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Június 12-én Kautzky Armand adott műsort a nemzeti összetartozás napja alkalmából az ERöMŰVHÁZban. 
Lapunknak adott interjújában a színművész rendszeretetéről, karrierjéről, vágyairól és a szabadúszó létről 
mesél, illetve arról vall, hogy embernek és magyarnak lenni számára a legalapvetőbb az életben.



Oktatási csúcsszakértők találkoztak 
Erzsébetvárosban
Rangos – többek között norvég – felsőoktatási szakemberek gyűltek 
össze júniusban az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának 
Neveléstudományi Doktori Iskolája által szervezett konferencián, 
ahol a tanárok doktori képzésének legfontosabb kérdéseit vitatták 
meg, és az új megoldásokról, ötletekről, európai megközelítésekről 
beszélgettek. Minderről a „házigazdát”, dr. Halász Gábor egyetemi 
tanárt kérdeztük.
Mint a program magyarországi vezetőjétől megtudtuk, a Kazinczy 
utcában szervezett tanácskozás alkalmat adott arra, hogy a magyar 
kutatók a téma európai szakértőivel vitassák meg az új gyakorlatok 
fejlesztése és tesztelése, valamint a gyakorlati szakemberekkel közösen végzett kutatás során 
szerzett tapasztalatokat. A konferencián bemutatott kutatások közös jellemzője a folyamatos 
mérés és elemzés, valamint a horizontális tudásmegosztás – ezt, az oktatáspolitikai döntésho-
zók számára is értékes üzenetet hordozzák a tanácskozás eredményei.
Halász Gábor az előzményekről elmondta, hogy mivel jelentős igény van a pedagógusok 
munkájával kapcsolatos  kutatásokra, öt évvel ezelőtt öt európai neveléstudományi iskola 
elhatározta, hogy létrehoznak egy olyan új doktori programot, amely azoknak a képzését szol-
gálja, akik pedagógusképzőként dolgoznak, vagy a pedagógusokkal kapcsolatos kutatásokat 
végeznek. Ezt a céljukat európai uniós támogatással megvalósították, és létrehozták a doktori 
képzési programot „EDITE” címmel.
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Erzsébetváros Önkormányzatának
havonta megjelenő, ingyenes lapja

Sétahajózás 
a kerületi 
családoknak 
2018 a Családok éve, melynek kere-
tében Erzsébetváros önkormányzata 
ingyenes programokból álló rendez-
vénysorozattal biztosít lehetőséget a 
kerületben élő családok számára a sza-
badidő tartalmas, értékes eltöltésére. A 
programok a Bischitz Johanna Integrált 
Humán Szolgáltató Központ közremű-
ködésével valósulnak meg.

A Családok programsorozat keretében június 9-én megrendezett dunai sétahajózáson csaknem 
300 kerületi lakos vett részt. A háromórás hajóút időtartama alatt a résztvevők számos programle-
hetőség közül választhattak. A gyermekek csillámtetoválást és arcfestést készíttethettek, a Humán 
Szolgáltató által működtetett Mozgáscentrum munkatársai pedig meseslágerekkel kísért táncfog-

lalkozást tartottak. 
A program zárásaként 

értékes tombolanyereménye-
ket sorsoltak ki a résztvevők 
között.

A további programokról 
az Erzsébetváros Újságban, 
valamint az önkormányzat és 
a Humán Szolgáltató Központ 
elektronikus felületein tájéko-
zódhatnak az érdeklődők.

Horvát testvérvárosi találkozók
Júniusban a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat meghívására 
Erzsébetvárosba érkezett egy ötfős delegáció a horvátországi 
Karlovacból, mely várossal Erzsébetváros önkormányzata 2008-
ban kötött testvérvárosi szerződést a városok fejlesztése, valamint a 
gazdaság, kereskedelem, turisztika, kultúra, sport és gyermeküdül-
tetés területén történő együttműködés érdekében. A horvát delegá-
ció erzsébetvárosi tartózkodása alatt többek között megtekintette 
a K11 Művészeti és Kulturális Központot, valamint ellátogatott 
az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumba, 
melynek tanulói rendszeresen üdültek Karlovac (Károlyváros) 
tengerparti üdülőjében. Az újabb találkozásra nem kellett sokat 
várni, ugyanis Károlyváros részéről Damir Mandić polgármester 
és Andrea Navijalić alpolgármester asszony látogatásra invitálta 
Erzsébetváros vezetését, melyet örömmel fogadott el a VII. kerület. 
A két város vezetői közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy szo-
rosabbra szeretnék fűzni a kapcsolatot, és több területen kívánnak 
együttműködést megvalósítani a jövőben. Vattamány Zsolt polgár-
mester kifejtette, hogy Erzsébetváros nyitott a közös programokra, 
és reméli, hogy számos sikeres, horvát testvérvárosunkkal közös 
projekt indulhat el hamarosan. A hivatalos programok mellett 

lehetőség nyílt a város alaposabb megismerésére: a VII. kerületi 
delegáció meglátogatta Károlyvárosban Európa egyetlen édesvízi 
akváriumát, valamint a Braća Seljan általános iskolát, Vattamány 
Zsolt polgármester pedig még a 10 km-es városi futóversenyen is 
részt vett. Ezt követően Károlyváros tengerparti üdülőjét nézték 
meg Selcében, ahol az üdülő igazgatójával szintén elindult egyfajta 
közös gondolkodás az együttműködés lehetőségeiről.

Köszönet

Tisztelt Önkormányzat!

Harmadik (erzsébetvárosi) gyermekem született idén, s most 

kaptuk meg a babaköszöntő csomagot. A baba két testvére 

2012-ben és 2014-ben született, akkor pénzzel kedveskedett  

az önkormányzat – de ez a mostani ajándék fantasztikus! 

Nagyon szépen köszönjük, nem is sz
ámítottunk rá, s po

nt nagyon  

jól jön minden eleme! Le a kalappal a hozzáértő össze- 

állítók előtt. (Pl. a 68-as body volt a legkisebb, nem  

az 56-os.) Megmutatom, ha nem bánják, milyen jól áll  

a fiatal  embernek.
Üdvözlettel,

M. Kinga Sára
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Alsóerdősori tanár kapta a Bárczy István-díjat
Odaítélték az idei Bárczy 
István-díjakat a Főpolgármes-
teri Hivatalban; az elismeré-
seket Szalay-Bobrovniczky 
Alexandra humán főpol-
gármester-helyettes és Nagy 
Gábor, az Emberi Erőforrások 
és Nemzetközi Kapcsolatok 

Bizottságának elnöke adta át. 
A Bárczy István-díj a fővá-
rosban működő közoktatási 
és gyermekvédelmi intézmé-
nyek azon munkatársai részére 
adományozható, akik kiemel-
kedő teljesítményükkel hosszú 
éveken át hozzájárultak a jövő 

generációjának neveléséhez, 
oktatásához, képzéséhez és 
ezáltal a főváros fejlődésé-
hez. Erzsébetvárosból Puszta 
Lajosné igazgatóhelyettes, 
tanár vehette át a kitüntetést. 
Puszta Lajosnét, az 
Alsóerdősori Bárdos Lajos 
Általános Iskola és Gimná-
zium tanárát, igazgatóhelyet-
tesét Vattamány Zsolt polgár-
mester terjesztette fel a díjra, 
indoklásában kiemelte, hogy 
figyelemre méltó hivatásbeli, 
pedagógusi teljesítményével, az 
intézmény tanítóinak össze-
fogásával és a szakmai munka 
irányításával sokat tett a gyer-
mekek neveléséért, oktatásáért.

Puszta Lajosné 20 éve tanít 
az erzsébetvárosi Alsóerdősori 
Bárdos Lajos Általános Iskola 
és Gimnáziumban. Szívügye 
a művészeti nevelés, rajzta-
nárként a gyermekekben rejlő 

tehetséget, kreativitást és a 
művészet iránti érzékenységet 
kívánja fejleszteni. Igazgató-
helyettesként az iskolai szintű 
rendezvények kiváló szervezője 
is. Kiemelt feladata az intéz-
mény nagy múltra visszate-
kintő zenei és néptánc-oktatá-
sának támogatása. Rendszeres 
szervezője a nyári táboroknak, 
erdei iskoláknak, kirándulá-
soknak. Gratulálunk!

Térzene az István utcában
Az erzsébetvárosiaknak júniusban nem kellett elhagyni ott-
honukat, ha kulturált szórakozásra vágytak, hiszen a Bethlen 
Téri Színház és a Pulzus Társulás ismét Gang Színház előadá-
sokat szervezett, melyek keretében a színház a házak udvarára 
költözött be.

Az első előadást május 29-én tartották az István utca 19. 
számú ház udvarán, és Békés Pál Egy kis térzene című művét 
adták elő. Az esemény érdekessége, hogy ez a ház volt az író 
szülőháza. A darab a nyitottságról, az életigenlésről és a zene 
erejéről szól: két fiatal egy titokzatos idegennel szövetkezve 
megpróbálja rávenni a ház lakóit, hogy zenéljenek egyet 
közösen a ház belső udvarán. Hosszú az út, amíg sikerül 
mindenkit meggyőzniük...

Békés Pál kamaradarabja június végéig még 8 erzsébetvá-
rosi lakóház udvarára jutott el. Az előadást támogatta Erzsé-
betváros önkormányzata, az NKA, a Függetlenül Egymással 
Közhasznú Egyesület (FÜGE), valamint a Jurányi Produk-
ciós Közösségi Inkubátorház.

Senior Aqua torna
Erzsébetváros önkor-
mányzata munkája 
során mindig is nagy 
hangsúlyt fektetett 
a lakosság egészségi 
állapotának javítására. 
Ennek eredményekép-
pen a VII. kerület-
ben működő Go 
Active Health Club 
és a Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Központ által működtetett 
Mozgáscentrum együttműködésével a kerületi nyugdíjasok 
2018 márciusától térítésmentesen vehetnek részt vízi torna 
foglalkozásokon, illetve jogosultak az ott lévő úszómedence, 
jakuzzi, szauna és gőzkabin használatára egyaránt. A torna 
kitűnő hatással van a gerinc- és az ízületi problémákra, 
kiváló tartásjavító, mindenki számára könnyen elsajátítható, 
hatásos mozgásanyag, végzéséhez nem szükséges úszástudás. 
Jól alkalmazható a legyengült szervezetek megerősítésére, 
sérülések utáni rehabilitáció céljára. Megmozgatja a leg-
több izomcsoportot a túlterhelés veszélye nélkül. A program 
sikerét mutatja, hogy március óta teltházasak az órák, és már 
csak előjegyzésre lehet időpontot kérni. Aki szeretné kipró-
bálni a vízi tornát, a Mozgáscentrumban érdeklődhet, és 
regisztrálhat az alábbi elérhetőségeken:

Mozgáscentrum: 1071 Budapest, Lövölde tér 7. (bejárat 
a Király utca felől), tel.: (+36 1) 321-0635  
e-mail: mozgascentrum@bjhuman.hu

Újabb támogatás 
Erzsébetváros kórházának
Tisztaság fél egészség – tartja a mondás. Különösen igaz ez az 
egészségügyi intézményekre, ahol a környezet tisztasága elen-
gedhetetlen követelmény. Erzsébetváros önkormányzata mind-
ezt szem előtt tartva igyekszik a kerületi egészségügyi ellátást 
biztosító intézményeket mind szakmai felkészültségben, mind 
az eszközök és a környezet színvonalának emelésében támogatni. 
A Péterfy Sándor utcai kórház tisztítás-technológiai képzését az 
önkormányzat 2 250 000 Ft összeggel támogatta, melyet ünnepé-
lyes keretek között adtak át 2018. június 12-én a kórház főigaz-
gatóságán. A támogatást jelképező csekket Nagy Andrea képvise-
lőasszony és Vattamány Zsolt polgármester nyújtotta át dr. Sásdi 
Antal főigazgatónak. Az átadást egy rövid épületbejárás követte, 
melyen az önkormányzati támogatásokból megvalósult felújítá-
sokat, többek között a korszerűsített szülészetet és a koraszülött 
osztályt, valamint a tanácsterem folyamatban lévő restaurálását 
tekinthették meg a résztvevők. 

Vándorkiállítás a Zsidó Történeti Tárban
A Budapesti Lauder Javne 
Iskolában két éve indult útjára 
az a művészeti nevelés prog-
ram, ami a zsidó kultúra egy-
egy témája köré épít fel inter-
diszciplináris projekteket. A 
2016–17-es év témája a Gólem 
volt, a 2017–18-as évé pedig a 
Leviatán. A Leviatán projekt 
célja volt művészeti szakembe-
rek és az alkotó fiatalok ország-

határokon átívelő mobilitásá-
nak előmozdítása, a tanórán 
kívüli non-lineáris személyi-
ségépítés és tudásintegrálás, 
több tehetségterület összekap-
csolása. A projekt önállóságot 
és céltudatosságot feltételez a 
fiatalok részéről: a folyamatban 
saját maguk számára kérhet-
nek fel mentorokat, szakmai 
segítséget, önállóan léphetnek 
kapcsolatba iskolán kívüli 
szakemberekkel, művészekkel.  
A projekt hálózatos struktúrá-
ban kapcsolja össze a térbeli-
vizuális, a zenei, a nyelvészeti, 
a testi-kinesztetikus, az inter-
perszonális és intraperszonális 
tehetségterületeket a pluralista 
szemléletű neveléssel. Meg-
hívott előadók is szerepeltek 
a projektben: Katona Dávid 

zeneszerző és előadóművész, 
Máthé Kata képzőművész (a 
Remarker vezetője), Kozák 
Zsuzsanna, a Vizuális Világ 
Alapítvány vezetője és Grégory 
Chevalier kontakt-táncos.

Az alkotó műhelymunka 
keretében létrejött művészeti 
alkotásokat vándorkiállításon 
mutatják be 2018-ban Buda-
pesten, 2019-ben Velencében 
és Amszterdamban.

Gyermeknap a cirkuszban
Óvodások és iskolások örülhettek gyermeknap alkalmából annak 
az együttműködésnek, mely az önkormányzat és a Fővárosi 
Nagycirkusz között született, a megállapodásnak köszönhetően 
ugyanis több mint 2200 erzsébetvárosi gyermek csodálhatta 
meg az Atlantic Flight – Nagy cirkuszi utazás című előadást két 

turnusban. A műsor utazásra 
hívott mindenkit: a vízicirkusz 
csodás szökőkútjátékával és 
szemkápráztató lézerfényei-
vel, a folyamatosan mozgó és 
átalakuló porondra fellépő 
artisták hihetetlen mutatványa-
ival csodálatos és felejthetetlen 
élményre csábították a nézőket. 
Budapest legismertebb cirkusza 
vízicirkusszá vált pár hónapra, 
hogy a közönséget egy hűsítő 
élménnyel varázsolja el.
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Aktuális
Soha többé háborút!
Az Erzsébetvárosi Hadigondo-
zottak Egyesülete és Erzsé-
betváros önkormányzatának 
közös szervezésében tartották 
június 1-jén a hősök napja 
megemlékező ünnepségét és a 
koszorúzást, a Szent Erzsébet-
plébániatemplomnál, a Rózsák 
terén. A színvonalas műsort 
kerületi diákok szolgáltatták. 

A kéttannyelvű iskola énekkara 
a Himnusz és a Szózat mellett 
a Magyarország című dalt is 
előadta, a színészosztály két 
tanulója pedig szavalt. A Mol-
nár Antal Zeneiskola növendé-
kei klarinét- és furulyajátékkal 
színesítették a megemlékezést. 
Az önkormányzat részé-
ről Benedek Zsolt képviselő 

mondott beszédet, koszorút 
helyezett el többek között a 
Hadirokkantak Hadiözvegyek 
és Hadiárvák Országos Nem-
zeti Szövetsége képviseletében 
Ipacs József ezredes, Müller 
István, az Erzsébetvárosi Hadi-
gondozottak Egyesületének 
elnöke, valamint a Magyar 
Politikai Foglyok Országos 

Szövetségének képviselője és a 
Művészetbarátok Egyesülete.

„Fontosnak tartjuk a meg-
emlékezés megszervezését 
minden évben. Kötelességünk 
nemcsak emlékezni a háború 
hőseire és áldozataira, de arra 
is felhívni a figyelmet, hogy 
soha többé háborút!”– fogal-
mazott Müller Istvánné.

Kerámia-kiállítás az idős 
klubban
Csodálatos kerámiafigurákat felvonultató kiállítás nyílt a 
Peterdy utcai klubban, melynek megnyitóját 2018. május 
8-án rendezték meg. A kiállított alkotások Bernstorfer Ilona 
munkái, aki az Akácfa utcai 
klubban működő kerámiaszak-
kör tagja. A paraszti mindenna-
pokat életre keltő, aprólékosan 
kidolgozott kerámiaszobrokat 
június közepéig lehetett meg-
tekinteni a Peterdy utca 16. 
alatt található Idősek Nappali 
Klubjában.

Kedves erzsébetvárosi 
Kutyatulajdonosok!
2014-ben útjára indult az erzsébetvárosi kutyás program a 
felelős városi állattartásért. Idén a program fontos része egy 
megalapozó vizsgálat elvégzése. Szeretnénk megismerni a 
kutyatartók véleményét, igényeit, hogy egy olyan stratégiát 
tudjunk kidolgozni, amely segíti a kutyások és nem kutyá-
sok békés együttélését. Kérjük, a kérdőív kitöltésével segítse 
munkánkat. 

Köszönjük, hogy segítik a kutyabarát fejlesztéseket!
Az Erzsébetvárosi Felelős Gazdi Program csapata

A kérdőív on-line itt érhető el:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGBjs1FTs-
xofzrbKIISuvraJaYkfF_hqbCRldqQmAZ4q8jQ/
viewform?c=0&w=1

Madár-kalandok a Magonc Oviban
Nemrégiben arra lett figyelmes egy apuka az óvoda előtt, hogy 
egy cinkepár utolsó, repülni tanuló fiókáját könnyű prédának 
tekintette, és elkapta egy varjú szülő.

Az apuka kutyája megugatta a madarat, az apa pedig kibillen-
tette egyensúlyából a támadót, aki röptében kiejtette csőréből a 
fiókát. A kis cinke az ovi előtti szervizútra huppant. Óvodásunk 
apukája gyorsan felvette a rémült madarat, és a frissen szabadult 
cinegefiókát az érkező anyuka gondjaira bízta, aki mielőtt szaba-
don engedte volna, természetesen megmutatta a kisfia csoport-
jában a gyerekeknek. Amikor a bokrok védelmében, a kerítés 
tövében végre szabadon eltotyoghatott, a szülei és testvérei már 
a környező bokrokon csiviteltek, és figyelték. 

Közben a varjú fiókája is a repülés nehézségeivel ismerkedett, és 
beröppent a játszóudvari manóházba, de kijönni már nem tudott. 
Óvodánk karbantartója próbálta kiszabadítani, de neki sem sike-
rült. Aztán valahogy csak rájött a madárka, hogy hol van a kijá-
rat, és leszállt a földre. Szegény riadtan jött-ment a bölcsi és az ovi 
között a kertben, hol ide, hol oda totyogott, de felszállnia nem 
sikerült. A szülei a fák ágairól figyelték, és ha úgy ítélték, hogy 
veszély fenyegeti kicsinyüket, minden támadónak vélt ember fölé 
odaröpültek, és károgtak. Délután a béke kedvéért inkább csak 
a másik udvart használtuk óvodásainkkal, így a madár gyakorol-
hatta a felszállást kedvére.

Másnap délelőtt szél tépázta a fákat, és hatalmas eső áztatta el a 
fészekből kiröppent és napok óta repülni tanuló, de felszállni még 
mindig nem tudó dolmányos fiókát. Elázva, csapzottan talált rá 
óvodánk karbantartója, aki rövid tanakodás, telefonos segítségké-
rés után betette a didergő madarat egy kartondobozba, és bevitte 

az óvodatitkár irodájába.  Ismét az MME (Magyar Madártani 
Egyesület) szakembere segített nekünk. Információt adott, és 
néhány órával később meg is érkezett Morandini Pál madarász, 
aki felkészülten, vastag kesztyűben, nagy szeretettel vette kézbe 
a félős, de életerős madárkát. Elszállította egy menhelyre, ahol 
elárvult fiókákat gondoznak, és később szabadon engedik őket. 
A kaland bizonyítja, hogy a Magoncok nemcsak Madárbarát 
Kertjük révén védik a madaraikat – etetik, itatják, megfigyelik 
–, hanem, ha az élet úgy hozza, valódi kalandok alkalmával akár 
a mentésükben is részt vesznek.

Müllerné Nagy Krisztina
környezeti nevelő, óvodapedagógus

ELFOGADÓHELYEK

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA

Bringóvár Margitsziget

Kedvezmény: 10%
Cím: 1138 Budapest, 
Margitsziget - Hajós A. stny. 1.
Telefon: +36 1 329 2073
Web: www.bringohinto.hu

Weryus Táncstúdió

Kedvezmény: 10% a 8 alkalmas bérlet 
árából
Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 4.
Telefon: +36 30 731 7868
Web: www.weryus.com

Aquaticum Gyógy-és Fürdőközpont / 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdő

Kedvezmény: 10%
Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 1.
Telefon: +36 52 514 110
Web: www.aquaticum.hu

Aqualand Termál és Élményfürdő 
Ráckeve

Kedvezmény: 10%
Cím: 2300 Ráckeve, Strand u.4.
Telefon: +36 24 423 220 
Web: www.aqua-land.hu

Mecsextrém Park

Kedvezmény: 15%
az egész napos családi jegyek árából
Cím: 7623 Pécs, Árpádtető 
Telefon: +36 72 515 927 
Web: www.mecsextrem.hu

Bihar Termálliget-  
Strand-és Termálfürdő

Kedvezmény: 10% a teljes árú belépőjegy 
árából
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Népliget 9005 B.
Telefon: +36 54 400 130

A képek illusztrációk. További elfogadóhelyek: www.erzsebetvaroskartya.hu/elfogadohelyek
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Aktuális
Ünnepi hét a Baross suliban
Baross Gábor születésének 170. 
évfordulója alkalmából rendez-
tük meg emlékünnepségünket 
és kiállításunkat a Budapest 
VII. Kerületi Baross Gábor 
Általános Iskolában a Baross-
hét keretében.
Megidéztük annak az ember-
nek az emlékét, aki rövid 
élete, hivatali ideje alatt olyan 
intézkedéseket hozott, amelyek 
hosszú ideig befolyásolták 
Magyarország fejlődését.

A politikailag és gazdasági-
lag független, erős Magyaror-
szág megteremtésének igénye 
irányította minden cseleke-
detét.

Kivételes, történelmün-
ket meghatározó személyiség 
volt: céltudatossága, átfogó 
tudása, munkabírása, humá-
numa, erkölcsi hitelessége, 
becsületessége az ország vezető 
politikusává emelte őt. Amit 
alkotott, azt nemcsak a maga 

kora, hanem a jövő számára is 
alkotta.

Nevét számos köztér, iskola 
és más intézmény, szervezet 
viseli a tisztelet jeléül.

Iskolánk is a „vasminiszter” 
nevét írta kapujára, remélve, 
hogy az innen kikerülő diákok 
méltó utódai lesznek munká-
ban, tudásban, becsületben.

Hisszük, hogy iskolánk tanulói 
közül sokan tudnak majd nyo-
mába érni, s lelkesen, tudás-
sal, szorgalommal építik majd 
a modern Magyarországot, 
ahogy névadónk, Baross Gábor 
tette egykor.

Spiesz Ádám 
igazgató

Megjelent a Szünidő  
a főváros közepén
Idén negyedik alkalommal szeretett volna a kerület vezetése 
segíteni azzal a családoknak, hogy nyári programokat ajánl 
minden korosztály számára. A szünidei kiadvány tartalmazza 
mind Erzsébetváros, mind a szomszédos belvárosi kerüle-
tek napközis foglalkozásait, melyek révén új élményekkel 
gazdagodhatnak a nyári szünet alatt a gyermekek. Ez az 
időszak a szülőket komoly kihívás elé állítja, hiszen minden-
napi elfoglaltságaik mellett gondoskodniuk kell gyermekük 
felügyeletéről, szabadidejük hasznos eltöltéséről is. A hasznos 
információkkal teli füzetet bárki megtalálhatja és letöltheti 
a www.erzsebetvaros.hu honlapról.

Az UNIO GALLERY múltja és jelene
A galéria – mely Erzsébetváros egyik 
jeles képzőművészeti galériája – tizen-
hat éves múltra tekint vissza. Három 
kiállítóhelyiségben (Kamaraterem, Galé-
ria, Galériaterem) 2018-tól kéthavonta 
váltakozó, professzionális, pályainduló, 
tehetséges autodidakta festőművészek 
munkáit tekintheti meg a látogató. 
A galéria alapítója és művészeti vezetője 
Putnoki A. Dávid. A galériának helyet 
adó Hotel Unio igazgatósága pártfogója 
a művészeteknek, ezért mondtak igent 
az induláskor a galéria létrejöttére, mely 
a VII. kerület egyik legis-
mertebb részén, a Hársfa–
Dob utca sarkán található 
(Unio Gallery, 1077 Buda-
pest, Dob utca 73.).

A tárlatmegnyitó nap-
jától, június 3-tól augusz-
tus 3-ig Homoki Gábor 
(Kamaraterem) és Ihor 
Lutsenko (Galéria) kiváló 
kárpátaljai festőművé-
szek alkotásai tekinthetők 

meg. A művészek tárlatmegnyitójának 
hangulatát Dobrádi Dávid gitárművész 
bravúros játéka színesítette. A Galé-
riateremben ez év decemberéig vitéz 
Udvardi Gyula festőművész állandó 
posztumusz kiállítása látható. Jöjjön 
el Ön is, tekintse meg kéthavonkénti 
tárlatmegnyitóinkat, s azt követően a 
kiállításainkat, melyekről a továbbiak-
ban facebook oldalunkon tájékozódhat 
a galéria nevére keresve.

Az Unio Gallery nyitvatartása: hét-
főtől vasárnapig, 10–18 óráig.

Kihirdették a Hétpróba 
győzteseit
A Hétpróba versenysorozat idei utolsó versenynapján 144 erzsé-
betvárosi diák vett részt. Az ERöMŰVHÁZban rendhagyó 
fizikaóra volt az Elektrotechnikai Múlt Megőrzéséért Alapítvány 
irányításával, ugyanitt egy szabadulószoba is helyet kapott, ahol 
a Harry Potter film történetéből összeállított feladatok megol-
dása volt a kijutás feltétele. Az általános és helytörténeti témájú 
műveltségi vetélkedőt és a sportversenyt a K11-ben tartották.

Az összes induló ajándékot kapott, ezenkívül minden verseny-
számban a témakörhöz illő ajándékokat nyerhettek a legjobban 
teljesítők. A Tudod-e? műveltségi vetélkedőben társasjátékot, az 
Elektro elnevezésű játékan otthon elkészíthető robotot és könyv-
utalványt, a szabadulószobában pedig szabadulós társast lehetett 
nyerni. A sportversenyen induló felsősök sportszer-utalványt, míg 
az alsósok Phlat Ball-t kaptak.

Az „Erzsébetváros 100 év múlva” rajzversenyre 39 pályázat 
érkezett, az alsó és a felső tagozaton is három dobogóst hirdettek, 
és mindkét korcsoportban különdíjat is kiosztottak. A pályázók 
színesceruza-készletet, a díjazottak pedig rajzeszközök vásárlására 
felhasználható ajándékutalványt kaptak. 

Az összesítésben az alsósok versenyében az Erzsébetvárosi 
Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 
Dob utcai diákjai, míg a felsősök közül a Baross Gábor Általános 
Iskola tanulói bizonyultak a legjobbnak. Nyereményük egyhetes 
nyaralás Erzsébetváros önkormányzatának jóvol-
tából. Gratulálunk!

ÉRTESÍTÉS 
felnőtt ügyeleti  
szolgálat költözéséről

Tisztelt erzsébetvárosi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Erzsé-
betváros önkormányzata 2018. jú-
nius 26. napjától a 1073 Budapest, 
Dob u. 86. szám alatt lévő felnőtt 
ügyeleti szolgálat telephelyén felújí-
tási munkálatokat végez. 

A felújítás ideje alatt, 2018. június 
25-én 14 órától a felnőtt ügyeleti el-
látás a 1073 Budapest, Akácfa u. 59. 
szám alatti ideiglenes rendelőben 
vehető igénybe.

A felújítás befejezéséről ismételten 
értesítést küldünk a tisztelt lakosság 
részére.

Az esetleges kellemetlenségek miatt 
türelmüket és megértésüket kérjük, 
annak érdekében, hogy a jövőben 
megszépült környezetben tudják 
igénybe venni az ügyeleti ellátást.

Korszerűsítik a villamos-
pályát a körúton
A BKK tájékoztatása szerint 
2018. június 16-tól szeptem-
ber 2-ig, azaz a kisebb for-
galmú iskolai nyári szünet ideje 
alatt a jelenleginél korszerűbb 
villamospályát építenek a 4-es 
és a 6-os villamos vonalán, az 
Oktogon és a Harminckettesek 
tere között. Az ehhez szüksé-
ges felújítás ideje alatt a nagykörúti Combino villamosok a Széll 
Kálmán tér felől az Oktogonig, Dél-Buda felől pedig a Harminc-
kettesek teréig  közlekednek. A kimaradó szakaszon, az Oktogon 
és a Pál utca (Corvin-negyed M) között pótlóbusszal lehet utazni, 
a pótlásban résztvevő járművek alacsonypadlósak és légkondicio-
náló berendezéssel felszereltek. A villamospótló buszok zavartalan 
közlekedése érdekében a Nagykörút Oktogon és Pál utca közötti 
szakaszán buszsávot alakítottak ki, ezért irányonként egy-egy 
sávon haladhat csak a közúti forgalom.

Forrás: bkk.hu8 9
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Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságának tájékoztatója
1076 Budapest, Százház utca 10–18., tel.: 06 1 461-9040, fax: 06 1 461-9041

Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságának 
egyik legjelentősebb feladata a kezdődő 
nyári szezonban a kerületben élők éjszakai 
nyugalmának a biztosítása. 

Az igazgatóság közterület-felügyeleti fel-
adatait Belső-Erzsébetváros turisztikailag 
frekventált területén az ún. idegenfor-
galmi szezonban – 2018. évben május 17. 
napjától október 13. napjáig – csütörtök, 
péntek és szombat éjszakánként 22.00 
órától reggel 6.00 óráig látja el. 

Feladatellátásunkat 14 fős civil járőrszol-
gálat, valamint környezeti zajvédelmi 
szakértő segíti. 

Lakosaink a zajvédelmi szakértőt a fenti 
napokon 23.00 órától hajnali 3.00 óráig 
a 06 20 745-1917-es telefonszámon érhetik 
el, amennyiben úgy érzik, hogy nem tud-
nak zavartalanul, nyugodtan pihenni. 
A szakember a telefonos bejelentés alapján 
az adott helyszínen, a bejelentő lakásán 

a panaszolt létesítmény által okozott zaj 
mértékét és annak körülményeit jegyző-
könyvben rögzíti. A mérés eredményéről 

kiállított szakértői vélemény kellő bizo-
nyítékként szolgálhat a későbbi hatósági 
eljárásban ahhoz, hogy a hatáskörrel ren-
delkező hatóságok eredményesen tudjanak 
eljárni a szabályszegőkkel szemben. 

Továbbá kialakítottuk belső-erzsébetvá-
rosi irodánkat a Király utca 21., földszint 
3. szám alatt, ami az idegenforgalmi 

szezonban a járőrszolgálat központi 
helyéül fog szolgálni; itt a fenti idő-

pontokban mind személyesen, mind 
a (06 30) 494-9174-es telefonszá-
mon fogadjuk a bejelentéseket.

Természetesen a 0–24 órában 
elérhető  06 1 461-9040-es 
központi telefonszámunkon 
továbbra is állunk a tisztelt lako-
sok rendelkezésére.

Emelkedik Erzsébetváros újszülöttjeinek 
és időseinek egyszeri támogatása

Erzsébetváros önkormányzatának képviselő-testülete májusi ülésén 
‒ Vattamány Zsolt  polgármester kezdeményezésére ‒ úgy döntött, 
hogy bővíti azon kerületi lakosok körét, akik erzsébetvárosi lakhe-
lyük révén pénzjuttatásra jogosultak, valamint növeli az összegek 
mértékét a korábbi 20 000 forintról 30 000 forintra. A rendeletmó-
dosítás értelmében a kerület azon idős polgárait, akik legalább húsz 
esztendeje élnek Erzsébetvárosban és betöltik 80. életévüket, ez alka-
lomból egyszeri, nettó 30 000 Ft értékű juttatás illeti meg, csakúgy, 
mint a 90. életévüket betöltő lakosokat. Utóbbiak részére ezt köve-
tően évente jár az összeg. A változás értelmében már az a 85. életévet 
betöltő lakos is jogosulttá válik az emléklappal és ünnepi köszön-
téssel együtt járó egyszeri támogatási összegre, aki legalább két 
évtizede Erzsébetváros lakója. A rendeletmódosítás érinti a kerületi 
újszülöttek részére járó támogatás mértékét is, amelyet szintén tízezer 
forinttal növeltek meg, egyszeri 30 000 forint összegre. A pénzbeli 
támogatás mellett Erzsébetváros legifjabbjai tavaly óta részesülhetnek 
az újszülött-gondozás alapvető kellékeit tartalmazó, 15 000 Ft értékű 
„babacsomagban” is. 

MOL Bubi a VII. kerületben

Rövidesen új erzsébetvárosi helyszínekkel bővül a budapesti 
MOL Bubi rendszer, javítva a belvárosi kerékpáros közlekedés 
lehetőségeit. A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által 
fővárosi forrásból létesítendő új állomások között szerepelnek 
Erzsébetváros önkormányzatának tulajdonában álló Almássy 
és Bethlen Gábor téri, valamint Wesselényi utcai helyszínek is. 
A fejlesztésről az érintett szakmai és civil szervezetek bevonásával 
született döntés, a praktikus és lényegi szempontok figyelem-
bevételével. Az Almássy tér 15. és 16., a Bethlen Gábor tér 1., 
valamint a Wesselényi utca 2. számú épületek előtt létesítendő 
kerékpártárolók révén a közlekedési központ igyekszik elősegíteni 
a kerékpárhasználók körének kiszélesítését a környezetbarát, olcsó 
és könnyen hozzáférhető közlekedési módok pártolásának jegyé-
ben. A folyamatosan bővülő Bubi-infrastruktúra kihasználtságá-
nak növelését nagyban elősegítik az új helyszínek, közelebb hozva 
a lehetőséget a potenciális belvárosi felhasználók köréhez. Szak-
értők gyakran hangsúlyozzák, hogy a belvárosi közúti infrastruk-
túra egyre nehezebben tudja kiszolgálni a folyamatosan bővülő 
gépkocsiforgalmat, így e helyütt is fontosnak tartjuk kiemelni, 
hogy aki teheti, válassza a kerékpárt az autó helyett. 

Szünidei gyermekétkeztetés 
és szabadidős tábor

Erzsébetváros képviselő-testülete májusi ülésén döntött a szüni-
dei gyermekétkeztetés és a nyári szabadidős tábor biztosításáról. 
A törvényi szabályozásnak megfelelően az önkormányzat által 
fenntartott kerületi bölcsődék, óvodák nyári zárvatartásának ide-
jére, illetve a nyári szünet teljes időtartamára, vagyis a június 16-a 
és augusztus 31-e közötti időszakra az önkormányzat biztosítja 
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek tízórai és uzsonna-
költségét, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők egész napos étkezési költségét, míg változatlan feltéte-
lekkel biztosítja az egész napos ellátást az ingyenes és kedvezményes 
intézményi gyermekétkezést igénybe vevők számára az önkor-
mányzati fenntartású bölcsődék, óvodák zárvatartásának idején az 
ügyeletes intézményben megvalósuló igénybevétel során. A testület 
döntött a szabadidős táborok igénybevételének turnusairól is az 
egyes kerületi iskolák számára. A nyári étkeztetés és táboroztatás 
költségét a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Közpon-
ton keresztül biztosítja az önkormányzat. 

Eredmények a közbiztonság területén

Erzsébetváros rendőrkapitánya nemrégiben szakmai beszámolójá-
ban ismertette a közbiztonsággal kapcsolatban elért eredményeket 
az elmúlt esztendőre vonatkozóan. E szerint a 2016-os esztendőhöz 
képest érdemben csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmé-
nyek száma, és a felderítések eredményességén is sikerült javítani. 
A rendőrség tapasztalata szerint a lopások és testi sértéssel járó bűn-
esetek növekedése leginkább a szórakozóhelyek növekvő látogatottsá-
gára vezethető vissza, amelynek kapcsán fontos felhívni a lakosság és 
az idelátogatók figyelmét arra, hogy értékeikre fokozottan ügyeljenek 
az éjszakai forgatagban, ahol a tolvajok könnyen és gyorsan eltűnhet-
nek a tömegben, kihasználva a könnyen elérhető tömegközlekedési 
eszközöket is. A kedvezőbb mutatókban szerepe van a rendőrség és az 
erzsébetvárosi önkormányzat együttműködésének is, amely nyomán 
közterületi és bűnügyi járőrszolgálat működik a közbiztonság szem-
pontjából kiemelt jelentőségű területeken. A naponta 12 órában (hét-
végén éjszaka) működő gépkocsis járőrszolgálat mellett 4 fős járőr 
egységek teljesítettek 10 órás gyalogos szolgálatot a főszezon kiemelt 
forgalmú napjain, amellyel a rendőrség és a kerület vezetése nem 
csupán a statisztikák javítását próbálta elérni, de a lakosság szubjektív 
biztonságérzetének növelését is.   

Testületi 
hírek

Szeretethíd Erzsébetvárosban
A Budapest-Fasori Református Gyülekezet és Kollégiuma idén 
is lelkes csapattal csatlakozott az immár 10. alkalommal meg-
rendezett Szeretethídhoz. Ez az önkéntes program a Kárpát-
medencei reformátusok összefogása a gyülekezeteink környeze-
tében élőkért, amit minden év májusában rendeznek meg. 

Ebben az évben az idősek megsegítésére helyeztük a hang-
súlyt. Felvettük a kapcsolatot a Peterdy utcai idősek ott-
hona vezetőségével, és nagy örömünkre a kereslet 
találkozott a kínálattal. Régóta húzódott az udvar 
rendbetétele, amit ennek köszönhetően meg is 
tudtunk valósítani. Gyülekezetünk diakónusával 
pedig időseknek próbáltunk segítséget szervezni. Így 
végül május 26-án a templomudvarban tartott rövid 
áhítatot követően 3 csoportra osztva el is indultunk 
segíteni. Két kisebb csapatban időseknek segítettünk 
az otthoni nagytakarítás elvégzésében. A fiatalok 
ablakot mostak, porszívóztak, port töröltek és felvi-
dították jelenlétükkel a lakókat. A nagyobb csapattal 
a Peterdy utcai idősek otthonának udvarát tettük 
rendbe, ahol akadt munka bőven. Az ütött-kopott 
padokat újrafestettük, gazoltunk, fát aprítottunk, 
takarítottunk. Sokat tudtunk a bentlakókkal beszél-
getni, és mondanom sem kell, hogy nagyon sokat 
nevettünk mindeközben. A Peterdy utcai csapat a 
kellemes munka után énekszóval töltötte meg az ott-
hon megszépült udvarát, ami immár rég nem látott 
fényében tündököl. 

Minden évben, így most is megtapasztaltuk azt a régi, a Bib-
liában olvasható bölcsességet, hogy: „aki mást felüdít, maga is 
felüdül.” (Példabeszédek 11, 25) Szeretnénk még sokszor mások 
örömére és felüdülésére lenni! 

Édes Gábor, 
a Budapest-Fasori Református Gyülekezet lelkipásztora

10 11

w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2018 . június 28 . Erzsébet város 2018 . június 28 .w w w.erzsebet varos .hu

Aktuális



PortréPo
rt

ré

Kautzky Armand:
„Én mindig európai
voltam, és magyar”

Június 12-én Kautzky  
Armand színművész,  

Udvarhelyi Boglárka ének-
művész és Pozsár Andrea 

zongoraművész adott  
műsort az ERöMŰVHÁZ-

ban, Magyarnak lenni 
címmel. A Jászai Mari-díjas 

színész lapunknak adott 
interjújában nemcsak  

arról beszélt, miért fontos  
számára a nemzethez tar-
tozás, de mesélt a rendhez  

fűződő viszonyáról,  
szakmai vágyairól, sőt  

azt is elárulta, mit kívánna 
magának egy jótündértől!

Mit jelent Önnek magyarnak 
lenni?
Nehezen lehet ezt megfogalmazni, 
de úgy érzem, hogy embernek lenni, 
és magyarnak a két legfontosabb 
érzés, amit érezhetünk. Én az ötvenes 
éveimben járok, ezért tudom, hogy 
el kell jutni odáig, hogy fel tudjuk 
ezt vállalni. Nekem ez különösen 
számít: olyan családból származom, 
ahol nagyon fontos volt a származá-
sunk, az identitásunk, a gyökereink, 
a kultúránk, a nyelvünk. Én így 
nőttem fel, és most már abban a kor-
ban vagyok, hogy megpróbálom ezt 
továbbadni a saját gyermekeimnek és 
a közönségnek. 

A személyes indíttatáson túl, 
mit gondol, egy ismert ember
nek mennyire kell hallatnia 
a hangját ilyen témákban?
Én ezt nagyon fontosnak tartom. 
Csúnyán fogalmazva, úgy gondo-
lom, a figyelem középpontjában 
állóknak „benne van a gázsijában”, 
azaz kötelessége úgy kinézni, úgy 
beszélni, olyan elveket vallani, ami 
példaértékű. Ez nem mindig könnyű, 
de akkor is. Főleg ebben a világban 
– kb. 50 éve elindult a kozmopoli-
tizmus, itt is vagyok, ott is vagyok, 
sehol sem vagyok otthon, és minden-
hol otthon vagyok. Nekem ez mindig 
életidegen volt. Én mindig európai 
voltam, és magyar. 

Most, amikor mindenki 
jön-megy, különösen 
fontosnak érzem, hogy 
beszéljünk arról, mi 
az, hogy gyökér vagy 
tartozni valahová, és 

az milyen kötelezett-
ségekkel jár.

Ön körül sosem voltak botrá
nyok, sem szakmai, sem magán
életi, de még a külsejében sem 
talált soha senki kivetnivalót. 
Ebben munka van, vagy Ön sze
rencsés?
Mind a kettő. Én szeretem a rendet, 
fizikai és lelki értelemben is. A ren-
detlenséggel egyszerűen nem tudok 
mit kezdeni, például ha mosatlant 
látok, azonnal elmosogatok. Ami-
óta pedig színész vagyok – és ennek 
több évtizede –, és nagyobb figyelmet 
kapok, kötelességemnek érzem, hogy 
a rendet, a rendezettséget képviseljem. 
Ez néha fáradság, de nem tudok más-
képp élni. Nem engedem meg önma-
gamnak, hogy elhanyagolt legyek. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy kutyát 
is öltönyben sétáltatok!

Tudott volna másféle színész 
lenni, ha mondjuk más színhá
zakhoz kerül?
Szeretek eljátszogatni a „mi lett volna 
ha” gondolattal. Hogy mondjuk, 
hogyan alakult volna az életem, ha 
egy évvel korábban vagy egy évvel 
később vettek volna fel a Színmű-
vészetire, és másnak az osztályába 
kerülök, más szellemiség vesz körül. 
Lehet, hogy akkor már nem is lennék 
a pályán, mert nem lett volna nekem 
való az az irány. Vagy éppen szár-
nyalnék. De ezekre persze nem tudok 
válaszolni, afölött tudok diszponálni, 
ami lett.

Ami lett, illetve ami most van, 
azzal mennyire elégedett?
Elégedett vagyok, meg nem is. Túl 
azon, hogy az ember akkor áll meg 

a fejlődésben, ha elégedett lesz önma-
gával – ezt nem engedhetjük meg 
magunknak sem színészként, sem 
emberként –, kell, hogy valami min-
dig sarkalljon minket, hogy valami 
újat tudjunk mutatni magunkból 
a világnak. Amiatt is elégedetlen-
kedhetnék, hogy jelenleg szabadúszó 
színész vagyok, de a lelkemben nem 
vagyok az. Én igazán társulatban 
tudom elképzelni magam, mint ahogy 
a pályám első 20 éve a Madách Szín-
házhoz kötődött. Hűséges voltam, 
amíg volt társulat, én ott voltam. 
Azután az Új Színházban voltam tag, 
most pedig szabadúszó vagyok. El kell 
fogadnom ezt a ma divatos létformát, 
de nem tölt el örömmel.

Több színházban rendezett már; 
az idő múlásával felerősödött 
Önben a rendezési vágy? 
Én alapvetően színész vagyok, akkor is 
színész vagyok, ha rendezek. 

Az sosem fog megtör-
ténni, hogy a színésze-
tet felváltja a rendezés. 
Az viszont biztos, hogy  
a színészetem sokkal 
gazdagabb, amióta  
rendezek.

Ebben a világban, ahol meg
szűnnek a társulatok, a filmek
hez castingokra kell járniuk 
a színészeknek. Amikor Ön 
kezdte a pályáját, ilyen nem volt.  
Könnyen megy, hogy „bekopog
tasson” rendezőkhöz?
Biztos, hogy nem kopogtatok. Most 
voltam castingon egy sorozatban, ször-
nyű, előtte napokig izgulok, közben is; 
az én generációm ezt nagyon nehezen 
szokja meg. A mostani fiataloknak meg 
ez a természetes. Nekem annyira furcsa 
ez a helyzet, hogy a felét sem tudom 
megmutatni a képességeimnek ilyenkor. 
De ha hívnak, természetesen megyek.

Ha most egy jótündér azt mon
daná, hogy teljesíti a szakmai 
kívánságát, mi lenne az? 
Társulat, egy konkrét szerep, 
kihívások?
Igen, azt kérném, hogy a varázspál-
cájával egy olyan társulatba vagy 
közösségbe csöppentsen engem, ahol 
a többiek körém tudnak rendeződni, 
és létre tudunk hozni valami újat, 
amiben benne van az én emberségem, 
a szakmai tudásom. Az elmúlt har-
minc évben „kiszolgáló” voltam, most 
szeretnék „teremtő, alkotó” lenni.

Mennyire inspirálja, hogy tanít
son, hogy átadhassa a tudását?
Tanítottam a Madách Színház iskolá-
jában 3 évig, nagyon sok tapasztalatot 
szereztem. Az is egy olyan helyzet volt, 
amikor azt éreztem, hogy előre megy 
az életem.

Visszatérve a jótündérhez, 
magánemberként mit kérne 
tőle?
Most a koromra kell utalnom, hogy 
a középkorúak „sanyarú és boldog” 
életét élem, és ilyenkor az egészség 
egyre fontosabb lesz. 20–30, de még 
40 évesen is milyen nagyvonalúan 
bánunk ezzel! Úgyhogy

magamnak és mindenki 
másnak is azt kívánom, 
hogy minél tovább 
legyünk egészségesek 
fizikailag és lelkileg is!

Pozsár Andrea zongoraművész,  
Udvarhelyi Boglárka énekművész  
és Kautzky Armand színművész
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v Hosszú ideje 

megsokszorozott erővel 

vág neki Erzsébetváros 

a közterületek rendben 

tartásának a nyári 

hónapokban. Budapest 

egyre növekvő 

népszerűségének 

köszönhetően évről évre 

egyre több külföldi látogat 

városunkba, így a VII. 

kerületet is fokozottan 

érintik a turizmus okozta 

előnyök és hátrányok. 

Idén újabb intézkedések 

sora kezdődött, megújítják 

a leginkább érintett 

közterületeket is.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! VÁROSFEJLESZTÉS

Közterületi fejlesztések
Megújulnak az illemhelyek,
és új szemetesek érkeznek

w w w.erzsebet varos .hu

Erzsébetváros önkormányzata a 
növekvő turizmus által jelentett kihí-
vások megoldása érdekében folyama-
tos közterületi fejlesztéseket valósít 
meg. Ennek keretében kezdődött meg 
június elején a Klauzál téri nyilvános 
illemhely felújítása. A rekonstrukció 
során az épület teljes épületgépészeti 
és elektromos rendszerét felújítják, az 
új hidegburkolatoknak, szanitereknek 
köszönhetően pedig gyorsabbá és haté-
konyabbá válik a takarítás, higiéniku-
sabb lesz a környezet. Az épületet és 
a tetőt szigetelik, így télen is folyama-
tosan használható lesz az illemhely. 
A felújítás várható befejezése 2018 
augusztusának vége.

Szintén felújítják a Rózsák terén, 
a templomkertben található, pavilon 
kialakítású illemhelyet. Itt komoly 
kihívást jelent, hogy az épület vegyes, 
alumínium-acél szerkezetű, faragott 
fa és alumínium díszítőelemekkel. 
A felújítás során az eredeti állapotot 
megőrzik, de a mai technológiáknak és 
anyagoknak köszönhetően tartósabb 
kialakítás válik lehetővé. A felújítás 
várhatóan július elején kezdődik, és 
augusztus végén fejeződik be.

A Bethlen téren közel egy évtizeddel 
ezelőtt telepítettek egy automatizált 
működésű illemhelyet, amely a felújí-
tást követően ismét használható lesz.

Az elmúlt évtizedekben Budapesten a 
közterületi illemhelyek folyamatosan 
megszűntek, hol gazdasági szempon-
tok, hol az állagromlás miatt. Erzsé-
betváros önkormányzata hosszú ideje 
vizsgálja a lehetőségét a korábban 
bezárt illemhelyek megnyitásának 
vagy újak létesítésének. A korábban 
használt, azonban már legalább egy 
évtizede bezárt létesítmények újbóli 
megnyitásának műszaki lehetősé-
gei sajnos nem adottak, emiatt az 
önkormányzat új illemhelyek létesítése 
mellett döntött. 

A közterület-használat jellegéhez iga-
zodóan vandálbiztos, könnyen tisztán 
tartható, felügyelet nélkül működ-
tethető, a városképbe illeszkedő, 
előregyártott építmények telepítését 
tervezik. A tervezett megvalósítási 
helyszínek között szerepel a Refor-
máció park, a Kéthly Anna tér és a 
Kazinczy utca–Király utca sarkán 
található játszótér. Ezeken a helyszí-
neken jelenleg a közműfejlesztések 
előkészítése zajlik, ezek végeztével 
történhet meg az illemhelyek telepí-
tése. A projekt várható befejezése 2018 
decemberének közepe.

Nagyobb szemetesekkel 
a tisztaságért

Szintén a közterületi fejlesztések sorába 
illeszkedik, hogy megkezdték a köz-
területi hulladékgyűjtők lecserélését. 
A korábban nagyobb számban használt, 
sokak által ismert zöld színű, kétrészes 

szemetesek funkciójuknak ugyan meg-
felelnek, azonban kevésbé ellenállóak a 
rongálásokkal szemben, emiatt folya-
matosan felújításra, cserére szorulnak. 
A tavalyi évben lezárult útfelújítások-
nál már telepítettek más kialakítású 
szemeteseket, a gyakorlati tapasztalatok 
és lakossági visszajelzések nyomán kivá-
lasztották az új konstrukciót. 

Az új hulladékgyűjtők három, egyen-
ként 70 liter űrtartalmú, egymástól 
független rekesszel készülnek, ezáltal 
lehetővé téve a későbbiek során akár 
a szelektív gyűjtést is. Rozsdamentes, 
kompakt kialakításuknak köszönhe-
tően pedig tartósak és esztétikusak. 
Telepítésük várhatóan augusztus-
ban kezdődik meg, az első ütemben 
68 darabot helyeznek ki.

Kutyáknak és gazdiknak

Az elmúlt évek során a város vezetése 
kiemelt figyelmet fordított a kutya-

futtatók felújítására, karbantartására. 
Ennek köszönhetően hoztak létre a 
Százház utcai beépítetlen ingatlanon 
egy ideiglenes kutyafuttatót két évvel 
ezelőtt, májusban pedig megkezdő-
dött ennek végleges kialakítása. 

A tervezés során az elmúlt évek 
tapasztalatait is figyelembe vette 
az önkormányzat. A kutyafuttató 
gondozásmentes, hosszú élettartamú 
kerítéssel épül meg, egy zsiliprendszer 
kialakításával, így meg lehet majd 
akadályozni a kutyák kiszökését a 
futtatóból. A kutyafuttató területén 
különböző foglalkoztató játékokat 
is elhelyeznek. Összesen 40 szabad-
gyökerű fát ültetnek majd a területre. 
A korszerűsítést várhatóan július 
közepén fejezik be.

Előreláthatóan június végén megkez-
dődik a Klauzál téri kutyafuttató rész-
leges felújítása is, kicserélik a futtató 
kavicsterítését, valamint zúzottköves 
ágyazatot alakítanak ki a könnyebb 
tisztíthatóság érdekében.

Elkezdődött a Klauzál téri illemhely megújítása

A Szászház utcai kutyafuttató munkálatai
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A pedagógus napi ünnepségen először a jubiláló pedagógu-
sokat köszöntötték, akik legalább 30 évet eltöltöttek ezen 
a pályán. A közoktatási törvény alapján aranyoklevélben 
részesülnek, akik diplomájukat 50 éve szerezték, a 60 éve 
végzettek gyémánt, a 65 éve diplomázók vas, akik pedig 
70 éve fejezték be tanulmányaikat, azok rubin díszoklevél-
ben részesülnek. Ezen oklevelek mellé kerületünk közmeg-
becsülésre méltó tanárainak Erzsébetváros önkormányzata 
Elismerő Oklevelet és jutalmat is adományozott.

Gyémánt díszoklevél 

Dr. Lukács Józsefné ‒ A pécsi, majd a szombathelyi 
tanárképző főiskola hallgatóinak pedagógiai és szakmai 
gyakorlatát irányította. Később mint földrajz szakvezető 
foglalkozott hallgatóival. Nagyívű szakmai karrierje, 
hallgatóival elért sikere bizonyítéka annak, hogy pályáját 
valóban hivatástudatból választotta.

Fodor Lászlóné ‒ Pedagógusi munkáját a Bethlen Gábor 
tér 3. szám alatt működő általános iskolában kezdte 1957-
ben, majd az Alsóerdősor utcai iskolában folytatta. 44 
évig első és második osztályosokat tanított, utána 6 évig 
napközis nevelőként dolgozott, közben iskolai előkészítőt 
tartott óvodásoknak, és más társadalmi munkában is tevé-
kenykedett, így összesen 50 évig ugyanazon tantestületben 
dolgozott.

Horvátovich Ottóné ‒ Aktív pályája befejeztével is 
tovább dolgozott, közel 10 évig volt napközis vezető. 
50 éves munkaviszonya során odaadó és lelkiismeretes 
munkát végzett. Több pedagógiai kísérletben is részt vett, 
többek közt az első iskolaotthonos osztály szervezője is volt.

Raiz Ivánné ‒ Igazgatója volt az Antos István Közép-
iskola Kollégiumának, majd az Ady Endre és a Táncsics 
Mihály Középiskolai Kollégiumnak. 1988-tól a Bem József 
Óvónőképző Szakközépiskola „címzetes igazgatója” lett 
nyugdíjazásáig. Nyugdíjba vonulása után is aktívan taní-
tott a budapesti Eötvös gimnázium esti tagozatán, továbbá 
óvodai tanácsadóként is segítette pedagógus kollégái mun-
káját. 

Vas díszoklevél

Modok Kálmánné – A Szegedi Tanárképző Főiskola 
földrajz‒történelem szakán végzett, majd Dunavarsányba 
került, ahol szaktantárgyai mellett testnevelést és rajzot 
is tanított. A falu könyvtárát is ő vezette, de a napközi 
megszervezését, sőt még a konyha vezetését is rá bízták. 
Nyugdíjazása után még 10 évig dolgozott földrajz–történe-
lem szakos tanárként. 

Ömböly Attiláné ‒ Rákoshegyen tanított 6 évet, majd 
nyugdíjazásáig a Hernád utcai ének-zene tagozatos általá-
nos iskolában tanított, emellett elvégezte a gyermektánc-
oktató iskolát, és néptáncot tanított a gyermekeknek, sokat 
tett azért, hogy a gyermekek kötődése a zenéhez, a hagyo-
mányainkhoz az iskolában és a kerületben is megszilárdul-
janak. 1989-es nyugdíjba vonulása után még 7 évig tanított 
a 7. kerületi Dolgozók Általános Iskolájában.

Erzsébetváros önkormányzatának képviselő-testülete azo-
kat a pedagógusokat, akik a jövő generációjának fejlődé-
séért kiemelkedő, hosszú éveken át tartó munkát végez-
tek, akik a gyermekek szocializációját és önmegvalósítását 
segítő, a gyermekek ellátásában, védelmében, nevelésében, 
oktatásában, tehetségük gondozásában, illetve felzárkóz-
tatásukban, szabadidejük hasznos eltöltésében elévülhe-
tetlen érdemeket szereztek, Erzsébetváros Jövőjéért díjjal 
jutalmazta. 

Erzsébetváros Jövőjéért díj

Mészárosné Tatai Beatrix
Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű 
Általános Iskola, Szakgimnázium 
és Szakközépiskola tanítója az 
egészségnevelés témakörében szer-
zett ismereteit alkalmazva Makk 
Marci elnevezésű iskolai vetélkedőt 
indított, amin a tanulók évről évre 
egyre nagyobb számban vesznek 
részt. A tanárnő az elsők között 
ismerkedett meg a számítástech-
nika, a számítógép-kezelés alapjai-
val, a Sulinet Digitális Tudásbázis 
rendszerével, kezelésével, felhaszná-
lásával. Az iskolán kívüli szabad-
idős programokban is aktívan részt 

vesz. Minden évben a kerületi nyári napközi szervezője és 
résztvevője, valamint a balatonmáriai nyári táboroztatók 
oszlopos tagja. 

Tóth Zsuzsanna 
Az erzsébetvárosi Brunszvik Teréz 
Óvoda pedagógusa. Emlékezete-
sek matematikai játékai, ének-
zenei, táncos tevékenységei, melyek 
maximálisan segítették a tehetségek 
kibontakozását, a gyengébbek fel-
zárkóztatását. A Teréz-napi ünnep-
ségek egyik főszervezőjeként, az 
Óvodavédő Egylet alapító tagjaként 
közreműködött az óvoda hagyomá-
nyainak megteremtésében, ápolá-
sában. Szakmai tudását, gyakorlati 
tapasztalatait kamatoztatva a mai 
napig ő az óvodapedagógusok óvo-
dai munkaközösségének vezetője. 
A kerületben működő szakmai 

munkaközösségi munkában mint a matematikai nevelés 
mentora és a kerületi munkaközösség vezetője vesz részt. 

Spiesz Ádám ‒ A Baross Gábor Általános Iskola igazga-
tója. Testnevelőként számos sikert ért el az iskola csapatai-
val. Kollégáival való együttműködésének hála, az intézmény 
többször is elnyerte Erzsébetváros legjobban sportoló isko-
lája címet, később Erzsébetváros Sportjáért díjjal jutalmaz-
ták. Törekszik a pozitív intézményi imázs kialakítására, 
fenntartására, amely csak az általa is folytatott, sokoldalú 
marketing- és PR-tevékenységgel lehetséges. Személyes pél-
damutatásával serkenti a gyerekeket az egészséges, sportos 
életmódra, szívügye a sport-tagozat fenntartása. Tekintélye 
van a gyerekek, szülők és pedagógusok körében. 

Spiesz Ádám, az Erzsébetváros Jövőjéért díjjal elismert igazgató 
és tantestülete

Az önkormányzat minden évben igyekszik köszönetet 
mondani azoknak a szakembereknek, akik Erzsébetváros 
felnövekvő generációjáért, a kerületi gyermekekért dol-
goznak önfeláldozó munkával, rengeteg türelemmel és 
szeretettel. Ennek kifejezéseképp a Kerületi Pedagógiai 
Szakszolgálat munkatársát, Lohné Strigens Erika logopé-
dus-gyógypedagógust és az alsóerdősori iskola általános 
iskolai és középiskolai nyelvtanárát, Réfi Oszkó Zsuzsan-
nát kerületünkért végzett áldozatos munkájuk elismerése-
ként Vattamány Zsolt polgármester Polgármesteri dicséret-
ben részesítette.

A hagyományokhoz híven Erzsébetváros 
önkormányzata idén is díjazta a kerületben 

dolgozó pedagógusokat, hogy így köszönje 
meg a gyermekekért végzett állhatatos és 

sokszor nem könnyű munkájukat.

Elismerés jár azoknak,
akik a jövő generációját
nevelik
Pedagógusokat díjazott az önkormányzat
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1950. augusztus 15-én tartották a VII. 
Kerületi Tanács alakuló ülését a Dob 
utca 90. szám alatt. Az ülést a kerü-
leti függetlenségi népfrontelnök, 
Győre János nyitotta meg. Megem-
lékezett „az Alkotmány ünnepéről, 
a hős Szovjet Hadsereg érdekünkben 
kivívott győzelméről. […] Hálával és 
szeretettel fordul a hatalmas Szovjet-
unió és nagy vezére, Sztalin elvtárs 
felé. (Hosszú és lelkes taps és éljen-
zés.)”. Végül, az úttörők küldöttségé-
nek fogadása előtt megalakult a VII. 
kerületi tanács, és megválasztották a 
végrehajtó bizottság tagjait, az elnök 
dr. Szekeres Róbert lett. Megválasztá-
sát a Fővárosi Tanács augusztus 29-én 
hagyta jóvá.

Szekeres 1893-ban született, és 1911. 
május 15-én lépett a főváros szolgála-
tába, 1934-ben fogalmazóként került 
előbb a X. kerületből a VIII. kerületi 
elöljárósághoz, majd a VII. kerület-
hez, 1936-ban tanácsjegyző, 1946 
augusztusától I. osztályú főjegyző volt. 
Elöljárósága alatt építették újjá a kerü-
let egészségügyi intézeteit, a Keleti 
pályaudvart, újra parkosították a 
Klauzál, a Lövölde, az Almássy és a 
Rózsák terét. Ekkor helyezték középre 
a Nagykörúton a síneket, mely lehe-
tővé tette a forgalom gyorsítását.

Bár a VII. Kerületi Pártbizottságon 
1950. szeptember 22-én még kineve-
zésének meghosszabbítását javasolták, 
az október végi tanácsválasztások 
előkészítését is ő irányította, és ígére-
tet tett arra, „hogy feladatuk elvég-
zését továbbra is lelkiismeretesen és 

odaadással látják el”, az új végrehajtó 
testületbe nem került be. Neve a kerü-
leti MSZMP-iratokban 1956 kapcsán 
került ismét elő: állítólag a felkelők 
vissza akarták pozíciójába helyezni őt, 
a régi elöljárót.

A kerületi tanács végrehajtó bizottsá-
gának 1950. október végi átalakulása 
után Muth Ádám lett az új vb-elnök. 
Muth 1917-ben Budapesten született, 
1935-ben a Szent Benedek Gimná-
ziumban „jól érettként” maturált, 
majd egyéves kereskedelmi akadémiát 
végzett. A második világháborúban 
tüzérként vett részt. 1945 és 1949 
között a Kisgazdapárt tagja volt, és 
egy 1950-es előterjesztés szerint a IX. 
kerületi elöljáróságon végzett tevé-
kenysége közben együttműködött a 
kommunista párttal. 1945-ben lépett 
a főváros szolgálatába, 1947-től iroda-
főtiszt volt.

Muth leváltása 1953-ban merült 
fel, mert az MDP Központi Veze-
tőségének határozata értelmében 
„a tanácselnöki funkciót párttagnak” 
kellett betölteni. Egy ‒ tulajdonképp 
‒ adminisztratív hiba miatt Muth 
ekkor ugyanis pártonkívüli volt, és 
az MDP budapesti vezetősége szerint 
emiatt nem sikerült jó kapcsolatot 
kialakítani a kerületi pártbizottsággal: 
„A gyenge vezetés következtében a VB 
függetlenített tagjai között állandó 
surlódás volt, egymást elszigetelni 
törekedtek, és ez lehetetlenné tette az 
egészséges kollektív vezetés kialakulá-
sát. Az elnök nem tudott a dolgozók-
hoz közel kerülni, hivatalnokszerűen 

végezte munkáját.” Az apparátusból 
azonban nem kívánták eltávolítani, 
hiszen a korabeli előterjesztés sze-
rint „Muth elvtárs a közigazgatásban 
jártas, nagy gyakorlati tapasztalattal 
rendelkezik a tanács munkában. Java-
soljuk szakmai felkészültségének figye-
lembe vételével a Városi Tanácshoz 
gazdasági funkcióba.” 1954. februári 
‒ tanácstagságának megtartásával járó 
‒ leváltása után beigazolódott, hogy a 
tanács és a párt közötti rossz viszony 
nem az ő hibájából eredt, ezért 1954 
májusában a Fővárosi Díjbeszedő Vál-
lalat igazgatójának nevezték ki.

Miután helyére a Budapesti Pártbi-
zottság Párt- és Tömegszervezetek 

Osztályának politikai munkatársát 
is javasolták, hosszas keresgélés után 
találták meg Muth utódját, Szőcs 
Pálnét, aki ekkor még a Budapesti 
Városi Tanács személyzeti osztályve-
zetője volt. A Szántai Jolánként 1914-
ben Rákospalotán született Szőcs 
Pálné négy polgárit végzett, foglal-
kozása szerint gyári munkásnő volt. 
A későbbi tanácselnök 1929 és 1944 
között az Egyesült Izzóban dolgozott 
hegesztőként, majd munkabeíróként. 
1945 és 1948 között a nőmozgalom-
ban tevékenykedett, 1945-től volt 
párttag, aktívan 1948-tól kapcsoló-
dott be a pártmunkába, a XII. kerü-
leti tanács megalakulásáig az elöljá-
róságon ügycsoportvezetőként, majd 

tanácstitkárként dolgozott. 1952-től 
1953-ig a Budapesti Városi Tanács 
Személyzeti Osztályát vezette, ekkor 
először a Budapesti Pártbizottság 
Adminisztratív Osztályára javasolták 
politikai munkatársnak. A több poli-
tikai fordulatot is átvészelt tanácsve-
zetői karrierje 1969-ben zárult, miu-
tán az év júliusában Maros Józsefné 
bejelentette, hogy 1970. január 1-jei 
hatállyal elfogadták Szőcs Pálné 
nyugdíjazási kérelmét. Az 1970. 
január 20-i kerületi vb-ülésen Sarlós 
István megjelölte az új vb-elnököt, 
Szőcs Pálné utódja ‒ egyelőre ideigle-
nesen ‒ Aibner Pál lett.

Rácz Attila

Az 1950 utáni tanács  
vb-elnökeinek életpályájából 

az első hármat mutatjuk be.

A VII. kerület
tanácselnökei 
I. rész

A VII. Kerületi Tanács ebben a Dob utcai épületben ülésezett
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Kiss Gergely és a Budapest
Urban Games 2018-as 
küldetése a Klauzál téren

A Budapest Urban Games, vagyis a BUG 

közösség, Budapest Főváros Önkor-

mányzata és a BVA Budapesti Város-

arculati Nonprofit Kft. által szervezett 

rendhagyó sportesemény, melynek 

célja a városi sportolás népszerűsítése 

és a helyi sportközösségek támogatása. 

Az idei évben is budapesti sportközös-

ségek mérik össze erejüket olyan városi 

helyszíneken, melyeket eddig közle-

kedésre vagy kikapcsolódásra hasz-

náltunk, legyen az egy belvárosi utca, 

turisztikai látványosság vagy elhagya-

tott telek. Kiss Gergely olimpiai bajnok 

vízilabdázó, a Budapest Urban Games 

nagykövete, Erzsébetváros díszpolgára 

mesélt a kerületről és a sportról.

Mit jelent Önnek Erzsébetváros?
Szülőhelyem, a város közepe, ezernyi élmény színhelye, 
maga a több évszázados történelem és kulturális sokszínű-
ség. A 7. kerületi fiú a Klauzál tér 7-ből ‘77-ben született, 
persze, hogy a 7-es lett meccseken a sapkaszámom. Csavar-
gók, művészek, értelmiségiek, kisebbségek olvasztótégelye. 
A korábbi kihalt utcák Molnár Ferenc-szerű világát felvál-
totta a közelmúlt turisztikai robbanása a bulinegyeddel, sok 
ezer külföldivel az utcákon.
 
Milyen élmények fűzik Önt a VII. kerülethez?
Életem a játék c. könyvemben írok néhány emlékemről, 
erről a színes kis diaszpóráról a Klauzál tér környékén. 
Az első focizások a Klauzál téren, az első szerelem, pofon, 
barátság, az iskoláim (Kertész és Madách), az első színház, 
buli stb. 

Milyennek látja a városrész sportéletét?
Egy-két kivételtől eltekintve az infrastrukturális körülmé-
nyek az egyes sportágakat nem segítik, viszont a kerületben 
könnyen elérhető tömegközlekedés ebben hatalmas segítség. 

Hogyan lett a Budapest Urban Games nagykövete?
A szervezők felkértek. Egy olyan fővárosi kötődésű élspor-
tolót kerestek, aki eredményeivel és személyiségével tudja 
képviselni ezt a fontos ügyet. 

Miért érezte fontosnak, hogy elvállalja ezt a tiszt
séget?
Az ország egyik fele inaktív, nem sportol, őket is meg szeret-
nénk szólítani évről évre, bemutatva a városi lehetőségeket 
a sportos életmódra. 

Milyen programokra számíthatnak az érdeklődők 
az idei Budapest Urban Gamesen?
Az egyedülálló Duna-átúszás, az utcai sportágak, a gellért-
hegyi panorámás futás mind extra élményeket ígérnek 
az érdeklődőknek. 
 
Mivel ösztönözné az erzsébetvárosiakat a verse
nyeken való részvételre?
Ez a nap egy nagy ünnep! A Klauzál tér 
és a Duna-part számos különlegességet 
és érdekességet tartogat mindenkinek, 
amelyből első a közös sportolás közösségi 
élménye. Mutassuk be, mennyire kreatí-
van tesznek a budapestiek egészségükért!

Hogy kik ők? Olyan kincsek, akik előítélet nélkül odafutnak 
mindenkihez, akik még feltétel nélkül szeretik az időseket, akik 
tiszta hittel hisznek bennük, akik reményt és új lehetőséget adnak 
nekik, akik felnéznek rájuk, akik tisztelik őket, akik az önzetlen 
szeretet melegségével árasztják el őket, akik pozitív hatással van-
nak rájuk, akik szavak nélkül is megértik őket, akik értékesnek 
tartják őket újra, akik a megújulást hozzák el hozzánk!
Fantasztikus volt minden alkalommal átélni, hogy a gyerekek 
nem egy tehetetlen személyt láttak idős lakóinkban. Pár találko-
zás után már nem féltek tőlük, csak azért, mert megkeseredettek, 
ráncosak és nehezen közlekednek. Nem kezelték gyerekekként 
őket, hanem felnéztek rájuk! Otthonosan mozogtak a súlyosan 
betegek, mozgásképtelenek között is, és felnőtteket megszégye-
nítő módon türelmesek, segítőkészek voltak velük szemben. 
Jelenlétük hatására az egész otthon sugárzott, s életre kelt!

Mi minden alkalommal ezt éljük át, amikor a Julianna iskola 
4. b osztálya ellátogat hozzánk, a Schweitzer Albert Református 
Szeretetotthonba!

A kapcsolat nem volt egyoldalú, hanem kölcsönös. Jó volt látni, 
ahogy lakóink is hatottak a diákokra.

Több generáció találkozott, ami a mai világban oly ritka! Ezért 
is tartjuk kiemelten fontosnak ezt az élő kapcsolatot a Julianna 
iskola diákjai és az időseink között. Másfél éve még szorosabbra 
fűztük a kapcsolatot a két intézmény között, melynek követezté-
ben nagyon sok csodát megéltünk. Reméljük, még sok-sok éven 
át részesülhetünk majd ebben az áldásban, és a kapcsolat tovább 
erősödik!

Köszönjük a sok szép pillanatot és az interaktív műsort!
Köszönjük a 4.b osztály tanítóinak, Mayának és Lídiának  

(Zsófinak) a műsorra való profi felkészítést az évek során.
Az énektanárok és a szülők áldozatos munkáját, amivel hozzá-

járultak ehhez a csodához.
A Julianna Református Általános Iskola igazgatójának, hogy 

távollétüket engedélyezte, és a diákok önkéntes szolgálatát 
támogatja!

Hálával, köszönettel és áldást kívánva a vezetőség nevében is:

Kis Reni, 
a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon programszervezője

Hihetetlen dolog történik, valahány-

szor megjelennek, mindig egyre na-

gyobb varázzsal! Amikor kicsi lába-

ikkal, hangosan kacagva, vidáman, 

kipirult arccal a lépcsőn felrohanva 

betoppannak a szobákba az idősekhez. 

A járni már nem tudó lábak hirtelen 

újra erőre kapnak, a sokat tevékeny-

kedett, elfáradt kezek újra ölelésre 

emelkednek. A sokat látott, megfa-

kult szemek újra csillogni kezdenek, 

s könnyesek lesznek. A szomorú arcok 

felragyognak, és a szájak kacagásra 

nyílnak, az idős nénik, bácsik hirtelen 

újra 20 évesek lesznek! 

Feltétel nélküli szeretet
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Ülésezett a VII. kerületi Helyi Védelmi Bizottság

2018. április 24-én összeült a Budapest Főváros Kormányhivatal VII. Kerületi 

Hivatala Helyi Védelmi Bizottsága (HVB).

A HVB ülésen megjelent tagok:
• Dr. Pók Tiborné – HVB elnök, BFKH VII. kerületi hivatalvezető 

• Dr. Herczeg Kinga – HVB titkár, BFKH VII. kerületi hivatalvezető-helyettes

• Szarka Csaba ezredes – BFKH Védelmi Titkárság – titkár

• Bársony Róbert ömt. alezredes – HVB honvédelmi elnökhelyettes

• Barta János tü. főhadnagy – HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettes

• Szerencse Csaba – Polgármesteri kabinet városüzemeltetési és közrendvédelmi 

referens
•  Kolozsvári Viktória – BFKH VII. Kerületi Hivatal hatósági szakügyintéző

A HVB ülést levezető dr. Pók Tiborné hivatalvezető által előterjesztett napiren-

di pontokat a Helyi Védelmi Bizottság tagjai egyhangúan megszavazták.

A katasztrófavédelmi elnökhelyettes tájékoztatta a megjelenteket az árvízi 

védekezésre való felkészülésről.
A honvédelmi elnökhelyettes tájékoztatást tartott az ifjúság hazafias nevelésének 

elősegítéséről.
Szarka Csaba ezredes ismertette az év várható honvédelmi és katasztrófavédelmi 

feladatait.

Budapest, 2018. április 24.
Dr. Pók Tiborné hivatalvezető HVB elnök

Az Alma Mater Madách Imre Gimnázium Alapítvány (Adószám: 19671293-1-42) elkészítette 2017. évi beszámolóját

Bevételek: 15 208 546 FtEbből NAV 1%: 1 591 703 FtKiadások: 16 669 032 FtPénzügyi eredmény: −1 460 486 Ft
Az alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogatásukkal segítették működését.

A kuratórium döntése alapján a felajánlott összeget:
• tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók,• tanterven kívüli iskolai programok,• nyelvi programjainktámogatására használtuk fel.

Mészáros Csaba igazgató

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő-testület a 2018. május 31-én megtartott rendkívüli ülésén  
az alábbi rendeleteket alkotta

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete a szociális 
támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások 
igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).  
Hatályba lép: 2018. június 1.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete a Budapest 
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás).  
Hatályba lép: 2018. május 31.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (VI.06.) önkormányzati rendelete a Budapest 
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének egyes rendeleteinek módosításáról (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás). 
Hatályba lép: 2018. június 7.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (VI.06.) önkormányzati rendelete a hivatali 
helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szabályairól és az ehhez kap-
csolódó többletszolgáltatás díjának mértékéről szóló 14/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás). 
Hatályba lép: 2018. július 1.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (VI.06.) önkormányzati rendelete  
az Erzsébetvárosban született ifjú állampolgárok és a legalább 20 esztendeje itt élő 80 éven felüliek kerületi polgárként való köszöntéséről 
szóló 32/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).  
Hatályba lép: 2018. június 7.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (VI.06.) önkormányzati rendelete a Budapest 
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 6/2017. (II.17.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).  
Hatályba lép: 2018. június 8.

Az Őszikék Madách Imre Gimnázium Alapítvány  (Adószám: 18015212-1-42) elkészítette 2017. évi beszámolóját
Bevételek: 126 893 FtEbből NAV 1%: 76 888 Ft
Kiadások: 108 785 FtPénzügyi eredmény: 18 108 Ft

Az alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogatásukkal segítették működését.A kuratórium döntése alapján a felajánlott összeget:• a Bártfai Emlékérem ez évi kitüntetettjének díjazására és•  nyugdíjas kollégák megvendégelésérehasználtuk fel.

Mészáros Csaba igazgató

22. vasárnap
¡ 17.00–
Gospel koncert. Várunk mindenkit szeretettel! 
A belépés díjtalan!

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

2018. július havi programok

5. csütörtök
¡ 18.00–
Ramesh Terdal és Márfy Gabriella festőművészek közös kiállításának 
megnyitója. A tárlat megtekinthető július 26-ig, hétköznap 10–18 óráig

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

MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS  
KÖZPONT

2018. július havi programok A
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Pályázati felhívás
kapufigyelő rendszer kialakítására

2018.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képvise-
lő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága a 29/2013. (V.31.) számú, a 
helyi lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó 
biztonsági berendezések létesítésének támogatásáról szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak alapján pályázatot ír ki kerületi társasházak, lakás-
szövetkezetek, önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek esetében azok 
kezelője, háziorvosi rendelők és önkormányzati intézmények, egyházak 
részére kapufigyelő rendszer támogatására.

A vissza nem térítendő támogatás folyósítására rendelkezésre álló forrás: 
3 000 000 Ft, melynek mértéke nyertes pályázatonként legfeljebb 
250 000 Ft.

A pályázatok benyújtására nyitva álló időszak:
2018. június 4. napjától a költségvetési keret felhasználásáig, de legkésőbb 
2018. július 13. napjáig tart.

A pályázati kiírás részletei, mellékletei megtalálhatók Erzsébetváros hon-
lapján (www.erzsebetvaros.hu) és az ügyfélszolgálati irodákon (Erzsébet 
krt. 6., Garay u. 5., Akácfa u. 42–48.)

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad hivatali időben a Polgármes-
teri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájának munkatársa a 462-3133-as 
telefonszámon.

Pályázati felhívás
szénmonoxid-érzékelő berendezés igénylésére

2018.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képvise-
lő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága a 29/2013. (V.31.) számú, a 
helyi lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek biztonsági 
berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak alapján pályázatot ír ki kerületi lakóközösségek és 
önkormányzati intézmények számára szénmonoxid-érzékelő berendezés 
igénylésének támogatására.

A vissza nem térítendő támogatás folyósítására rendelkezésre álló forrás: 
3 000 000 forint.
 
A pályázni jogosultak érvényes jelentkezés esetén lakásonként 7 évente 
nyújthatnak be pályázatot, lakások esetében legfeljebb a lakás szobaszámá-
val egyező mennyiségben, a készlet erejéig.

A pályázatok benyújtására nyitva álló időszak:
2018. június 14. napjától a költségvetési keret felhasználásáig, de legkésőbb 
2018. augusztus 17. napjáig tart.

A pályázati kiírás részletei, mellékletei megtalálhatók Erzsébetváros hon-
lapján (www.erzsebetvaros.hu) és az ügyfélszolgálati irodákon (Erzsébet 
krt. 6.; Garay u. 5.; Akácfa u. 42–48.)

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad hivatali időben a Polgármes-
teri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájának munkatársa a 462-3133-as 
telefonszámon.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága  
helyiséghasználati pályázatot ír ki 

az Erzsébetvárosban működő civil szervezetek 
részére

A pályázat célja a civil szervezetek hatékony, célcsoportot elérő munka-
végzésének elősegítése, a közösségi munkavégzés előnyeinek, kultúrájának 
megismertetése az erzsébetvárosi civil szervezetekkel, valamint a tapaszta-
latcsere és kapcsolati háló építés lehetőségének biztosítása.

A támogatás formája időmegosztáson alapuló közös irodahelyiség, tár-
gyalóhelyiség és közösségi tér ingyenes biztosítása, irodai infrastruktúra 
biztosítása az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. Wesselényi u. 17. szám alatti 
épületében.

A helyiségek használati jogát a pályázó a 2018. július 15.–2019. november 
30. közötti időszakra nyerheti el. 

A pályázat benyújtásának határideje 2018. június 28., 12.00 óra. 

A részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap a www.erzsebetvaros.hu 
oldalon, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin, valamint a Hu-
mánszolgáltató Irodán elérhető. 

Pályázati felhívás
Társasház-felújítási pályázati felhívás 

2018.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága különböző felújítási 
kategóriában pályázatokat ír ki Erzsébetváros közigazgatási területén lévő 
társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak számára az épület közös 
tulajdonban álló részei felújításának támogatására a társasházaknak nyújt-
ható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati  
rendelet alapján.

A pályázati kiírás részletei, mellékletei elérhetőek Erzsébetváros honlapján 
(www.erzsebetvaros.hu) vagy az ügyfélszolgálati irodákon (Erzsébet krt. 6.; 
Garay u. 5.;  Akácfa u 42–48.).

Pályázati felhívás
Nyílászáró-felújítási pályázat magánszemélyek 

részére 2018.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága pályázatot ír ki az 
Erzsébetváros közigazgatási területén lévő társasházakban és lakásfenntartó 
szövetkezeti házakban meglévő lakások nyílászáróinak felújításához az 
Erzsébetvárosban a kérelemmel érintett lakóingatlanba állandó lakcímmel 
bejelentett magánszemélyek támogatására, két ütemben. 

A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében vissza nem térítendő 
támogatás nyújtásának céljából: nyílászárók felújítási munkáinak támoga-
tására bruttó 25 000 000 Ft keretösszeget különített el.

A pályázati kiírás részletei, mellékletei elérhetőek Erzsébetváros honlapján 
(www.erzsebetvaros.hu) vagy az ügyfélszolgálati irodákon (Erzsébet krt. 6.; 
Garay u. 5.;  Akácfa u 42–48.).

22 23

w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2018 . június 28 .

Kö
zé
rd
ek
ű Közérdekű



25

H
irdetésÍz

es
 é

le
t

24

A nyár ízei
üvegbe zárva
A szezon gyümölcsei hihetetlenül gyorsan leérnek, így érdemes belőlük későbbre is eltenni. 
A fagyasztó feltalálása előtt egyetlen módszer volt, hogy a téli hónapra is átmenthessék a nyári 
gyümölcsök ízeit: a lekvárfőzés. A szezon az eperrel, cseresznyével, meggyel kezdődik, majd jön 
a sárgabarack, a málna és a szilva. 

Baracklekvár 
hagyományosan

Hozzávalók / 12 adag
7 kg sárgabarack
1800 g kristálycukor

Elkészítés
A sárgabarackokat megmossuk, majd kisebb 
adagokban forró, lobogó vízbe dobjuk egy-
két percre, szűrőkanállal kivesszük, lehúzzuk 
a héjukat, kivesszük a magjukat és negye-
dekbe vágva a fazékba tesszük őket.

Amikor már az összes barack a fazékban 
van, ráöntjük a cukrot. Lefedjük, egy éjsza-
kán át állni hagyjuk.

Másnap reggel két-két és fél órán át főz-
zük közepes lángon, a végén bot mixer-
rel kicsit pépesítjük a na gyobb gyümölcs-
darabokat. Merőkanál lal steril üvegekbe 
töltjük, befőző fóliát teszünk a teteje alá, 
rátekerjük a tetőket, végül befőttes gumival 
még jobban rászorítjuk a fóliát az üvegre.

Mielőtt száraz dunsztba tennénk, az összes 
üveget fejtetőre állítjuk egy pillanatra. Addig 
kell a dunsztban hagyni a lekváros üvegeket, 
amíg teljesen kihűlnek. 

Meggylekvár 
cukormentesen

Hozzávalók
1 kg magozott meggy
¼ vaníliarúd kikapart magja
½ citrom leve
dzsemfix
édesítőszer (eritrit, stevia)  
  ízlés szerint

Elkészítés
A megmosott, kimagozott meggye-
ket feltesszük főni, majd forrástól 
számítva 30 percig főzzük. Ezután 
botmixerrel pürésítjük, hozzáadjuk 
az édesítőszert, a vaníliamagokat, 
a citromlevet és a gyümölcs meny-
nyiségéhez javasolt dzsemfixet.

Folyamatosan kevergetve főzzük 
még kb. 20 percig, vagy míg olyan 
állagú nem lesz, hogy megfelelőnek 
ítéljük a sűrűségét.

Amikor kész, úgy járunk el, 
mint minden más lekvárnál, 
alaposan kimosott, csírátlanított 
üvegekbe töltjük, és kihűtjük.

Vaníliás-fahéjas
málnalekvár

Hozzávalók / 4 adag
2 kg málna
1 kg cukor
2 cs. dzsemfix
fahéj (ízlés szerint)
vaníliarúd kikapart belseje 
  vagy vaníliaaroma

Elkészítés
A málnát alaposan átmossuk, 
lábasba tesszük, kézi mixerrel püré-
sítjük, majd feltesszük főni.

Ha már forró, ízesítjük a fahéjjal 
és a vaníliával, majd hozzáadjuk 
a cukrot, és állandó kevergetés 
mellett felforraljuk.

A dzsemfixeket a leírásuk sze-
rint hozzáadjuk a felforralt gyü-
mölcshöz.

Forrástól számított ½ órát főz-
zük. Dunsztolni nem kell, csak 
tiszta üvegekbe tölteni, jól lezárni, 
és polcra tenni, miután kihűlt.

w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2018 . június 28 . Erzsébet város 2018 . június 28 .w w w.erzsebet varos .hu
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ERöMŰVHÁZ 
Nyári Napközis Tábora

>  2018. július 2 – 2018. július 27.
>  Hétfőtől péntekig 8 – 16 óra   
>  Ajánlott korosztály 6 – 13 év 

   Helyszín: 

ERöMŰVHÁZ
1077 Budapest, 
Wesselényi utca 17.

2018
Részvételi díj: 
19.900 Ft/hét*

mely tartalmazza a teljes 
ellátást, a programok 
költségeit, belépőket.
Testvéreknek 1000 Ft 
kedvezményt 
biztosítunk.

* 

» Játsszunk színházat! 
   A próbáktól az előadásig
     » KézMűvész
         » Kreatív Írás
              » ZeneBona

biro.eva@eromuvhaz.hu   |   tel: 06 1 413 3552   |   www.eromuvhaz.hu   |           ERöMŰVHÁZ

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PONT

CSALÁDI NAP PROGRAMSOROZAT
A BARÁTSÁG VILÁGNAPJA JEGYÉBEN

Időpont: 2018. július 20., 9.00–15.00 Helyszín: Akácos Udvar
Cím: 1073 Budapest, Akácfa utca 61.

PROGRAMOK:
9.30–10.00 Zenés-táncos átmozgató torna

 
10.00–15.00 Szünidei játékok gyermekeknek

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK:
Egészségügyi szűrések · Kreatív kuckó · Bischitz pontok ·

Erzsébetváros Kártya igénylési lehetőség

Szeretettel várjuk Erzsébetváros lakosait!
További információk: www.bjhuman.hu, www.facebook.com/egeszsegfejlesztesipont

A rendezvény Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával 
a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szervezésében valósul meg.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Kerületi 
városnéző séták
A  T Ö R T É N E T E K  K ÁV É Z Ó J A  S Z E R V E Z É S É B E N

„CSIKÁGÓ” 
Külső-Erzsébetváros titkai

Vegyen részt ingyenes VII. kerületi városnéző sétánkon! 
Tudjon meg minél többet kerületünk kulturális értékeiről és az azokat 

körbelengő történetekről, érdekességekről!

2018.07.20., PÉNTEK, 10.00–12.00
TALÁLKOZÓ: Rózsák tere, a templomkert kapujánál, 1074 Budapest, Rózsák tere 8.

A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

A sétával kapcsolatban érdeklődni, illetve regisztrálni 
a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Projekt Irodájának 

munkatársainál lehet az alábbi elérhetőségeken: 
telefon: (1) 283-48-91, e-mail: projektcsoport@bjhuman.hu

A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület 
gyermekfogadó családokat keres
Ki vigyáz a gyerekre, ha egy egyedülálló szülőnek kórházba 
kell mennie és a rokonok messze laknak, a barátok, ismerő-
sök pedig maguk sincsenek abban a helyzetben, hogy segíteni 
tudjanak? Mi legyen a gyerekekkel, ha egy család lakhatási 
körülményei nem megfelelők, de a változtatáshoz a szülőknek 
minden idejükre szükségük van, hogy dolgozni tudjanak, így 
otthont teremthetnek, albérletet találhatnak.

A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület helyettes szülő háló-
zata az ilyen típusú problémákra nyújt megoldást. Tagjai 
olyan családok, akik szívesen megnyitják otthonukat a bajba 
jutottak előtt: saját gyermekeik mellett, vagy éppen helyettük, 
saját elfoglaltságuk mellett készek egy-két, esetleg három-négy 
vendég gyerekről is gondoskodni néhány napig, hónapig, maxi-
mum másfél évig.   

Sok helyettes szülő azért vállalja ezt a feladatot, mert emlék-
szik arra, hogy nehéz helyzetben maga is segítséget kapott a 
környezetétől, sokan pedig azért, mert megtapasztalták, hogy 
milyen nehéz egyedül megbirkózni a problémákkal és szoli-
dárisak a fiatal szülőkkel. A helyettes szülők között vannak 
nagycsaládosok és egygyermekesek, egyedülállók és nyugdí-
jasok. A helyettes szülői feladat vállalása az egész család közös 
döntése: a gyerekek érkezése mindenki számára változást, új 
élményeket jelent. A helyettes szülőkre jellemző, hogy gyer-

mekszerető emberek, rendezett körülmények között élnek 
és  az elhelyezés idejére biztosított helyettes szülői díjazásból 
megoldják a gyermek ellátását. Azoknak ajánljuk, akik szeret-
nének segíteni gyermekeknek és szülőknek, hogy a gondokból 
ne váljanak súlyos, családot szétbomlasztó problémák.

A gyermekek átmeneti gondozása kötelezően ellátandó 
önkormányzati feladat, az ennek keretében történő helyettes 
szülői szolgáltatás biztosítására a települések ellátási szerződést 
köthetnek civil szervezetekkel, így Erzsébetvárosban is a Fehér 
Kereszt Közhasznú Egyesület nyújt elhelyezést az ellátást kérő 
családoknak. A befogadó család kiválasztásánál fontos szem-
pont, hogy a gyerekek a lehető legkevesebb változást szenvedjék 
el, míg szüleiktől távol vannak, járhassanak megszokott iskolá-
jukba, óvodájukba, bölcsődéjükbe.  

Hívjuk Önt is, legyen tagja a helyettes szülők közösségének, 
kapcsolódjon be ebbe a felelősségteljes, nehéz, de gyönyörű 
munkába! A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület munka-
társai a (06-1)-3436680 vezetékes telefonszámon, illetve a 
06-20-4701199 és 06-70-3175354 mobilon vagy az egyesulet@
feherkereszt.hu e-mail címen várják a helyettes szülőséghez 
kedvet érző családok jelentkezését. A hálózathoz való csatlako-
zást egy ingyenes, 50 órás felkészítő tanfolyam előzi meg. 

Rabi Edina szakmai vezető

 Erzsébetváros Felelős Gazdi Program

Csatlakozz a csoporthoz,  
hogy Te és kutyád is része 
lehess a kerületi terveknek, 
fejlesztéseknek! 

Itt kérdezhetsz, informálódhatsz 
az erzsébetvárosi kutyás 
tervekkel és programokkal 
kapcsolatban!

Az Erzsébetváros  

Felelős Gazdi Program 

a Facebookon!
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SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁ
ZÁS, bútormozgatással. Parketta-
csiszolás, aljzat kiegyenlítés, PVC-, 
szőnyegpadló-lerakás. Minőségi, 
precíz munka, mérsékelt árakon. 
(Alapítva: 1998) Csapó György 
Tel.: 06 (31) 780-6430, 06 (1) 780-
3732. web: www.festesma.iwk.hu/

Papír- és fémpénzt, bélyeget, ké
pes  lapot, papírrégiséget, régisége-
ket vásárolunk, és árverésre átve-
szünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 06 
(1) 266-4154. Nyitva: H–SZ: 10–17, 
Cs: 10–19

Ablakjavítás! www.ajtoablak doktor.
hu 24 éve vállalom kedvező árakon 
ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, üvegezését, 
szigetelését garanciával. Felmérés 
díjtalan! Horváth Ákos. Tel.: 06 (70) 
550-0269

Kastélyok berendezéséhez vásá ro  lok 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, 
porcelánokat, bronzokat, antik órákat 
stb., teljes hagyatékot, első vevőként 
legmagasabb áron.  A kiszállás díjta-
lan. Tel.: 06 (20)  280-0151; e-mail 
cím:  herendi77@gmail.com

Ingatlanirodánk eladó budapesti 
lakásokat/házakat keres ügyfelei-
nek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 
3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősé-
nek lakása eladó? Hívjon, ajánlási 
jutalékot kap! Laurus Ingatlan, Tel.: 
06 (20) 960-0600

300 db bakelit lemez, komoly-
zenei felvételek, megkímélt ál-
lapotban egy tételben eladó. Ui. 
Blüthner angol mechanikás barna 
törpepianinó szintén eladó. Tel.: 
06 (20) 544-9449

Egyedülálló, kulturált, korrekt 
fiatalember otthoni munkák elvég-
zését vállalja. Takarítás, bevásárlás, 
kutyasétáltatás, masszírozás, stb. 
igény esetén gondozás, ottlakás is 
lehetséges: 06 (70) 492-6678

25 éves tapasztalattal pedikűrt-
gyógypedikűrt vállalok, férfiak 
számára is. Házhoz megyek. Tel.: 06 
(20) 938-9031

Vízszerelés, villanybojlerek 
víz kőtelenítése, javítása, fürdő-
szobák, wc-k javítása, felújítása, 
szerelvények cseréje, felszerelése, 
anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 (30) 
447-3603

Könyvfelvásárlás készpénzért! 
Könyvtáros diplomával húsz év 
szakmai tapasztalattal. Atticus 
Antikvárium Tel.: 06 (20) 931-3773

Egyetemista lányomnak eladó 
emeleti, felújítandó lakást kere-
sek. Magánszemély. Tel: 06 (20) 
352-2204

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

Pénzt adok! Életjáradékot kötnék 
ottlakás nélkül, leinformálható 
vagyok. Visszahívom! Köszönöm! 
H.B. Tel.: (20) 528-2532

Izomletapadások, fej-, nyak-, hát
fájdalmak kezelése, teljes testmasz-
szás szakrendelőnkben (Csengery 
utca 25.) vagy az ön otthonában. 
Csipak Zoltán gyógymasszőr, tel.:   
06 (20) 595-3057

PRÓBÁLJA KI A MASSZÁZST!  
Rózsa utcában, hangulatos stú-
dióban, első alkalommal 1000 Ft 
kedvezménnyel várom szeretettel 
kedves vendégeimet. Márton 
Kati +36 (30) 361-0568, e-mail: 
marton.k@freemail.hu

Kéménybélés, szerelt kémény 
építés, kondenzációs kazánok be-
kötése, szakvélemény ügy intézés. 
Tel.: 06 (30) 680-6814

Ikerház eladó, cserélhető Tábor-
falván 2×90m2, kerületi lakásra, 
önkormányzati is érdekel. H.B. Tel.: 
06 (20) 528-2532

s z o l g á l t a t á s  •  i n g a t l a n  •  á l l á s  •  r é g i s é g  •  e g é s z s é g  •  o k t a t á s 

28

Erzsébet város 2018 . június 28 .w w w.erzsebet varos .hu

H
ir

de
té

s


