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A farsang a tél elűzésének és a tavasz beköszöntének ünnepe. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a kerület több pontján már virágoznak a krókuszok. Erzsébetvárosban is megünnepelték a farsangot, ahol színvonalas műsorokkal
és hagyományos ételekkel vártak minden érdeklődőt. A nemzetiségi farsangon mindenki bemutathatta saját
kulturális és gasztronómiai értékeit. Az Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemplom közössége is megtartotta
ünnepségét, amelyen felnőttek és gyermekek egyaránt színes és ötletes jelmezekbe bújtak.
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„Amit a kerület letett az asztalra, az példaértékű”
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A következő lapszám megjelenése:
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Az újság munkálataiban közreműködtek:
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Szerzők:
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kiss stÚdiÓ színház Előadásában

Szerkesztőbizottság

Sajtóreferens:
Dr. Hajdu Kitti

Hirdetésfelvétel:

Mi volt látogatásának célja?
Mindenekelőtt azért jöttem, hogy elismerésem fejezzem ki Vattamány Zsolt
polgármester úr felé azokkal az ügyekkel
kapcsolatban, amelyek különösen fontosak számomra. Erzsébetvárosban már
közel 2000 fő tette le az állampolgársági
esküt, az önkormányzatnál már heti két
alkalommal van erre lehetőség. A másik
ilyen ügy az egyházakkal való együttműködés, mely a VII. kerületben kiemelten fontos, hiszen valamennyi felekezet
megtalálható itt.
Többször járt már Erzsébetvárosban.
Mit tapasztalt, milyen területeken fejlődött a kerület?
A jelenlegi vezetés jelentős adósságállományt és csődközeli állapotot örökölt
elődjétől. Erzsébetváros ezt az örökséget
leküzdve stabil, erős anyagi háttérrel rendelkező városrésszé vált. Úgy gondolom,
az ország akkor fog épülni, ha minden
önkormányzat, minden helyi közösség országépítőként lép fel. Elismerésre
méltó, hogy ez a kerület az adósságból a
stabilitás irányába, a káoszból a rendezettség felé mozdult. Amit polgármester
úr és Erzsébetváros letett az asztalra, az
példaértékű. Ha az ember végigmegy
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MÁRCIUS 14. (péntek) 13.00
MEGEMLÉKEZŐ ÜNNEPSÉG
ÉS KOSZORÚZÁS

Korrektor:

Interjú Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, aki erzsébetvárosi látogatása kapcsán értékelte
a kerület helyzetét.
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az utcán, láthatja, hogy olyan fejlesztések történtek, amelyek a városrészt egy
élhető, dinamikusan fejlődő kerületté
tették.
Közeleg a választás, az elmúlt négy év
tükrében hogyan látja Magyarország
további fejlődését?
Amikor átvettük a kormányzást, államcsőd közeli állapotban volt az ország,
és emberfeletti teljesítményt kívánt,
hogy ebből a helyzetből talpra álljunk.
Az államháztartás jelentős hiánnyal

küzdött, a munkanélküliség soha nem
látott méreteket öltött, a szolgáltatók
pedig egyre növekvő terheket róttak a
lakosságra. Kemény munkával sikerült
az országot fejlődési pályára állítani, két
százalék fölötti a gazdasági növekedés,
infláció gyakorlatilag nincs, az államháztartási hiányt stabilan 3% alatt tudjuk
tartani. Látható, hogy Magyarország
világos célokat tudott maga elé kitűzni,
s bízunk benne, hogy a munkát tovább
tudjuk folytatni.

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

Megjelenik 40 000 példányban
ISSN 2062-5812
Online ISSN 2062-5898

Nyomda:
Pharma Press Nyomdaipari Kft.
1037 Budapest, Vörösvári út 119–121.

Az újságban található adatok, fényképek,
egyéb tartalmak szerzői jogvédelem
alatt állnak.
Az újságban feladott hirdetések
tartalmáért semmilyen felelősséget
nem vállalunk, és az abban foglalt
szolgáltatások minőségéért sem.

Felhívás díszoklevél adományozására
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12.§ (3) bekezdésének hc) pontja alapján felhívjuk azoknak a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetvárosban lakó óvónőknek, tanítóknak, tanároknak a figyelmét,
akik 1944-ben, 1949-ben, 1954-ben vagy 1964-ben kapták meg pedagógus
diplomájukat:
• állami vagy felekezeti intézményben,
• illetve olyan felekezeti intézményben, amely jelenleg nem működtet pedagógusképző intézményt, továbbá
• legalább 30 éven keresztül dolgoztak a pedagógusi pályán vagy a művelődésügy területén,
hogy részükre díszoklevél adományozására irányuló kérelmüket 2014. március 21-ig juttassák el
a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodájára személyesen vagy postai úton (1073 Budapest Erzsébet krt. 6., II. emelet 206-os szoba).
További információt kérhetnek Turi Gábornétól a 462-3260-as telefonszámon vagy
a turi.gaborne@erzsebetvaros.hu e-mail címen, illetve tájékozódhatnak a www.erzsebetvaros.hu
weboldalon.
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ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

Bővíti az önkormányzat a térfigyelő rendszert
Erzsébetváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a közbiztonság javítására, így legfontosabb feladatai közé tartozik a
térfigyelőkamera-rendszer bővítése és korszerűsítése. Bűnügyi,
közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnmegelőzési és közterület-felügyeleti szempontok figyelembe vételével bővítik a kerületi rendszert, hogy az a mai kor követelményeinek is megfeleljen.
A projekt során a meglévő 84 kamera közül 29 régi típusút lecserélnek. A térfigyelő központ is új helyszínen, modernebb körülmények
között, szervezettebben és műszaki szempontból biztonságosabban
fog működni. Az új rendszer ráadásul képes lesz az ORFK központi
megfigyelőrendszerére is csatlakozni. Egy későbbi bővítéssel pedig
összesen akár 150 térfigyelő, illetve társasházi kamera képének fogadására és vezérlésére is alkalmas lehet.
Er z s éb e t vá r os 201 4 . má rc ius 1 3.
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Kulturális együttműködés
Cfát városával

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés
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Befejeződtek a felújítási munkálatok az
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola
és Gimnáziumban. Az Erzsébet Terv keretén
belül megvalósuló fejlesztéssel kapcsolatban
az iskola igazgatója, Móri Árpádné elmondta,
hogy a terveknek megfelelően sikeresen megtörtént az iskola fűtésrendszerének korszerűsítése, kicserélték az intézmény radiátorait,
teljes csőrendszerét, valamint nyílászáróit.
Kijavították és kifestették a tantermek és
öltözők falait is, valamint újracsiszolták és
lakkozták a termek padlózatát. „A felújítási
munkálatoknak köszönhetően komfortosabbá vált intézményünk” – fogalmazott.
Az önkormányzat fejlesztési tervének részeként még az idén megújul az iskola tornaterme is. A kerületi vezetés iskola-felújítási
programjának célja, hogy megújult intézményeiben példaértékű, versenyképes oktatás
folyhasson, ezért az építési beruházás kiegészítéseként a tanításhoz szükséges technikai
eszközök beszerzésére is sor került.

Február elején írta alá Erzsébetváros és az észak-izraeli Cfát városa
azt a testvérvárosi megállapodást, mely több területen is virágzó
együttműködésre nyújt lehetőséget a két település között. Ahogyan
Erzsébetváros, úgy Cfát is gazdag történelmi múlttal és kulturális
örökséggel rendelkezik, ahol a mai napig jelentős számú magyar zsidó él.

Nőnapi köszöntés

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS!
Megújuló gondoskodási formák

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, melyet Magyarországon 1948 óta március 8-án
ünnepelnek. Ebből az alkalomból Vattamány Zsolt polgármester
virággal köszöntötte az önkormányzat hölgy munkatársait.

Rezsitámogatás
kerületi
háziorvosoknak

Cfát Izrael északi részén, felső Galileában található kisváros, melyet
a 11. század végén alapítottak az első
keresztes lovagok. Már a középkor
végén sok magyar származású zsidó élt
itt, akik a mohácsi vészt követően, a
győztes török Szulejmán szultán intézkedésére kerültek a galileai Cfátba.
A városban található a Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeuma, mely a magyarországi,
a burgerlandi, a szlovákiai és erdélyi,
valamint a kárpátaljai és bácskabánáti zsidóság múltját, kultúráját
mutatja be. A kulturális együttműködésnek köszönhetően a cfáti múzeum
kiállítása a holokauszt-emlékévben
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Cfát és Erzsébetváros a közelmúltban
lettek testvérvárosok, mit jelent ez
a cfáti zsidó közösség számára?
Nagyon is sokat, mivel így újraéleszthetjük a kapcsolatainkat Budapesttel
és a budapesti zsidó közösséggel. Feljegyzések tanúsítják, hogy már a XVI.
században tizenkét magyar származású zsidó család élt Cfátban, és azóta
folyamatos a kapcsolat a város és a
magyarországi zsidóság között. A testvérvárosi kötelék szimbolikus újrakezdése ennek a kulturális viszonynak.

Vattamány Zsolt polgármester és Roni Lustig, a cfáti múzeum igazgatója

A VII. kerület vezetése a tavalyihoz hasonlóan idén is hozzájárul az orvosi rendelők zavartalan működéséhez, így az
önkormányzat 2014-ben bruttó 10 millió forintot fordít a
kerületben tevékenykedő orvosok rezsiköltségének csökkentésére. A rendelőknek nyújtott segítséggel az
önkormányzat elsődleges célja,
hogy növelje az Erzsébetvárosban
élőknek nyújtott egészségügyi szolgáltatások minőségét. „A támogatások
az intézmények havi rezsiköltségének
átlagosan 65 százalékát teszik
ki, amely a teljes körű rendelő-felújításokat követően
ismét nagy segítség a
kerületi orvosok számára”
– mondta Vattamány
Zsolt polgármester.
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Erzsébetvárosban is megtekinthető
lesz. A múzeum igazgatójával, Roni
Lustiggal beszélgettünk.

Mesélne pár szóban a múzeum fő
feladatairól?
A múzeumot a szüleim alapították
25 évvel ezelőtt. Ők úgy gondolták, fel kell építeniük egy különleges
helyet, hogy megmutathassák személyes és közösségi hagyományaikat. Ez
egy alulról építkező kezdeményezés,
az így összegyűlt tárgyak egy meghitt
és személyes nézőpontból mutatják be
a zsidó családok életét.
Honnan jött a múzeum alapításának
ötlete?
Az édesanyám tanár volt. Az iskolában különfoglalkozásokat is szervezett
családok számára. Közben észrevette,
hogy egyes családok csak kis számban képviseltetik magukat ezeken
az alkalmakon. Rájött, hogy ezek
nagyrészt európai származású zsidók
voltak, akiknek hátra kellett hagyniuk kulturális örökségüket. Bizonyos
értelemben a múzeum célja, hogy
egyfajta otthont biztosítson a közösség
hagyományainak.
Tervezik esetleg egy magyarországi
kiállítás megnyitását?
Igen, Erzsébetváros önkormányzatával közösen egy különleges kiállítással
készülünk a budapesti zsidó gettóról.
A kiállítás szervezői összeköttetésben
állnak velünk, így tárgyi és írásos
emlékeket tudunk biztosítani számukra. Ez egy kivételes utazó kiállítás
része, amely a magyarországi zsidóság
holokausztjának hetvenedik évfordulójára készült. Budapest az egyik
kiemelt helyszíne ennek a vándorkiállításnak. Mostani látogatásom célja
éppen az, hogy megfelelő helyszínt
keressek a tárlat számára.
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Megújult az alsóerdősori iskola
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Választási útmutató
Budapest 5. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság
Cím:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. III./315.
Postacím: 1984 Budapest, Pf.: 3.
E-mail: 5oevb@erzsebetvaros.hu
Telefon: 462-3217
Fax:
462-3143
Elnök: Osváth Gábor Dezsőné
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Vezetője: Dr. Gotthard Gábor jegyző
Telefonszámok:
Jelöltekkel, OEVB-vel, egyéb jogi kérdésekkel kapcsolatosan:
462-3217, 462-3113
Választói névjegyzékkel, átjelentkezéssel, mozgóurnával, külképviseleti névjegyzékkel kapcsolatosan:
462-3100
Cím: 1073 Budapest, Erzsébet körút 6.
E-mail: valasztasi.iroda@erzsebetvaros.hu
Ügyfélfogadás: H–P: 8.00–16.00

HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. ÁPRILIS 6.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt
felvételükről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.

Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok
kérhetik, akik:
• mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk),
vagy fogva tartásuk miatt akadályozottak.
• Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok
miatt) kéri, annak a kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.
• Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2014.
április 4-én (pénteken) 16.00 óráig attól a helyi választási
irodától, a szavazás napján 2014. április 6-án (vasárnap)
15.00 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet
igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
• Fontos, hogy aki mozgóurnát igényelt, a szavazókörben
hagyományos módon nem szavazhat, kizárólag mozgó
urnával!
Átjelentkezéssel történő szavazásra kijelölt
szavazókör
10. számú szavazókör: Hetedhét Gyermekjóléti Központ
Budapest, VII. kerület, Kertész u. 20.

Erzsébetváros önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a kerületi társasházak
felújítását, állagmegóvását. A tavalyi évben is sor került az általános társasház felújítási
pályázat kiírására. Emellett az önkormányzat segítséget nyújtott a gázszolgáltatásból
kizárt társasházak részére is.

A kerületi vezetés pályázat útján támogatást biztosít a helyi
társasházak részére általános-, kémény- és tetőjárda felújításra, valamint a gázszolgáltatásból műszaki okokból kizárt
épületek gáz alap- és felszálló vezetékeinek felújítására.
„A tavalyi év folyamán is sokan pályáztak ezen forrásokra, az összeget minden társasház a saját problémájának
megoldására fordította. Az önkormányzati támogatás 85
kerületi társasházban több mint 2000 háztartást érintett.
A rekonstrukciós munkák támogatását az 2013. évi költségvetésből erre a célra elkülönített felújítási alapból fedeztük. Az idei évben az eddigiekhez képest is több lehetőséget

Nemzetiségek farsangja

Bogár Anikó közös képviselő megkeresésünkre elmondta,
hogy a kiírásnak köszönhetően számos munkát el tudtak
végezni. Kifejtette azt is, hogy korszerűsítették a kéményseprőjárdát, valamint megtörtént a lakóház leglátványosabb
beruházása: a bejárati kapu cseréje is. „A lakók nagyon
örültek, hogy megújulhatott a ház, ezért a továbbiakban is
figyelni fogjuk az önkormányzat által biztosított lehetőségeket” – fogalmazott.

AJÁNLÁS

A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

SZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. március 29-én 16.00 óráig
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben,
illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár
pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő
helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda

A pályázati támogatásnak köszönhetően újulhatott meg a Rottenbiller utca 35. szám
alatti társasház bejárati kapuja
Er z s éb e t vá ros 201 4 . má rc ius 1 3.

biztosítunk a társasházak számára, hiszen a költségvetés
elfogadásakor újabb támogatási formákról döntött a testület. Természetesen az új lehetőségekről a későbbiekben részletesen tájékoztatni fogjuk az erzsébetvárosiakat" – hangsúlyozta Benedek Zsolt önkormányzati képviselő. A tavalyi
évben a legtöbb pályázó társasház az általános problémák
mellett a tetőjárdák (kéményseprőjárdák) javítására, építésére fordította az összeget.

A kerületben olyan rehabilitációs
folyamat indult meg,
melynek célja a társasházak
állapotának javítása.

Erzsébetváros, Budapest belvárosának legszínesebb, legsokoldalúbb városrésze kulturális értékekben is bővelkedik. Mindehhez
nagyban hozzájárulnak a kerületben élő nemzetiségek, akik
közösen szervezték meg február 24-én a Nemzetiségek farsangját.
A programban cigányzene, szerb költészet és ruszin népdalok is
helyet kaptak, emellett többek között horvát, örmény, bolgár és
lengyel népcsoportok műsorai is láthatóak voltak. A rendezvény
a nagy érdeklődésre való tekintettel egészen késő estig tartott a
Bethlen Téri Színházban. A kulturális műsorok mellett az érdeklődők igazi gasztronómiai túrán is részt vehettek: az előcsarnokban valódi ételkülönlegességeket kóstolhattak.

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2014. március 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.
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Az önkormányzat folyamatos
pályázati lehetőségeket biztosít
a kerület lakóközösségeinek.

Er z s éb e t vá r os 201 4 . má rc ius 1 3.

A társasházak tetőjárdáinak felújítása szükségszerű, hiszen
a kémények karbantartásához, tisztításához, ellenőrzéséhez
elengedhetetlen feltétel, hogy a szakemberek biztonságosan
meg tudják közelíteni azokat. „Ezen épületek esetében a
legtöbbször megoldottuk a tetőjárdák korszerűsítését, illetve
a kéménymagasítások építését is szükségesnek tartottuk. Ez
utóbbi jellemzően a régi házaknál különösen fontos, hiszen
ha nem megfelelő magasságú, esetleg légörvényben van,
akkor az átépítéssel elkerülhetőek az életveszélyes helyzetek”
– mondta el kérdésünkre Bencze Márton közös képviselő.
További információt találhatnak az önkormányzat által
kiírt pályázatokról a www.erzsebetvaros.hu honlapon.
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Budapest 5. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Iroda

Mozgóurnás szavazás

Támogatás a kerületi
társasházak felújításához
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Több százmilliós kártérítés
illeti meg az önkormányzatot

Gál György
Hunvald György

8

Kardos Péter
Kormos Lajos

8 év 6 hónap börtönbüntetés, 10 év közügyektől eltiltás, 500 000
forint pénzmellékbüntetés és 366 000 000 forint vagyonelkobzás*
1 év 6 hónap börtönbüntetés, 2 év közügyektől eltiltás*
pénzmellékbüntetés
2 év 6 hónap börtönbüntetés, 2 év közügyektől eltiltás
és 5 év értékbecslői foglalkozástól való eltiltás
360 000 forint pénzbüntetés*

Molnár Jenő

540 000 Ft pénzbüntetés

Kékessy Georges Sándor

300 000 Ft pénzbüntetés

Szijjártó Piroska

240 000 Ft pénzbüntetés

Sándor Judit

megrovás

Predák Sándor

próbára bocsátás

Schneider Zoltán

megrovás

Sifter Istvánné

megrovás

Orosz Krisztina

megrovás

Lipcsey György Imre

próbára bocsátás

Hajnal László Endre

próbára bocsátás

Balta Rózsa Éva

próbára bocsátás*

Hafner Zoltán

próbára bocsátás

Szkvorcsinszkij Alekszandr Petrovics
Váradi Éva
Dr. Szabó Zoltán Gábor
Dr. Kálmán Zsuzsanna Éva
B. Kiss Mihály

10 hónap, végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett
börtönbüntetés
10 hónap, végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett
börtönbüntetés és 100 000 forint pénzmellékbüntetés
8 hónap, végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett
börtönbüntetés és 50 000 forint pénzmellékbüntetés
1 év, végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett
börtönbüntetés*
100 000 Ft pénzbüntetés
6 hónap, végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett
börtönbüntetés*
*az ítélet nem jogerős
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Tavaly ősszel 3000
darab krókuszhagymát
ültettek el az önkormányzat megbízásából az EVIKINT
Kft. munkatársai a
kerületben. A tavasz
közeledtének első jele
a krókuszok virágzása,
amely Erzsébetváros
több pontján is megfigyelhető: a Klauzál
téri huszár szobor és
sétautak környékén, a
Rózsák terén, valamint
a Bethlen Gábor téren.

Tisztelettel kérjük az erzsébetvárosi társasházak közös képviselőit, és azokat, akiknek
módjában áll, hogy a március 15-i nemzeti ünnep
alkalmából a nemzeti
lobogót helyezzék ki
az épületekre.

Tájékoztatás
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy 2014. március 6-án megkezdődött a Kertész utca felújítása
a Wesselényi utca–Dohány utca közötti szakaszon.
A munkálatok előreláthatólag 2014 májusában
fejeződnek be. Az esetleges parkolási nehézségekért,
kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.

1 év börtönbüntetés, 2 év közügyektől eltiltás és 100 000 forint

Dr. Néder Zoltán

Bartos Gábor

Virágzik Erzsébetváros

Felhívás

Er z s éb e t vá ros 201 4 . má rc ius 1 3.

„Reménnyé váljon
az emlékezet” – Rezsifórum
a Magyar Színházban
Zsúfolásig megtelt a Magyar Színház erzsébetvárosi és terézvárosi polgárokkal azon a rendezvényen, amelyen a mintegy hétszáz érdeklődőnek
Kovács Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára
tartott előadást az ország közelmúltbeli történéseiről. Az est háziasszonya Rónaszékiné Keresztes Monika országgyűlési képviselő volt. Kovács
Zoltán a megjelenteket részletesen tájékoztatta az elmúlt három és fél
év eredményeiről, kiemelve, hogy ezek jelentik az alapot, amelyekre
Magyarország jövője építhető. Ehhez azonban – hangsúlyozta – mindenki segítségére szükség van. Rónaszékiné Keresztes Monika a rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: „Hétgyermekes
anyaként én a női
oldalról, a családok és
a gyerekek szempontjából közelítettem
a felmerült kérdésekhez. Nem mindegy,
merre halad az ország.
Ahhoz, hogy – Arany
János szavaival élve
– «reménnyé váljon
az emlékezet», emlékeznünk kell azokra
a hiányosságokra és
súlyos bajokra, amelyek Magyarország
számára osztályrészül
jutottak 2002–2010
között.”
Er z s éb e t vá r os 201 4 . má rc ius 1 3.

„B” kategóriás gépjárművezetői
engedély megszerzéséhez
szükséges oktatáson való részvétel
támogatása
Az oktatásra 2011. szeptember 1-jétől a VII. kerületi
állandó bejelentett lakcímmel rendelkező középiskolások jelentkezhetnek, akik a 2013/2014-es tanévben
kezdték meg a 12. évfolyamon tanulmányaikat, és
folyamatos jelleggel, életvitelszerűen Erzsébetvárosban laknak. A juttatás magában foglalja a gépjárművezető engedély megszerzéséhez szükséges első
elméleti vizsgát, valamint a gyakorlati képzést 30 óra
időtartamban és az ahhoz kapcsolódó első vizsgát.
A jelentkezési lapot 2014. március 31. (hétfő) 17.00
óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodájában. (1073 Budapest, Erzsébet krt.
6., II. emelet 206-os szoba).
A jelentkezési lap és a részletes felhívás
a www.erzsebetvaros.hu weboldalon található meg.
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2014. február 18-án Erzsébetváros önkormányzata kereseteket adott be a Hunvald-per
kapcsán polgári jogi igény érvényesítésére. A keresetekkel az önkormányzat célja,
hogy hozzájusson ahhoz a több százmillió forint kártérítési összeghez, amellyel
Hunvald György és társai az elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben
megkárosították Erzsébetvárost. Az alábbi táblázat a két éve, február 24-én kihirdetett
elsőfokú és a tavaly, október 10-én meghozott másodfokú ítéletet foglalja össze.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Zöld beruházás
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Farsang régen és ma

A kommunista
diktatúrák áldozatainak
emléknapja

10

A kommunista diktatúrák áldozataira emlékezett az Alsó
erdősori Bárdos Lajos Gimnázium 2014. február 25-én,
az országgyűlés által tizennégy évvel ezelőtt elfogadott emléknapon. A Trecska Éva történelemtanárnő által szervezett
megemlékezést a gimnázium 12. osztálya tartotta. A tornateremben tartott ünnepségen az iskola összes diákja és a tanárok
vettek részt. Az előadás előtt közösen elénekelték a Himnuszt,
majd a kommunista diktatúra fokozatos kiépítését mutatták
be a gyerekek: a szereplők jelenetek előadásával, történelmi
narrációval és különböző emlékiratokból való felolvasásokkal
(Mindszenty József esztergomi érsek, Olofsson Placid bencés
pap), valamint egy Faludy György versrészlettel tették emlékezetessé ezt az alkalmat. A kommunizmus áldozatainak emléknapját azért február 25-én tartják, mert Kovács Béla politikust,
a Független Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát 1947-ben ezen
a napon tartóztatták le jogellenesen, majd a Szovjetunióba
internálták. A szovjet típusú diktatúrában koholt vádak alapján

„Nemrégiben a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Dózsa
György úti idősek otthonába közös fánksütésre hívtak meg a szépkorúak. Két
bentlakó segítőmmel 100–110 csörögefánkot készítettünk. Másik farsangi élményem
az Árpád-házi Szent Erzsébet plébániához
kapcsolódik. Az idei rendezvény ezúttal is
a templom plébánosa, Varga Zoltán szervezésében valósult meg. Vibráló, élő közösség
ez, ahol egyre több kisgyerekkel és soksok érdekes programmal találkozhatnak
az érdeklődők” – mesélte lapunknak.

Anna nénit köszöntöttük
90. születésnapja alkalmából köszöntötte Baji Gábornét Szikszai Zsolt alpolgármester február 19-én. Baji Gáborné, leánykori nevén Mohos Anna több mint
30 éve lakik kerületünkben, a Dohány utcában. Korábban varrónőként dolgozott, majd a Csatornázási Művek könyvelőjeként vonult nyugdíjba. Mai napig
hihetetlen memóriával rendelkezik, napjait aktívan éli, sokat olvas, keresztrejtvényt fejt. Anna néni sajnos születésnapja előtt kórházba került, így családja és
az alpolgármester úr ott köszöntötték fel. Ezúton kívánunk boldog születésnapot, gyors felépülést és jó egészséget neki!

Tudta-e,
hogy 2013-ban több mint 300

Farsang a Dob suliban

Szalagavató

Nincs olyan gyerek, aki ne szeretne jelmezt ölteni, egy időre más
bőrébe bújni. Erre az egyik legjobb lehetőség a farsangi mulatság, amit február 14-én, pénteken tartottak az Erzsébetvárosi
Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola
Dob utcai épületében. A kicsik felvonulása nyitotta a délelőtti

Február 7-én tartották meg az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola végzős pincér és szakács növendékeinek szalagavató bálját. Ez az esemény a legszebb
és legmeghittebb iskolai ünnepségek egyike. A diákok átérezték az ünnepség lényegét, és heteken keresztül készültek a nagy
napra, próbáltak, gyakoroltak. A legizgalmasabb kétségtelenül
a végzősök bevonulása és a szalagok kitűzése volt, előtte azonban a 11. évfolyam meglepetés-műsora felpezsdítette az amúgy is
felfokozott hangulatot: izgultak a diákok és izgatottak voltak a
büszke szülők, rokonok. A Himnusz felcsendülése után Tillinger
Péter, az iskola igazgatója köszöntötte a végzősöket, majd a 12-es
és 11-es diákok mondták el búcsúzó verseiket. Meglepetésként
Tóth Richárd és tánctanárnőjének bemutatója ejtette ámulatba
a megjelenteket. A Serengeti Troupe fellépése a hangulatot végképp felforrósította: táncra perdültek a végzősök, és a közönséget
is elkapta az afrikai zene ritmusa. Ebben a felfokozott hangulatban tették felejthetetlenné az estét a szalagtűzés megható és
vidám pillanatai.

gyerek és felnőtt vett részt az életmentő tanfolyamon az ingyenes
szűrőnapok keretén belül?

Egy kedves olvasónk küldte:

Itt a tavasz
Oly jó felkelni a rigók dalára,
mikor trillázva keltenek,
nem törődve a világgal.
Van, akit nagy örömmel tölt el,
de van, aki dühbe jön tőle,
mivel oly hangos az ének,
hogy nem lehet aludni tőle.
Viszont nem hallani őket ősztől tavaszig,
így mikor felhangzik az ének,
tudhatod, hogy vége a télnek.
Ezért oly jó a vígság, oly jó az ének,
így tölti fel lelked, szíved mindig egy évre.
Miklóssyné Markos Kati
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több száz embert fogtak el és börtönöztek be vagy küldtek
kényszermunkatáborokba. A megemlékezést Encsy Zsuzsa
tanárnő, igazgató-helyettes mondatai zárták, aki úgy fogalmazott: reméli, soha nem ismétlődhet meg a jövőben olyan hatalmas, egész népeket érintő tragédia, mint amilyet a második
világháború alatt és után kialakult faji megkülönböztetések és
a diktatúrák okoztak. A kommunizmus áldozatairól először
2001-ben emlékeztek meg az országgyűlésben és az ország
középiskoláiban, azonban ünnepség jelleggel kevés iskolában
tartanak ez alkalomból rendezvényeket.

farsangi mulatságot, minden alsós beöltözött. Néhányan nehezen
mozogtak, hiszen hernyóként vagy hatalmas dinoszauruszként
nem volt egyszerű felmászni a tornaterem dobogójára. A színes
forgatagban rengeteg királylány és tündér, focista és pókember
tűnt fel, és mindenkit tapssal jutalmaztak. Miután a zsűri vis�szavonult, a „gyümölcsbüfében” lehetett csillapítani az éhséget
és a szomjúságot. Közben az osztálytermekben, folyóson és a
tornateremben folytatódott a program vetélkedőkkel, játékokkal. Délután időutazást tettek a felsősök a 7.k és osztályfőnökük,
Harangozó Hajnalka szervezésében, és visszarepültek a múltba,
egészen a lovagok korába.
Er z s éb e t vá r os 201 4 . má rc ius 1 3.
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Az évnek ebben a szakában, különösen, ha
óvodás vagy iskolás gyerek van a családban, a farsangolás szinte kötelező program.
A farsang elengedhetetlen kelléke a fánk,
amit persze el is kell készíteni. Rónaszékiné
Keresztes Monika, a kerület országgyűlési
képviselője számára nem ismeretlen e népszokásra való készülődés. Nagycsaládosként
volt része benne jócskán, de nem csak családja körében szokott ünnepelni.
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Azonnali intézkedés
az Almássy téren

Az intézkedésekkel kapcsolatban
dr. Kiss Szabolcsot, a VII. kerület
rendőrkapitányát kérdeztük

Aktuális

Március 2-án az Almássy tér felújítási munkálatai közben több II. világháborús
bombára bukkantak a kivitelező cég munkatársai. Az önkormányzat, a rendőrség,
a katasztrófavédelem és a Magyar Honvédség dolgozói hatékony, gyors intézkedésének
köszönhetően a környéken élők néhány órán belül visszatérhettek otthonaikba.
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A szombat délután kiérkező tűzszerészek 19 ép, különböző
típusú robbanótestet és néhány robbanótest-maradványt
találtak egy Almássy téri munkagödörben. A rendőrség,
a katasztrófavédelem és a tűzoltóság helyszínre érkezését
követően száz méteres körzetben lezárták a tér környékét,
és haladéktalanul megkezdték a tizenöt társasház kiürítését.

Összesen hány munkatársát kellett mozgósítani az Almássy
téren lakók biztonsága érdekében?
Megközelítőleg 60 rendőr érkezett a helyszínre, a kerületi
munkatársakon kívül a készenléti rendőrség állományából
vezényeltek ki rendőröket az Almássy térre. Kellő létszámmal a kora esti órákban megkezdtük a lakosság tájékoztatását, majd biztosítottuk az üresen maradt lakásokat.

Összesen kétszázhetvenkét embernek kellett elhagynia otthonát a feltárás idejére, akik számára a Dob
utcai és az Alsóerdősor utcai általános iskolát jelölték ki
befogadóhelyként. A polgári védelem munkatársai e helyeket éjszakai tartózkodásra is alkalmassá tették: ágyakat,
takarókat biztosítottak, illetve élelemről és ivóvízről is
gondoskodtak. Az önkormányzat részéről Vattamány Zsolt
polgármester azonnal a helyszínre érkezett, hogy tájékoVattamány Zsolt polgármester azonnal a helyszínre érkezett

Az Almássy téren talált robbanóeszközök (Forrás: langlovagok.hu)

zódjon a kialakult helyzetről, valamint konzultáljon a
rendvédelmi szervek vezetőivel. Ezt követően az ideiglenes
befogadó helyeken meggyőződött arról, hogy az érintett
lakosok megfelelő ellátásban részesülnek.

Megközelítőleg hatvan rendőr biztosította a helyszínt

Az ép robbanótesteket vasárnap hajnalban szállították el
megsemmisítésre. Ezek között 11 darab 82 milliméteres
szovjet aknavetőgránát, 4 darab 5 kilogrammos páncélököl,
egy 37 milliméteres szovjet légvédelmi és egy 122 milliméteres szovjet repeszgránát, egy első világháborús robbanóeszköz, valamint egy monarchia korabeli repeszgránát
volt. Megtalálták továbbá egy ötödik széttört páncélököl
maradványát is, további 5 kilogrammnyi robbanóanyagot,
előkerült egy úgynevezett stabilizátorszárny és néhány üres
robbanótest is. A 37 milliméteres szovjet légvédelmi repeszgránátot a tűzszerészek rendőri kísérettel szállították el a
tűzszerész ezred megsemmisítési területére, a többit pedig a
honvédség központi gyűjtőjébe vitték. A Magyar Honvédség Tűzszerész Ezredének kommunikációs tisztje, Várkonyi
Melinda elmondta, feltehetőleg egy olyan gödörre bukkantak, amelybe a lakosság a II. világháború után összehordott
többféle katonai eszközt. Találtak egy teljesen ép német
rohamsisakot is. A lakók végül kora hajnalban térhettek
vissza otthonaikba, ezután a terület lezárását és a közlekedési korlátozásokat is feloldották.
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Mennyi időt vett igénybe a környező épületek kiürítése?
A lakosság együttműködésének köszönhetően 3 óra alatt
sikerült közel 300 embert biztonságba helyezni. Az intézkedés ideje alatt és az éjszaka folyamán rosszullét, személyi
sérülés és bűncselekmény nem történt, a lakók hajnali 3 óra
körül visszatérhettek otthonaikba.

A Dob utcai befogadóhelyen több mint 100 ember tartózkodott az éjszaka folyamán

Er z s éb e t vá r os 201 4 . má rc ius 1 3.
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Aktuális

Milyen szerepe van a rendőrségnek egy olyan helyzetben,
mint ami az Almássy téren történt?
A rendőrség alapvető feladata egy ilyen szituációban az élet
és vagyonbiztonság garantálása, valamint az érintett terület
lezárása, annak biztosítása. Szükséges volt továbbá a társszervek értesítése, mint a katasztrófavédelem, a tűzszerészszolgálat, a mentőszolgálat, a közművek, valamint a
Budapesti Közlekedési Központ. A robbantótestek jellegéből
adódóan minden esetben a tűzszerészek döntenek arról,
hogy mekkora sugarú körben szükséges lezárni a területet és
kiüríteni a környező lakásokat. Az ideiglenes befogadóhelyek
megnyitásával kapcsolatban az önkormányzattal kellett
együttműködnünk, Vattamány Zsolt polgármester pedig
mindvégig segítette munkánkat a helyszínen.
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Szociális intézményünk hírei
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Az egészségügyi ellátás hírei
Ingyenes fogászati kezelések a VII. kerületben
Ezúton tájékoztatunk minden kedves erzsébetvárosi lakost,
hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központ ingyenes fogászati kezelésre biztosít lehetőséget
Erzsébetváros lakosai számára.
A tancélú kezeléseket hallgatók végzik dr. Várnai Gusztáv
fogszakorvos irányítása és közreműködése mellett. A szolgáltatás heti két alkalommal vehető igénybe előzetes bejelentkezés alapján a Dohány utca 46. szám alatti rendelőben.
Rendelési időpontok:
Hétfő: 09.00–13.00
Kedd: 14.15–17.00
Az ellátás igénybevételéhez mindenképpen előzetes bejelentkezés szükséges a +36 30 830 1070-es telefonszámon (Parrag Annamária). Minden kedves lakos jelentkezését várjuk!
Prevenciós programsorozat az egészséges száj
világnapja alkalmából
Március 20-a az egészséges száj világnapja. Tekintettel a
száj- és fogápolás népszerűsítésének fontosságára, a Bischitz
Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ fogászati
rendelőiben március 17-től minden erzsébetvárosi lakost
– felnőtteket és gyermekeket egyaránt – prevenciós programokkal várunk. Célunk, hogy az érdeklődőknek tapasztalt
fogorvosaink segítségével megmutassuk, mi mindent tehetünk a szájüregünk egészsége és kifogástalan mosolyunk
megőrzése érdekében, hogyan ápoljuk helyesen fogainkat,
továbbá tájékoztatást nyújtsunk a helyes táplálkozási szokásokról, illetve a rendszeres fogászati szűrések fontosságáról.

20-án, 17 órakor. A rendezvényen a kicsiket kreatív-sarokkal
és izgalmas játékokkal várjuk, a felnőttek pedig különböző
szűréseken és tanácsadásokon vehetnek részt. A részletes
programról szintén az intézményünk honlapján tájékozódhatnak.

Újra szoptatási tanácsadás a kerületben
15

Örömmel értesítünk minden kedves kerületi várandós
anyát és kismamát, hogy a Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ Védőnői Szolgálatainál szoptatási tanácsadás működik, amelynek keretében a szoptatással, anyatejes táplálással kapcsolatos ismeretátadás és
segítségnyújtás történik.
A tanácsadásra Szarvas Mariann védőnőtől lehet előzetesen
időpontot kérni a megadott telefonszámokon.
A tanácsadások időpontjai és helyszínei:
Hétfő: 11.00–14.00 – Védőnői Szolgálat VII/2.
Cím: 1075 Budapest, Madách I. u. 2–6.
Tel.: 342-7122, 321-0110
Kedd: 9.00–12.00 – Védőnői Szolgálat VII/2.
Cím: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 27.
Tel.: 351-0101, 351-9560, 351-9561

Az idősellátás hírei
Farsangi karnevál a kerületi idősklubokban
Február 19-én délután nemcsak a színes és ötletes jelmezeknek szóló elismeréseket gyűjtögették
a Dózsa György utcai idősek otthonában megrendezett farsangi mulatság résztvevői, hanem a nevetés,
a móka és a játék okozta derűs pillanatokat is, amelyeket megoszthatnak másokkal vagy megőrizhetnek
magukban. Ezek az élet azon apró örömei, melyeket boldogan emlegetünk fel, amikor találkozunk
a régi ismerősökkel, egykori barátokkal. A farsangon
mindegy volt, hogy ki klubtag, ki bentlakó, ki dolgozó. Szabályok nélkül, felhőtlen jókedvvel élvezte
mindenki a hangulatot, ahogyan tették ezt a Dózsa
György utcai Idős Otthon lakói és a „Nyitott Műterem” Művészeti Klub tagjai.

A világnap keretében meghirdettünk egy fotó- és rajzpályázatot, amelyre a Budapest VII. kerület Erzsébetvárosban
élő, állandó lakcímmel rendelkező gyermekek és fiatalok
alkotásait várjuk.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető web
oldalunkról (www.bjhuman.hu – pályázati felhívások menüpont). A beérkező pályaművekből nyíló kiállítás megnyitóján
kerül sor az eredményhirdetésre a Nyár utcai gyermekfogászat rendelőjében (1072 Budapest, Nyár utca 9.) március
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

Vattamány Zsolt polgármester február
25-én 100. születésnapja alkalmából
köszöntötte Puha Károlynét Dohány
utcai otthonában. Klári néni, aki már
az 1940-es évek óta Erzsébetvárosban
él, derűsen mesélt életéről, utazásairól és családjának történetéről. Két
gyermeke, unokái és dédunokái is
felköszöntötték a jeles napon. Ezúton
kívánunk boldog születésnapot és jó
egészséget!

Szociális háló

Szociális háló

Az alábbi összeállításunkban összegyűjtöttük a Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ aktuális híreit.

Isten éltesse
Klári néni
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Csökkennek a fővárosi
kéményellenőrzési díjak

Tudta-e,
hogy 2013- ban
a 292 pályázó

A Fővárosi Közgyűlés visszamenőlegesen csökkentette a kéményseprő-ipari szolgáltatási díjakat,
amely intézkedés 51 000 háztartást érint a fővárosban. A szilárd tüzelésű, azaz fával, szénnel, olajjal
működtetett vagy vegyes tüzelésű berendezésekre kötött kéményeket a közszolgáltatónak évi két
alkalommal kell ellenőriznie, melynek alkalmankénti díja 27%-kal lesz kevesebb, azaz nettó 940
Ft-ról 687 Ft-ra csökken. A döntés értelmében a közszolgáltatónak ez év végéig vissza kell utalnia a
rezsicsökkentés révén keletkezett különbözetet a háztartásoknak.

összesen 544 db
ingyenes
készüléket nyert,

Aktuális

az önkormányzat
két részletben
közel 6 millió
forintot
fordított?

Komoly sikereket ért el az Erzsébetvárosi iskola
Kertész utcai csapata
A pályázaton résztvevő diákok jártak az O.K. Központban,
amely a gyerekek pénzügyi ismereteinek fejlesztése érdekében
jött létre. Itt részt vettek a Fáy András Alapítvány szervezésében
megtartott edukációs programon, illetve bepillantást nyerhettek egy Andrássy úti bankfiók működésébe is. Frissen szerzett
tudásukat gyakorlati feladatok útján bővítették tovább, keresztrejtvényt töltöttek ki, szöveget fogalmaztak, montázst készítettek.
Mindegyik feladat ugyanazt a kérdéskört járta körbe: miként
segíthetik a bankok az emberek életét a diákévektől egészen
a nyugdíjas korig. Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános
Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 11.a osztályos diákjai is
részt vettek a megmérettetésen. Az új ismeretek elsajátítása után
nagy lelkesedéssel oldották meg a feladványokat, képzeletbeli
naplót írtak, és kreatív módon újragondolták a bank reklámjait is.
Ügyfelekké és kicsit banki tanácsadókká is váltak egyszerre, így
nagy lépést tehettek a felnőtt életre való felkészülésben.

Mi a nevetek?
Bárdos csoport.

Tetszett nektek a tanárnő javaslata?
Igen, nagyon!

Hogyan alakultatok?
Mi már régóta összejárunk énekelni.
Alsó tagozatos tanárunk – Rita néni
– összeállította a kórust, azóta létezünk csoportként.

Milyen volt ott a hangulat? Másképpen énekeltek, ha tétje van?
Ott egy kicsit komolyabbak
vagyunk! Lehet, hogy még izgulunk
is közben, de hamar elmúlik.

Tehát saját örömötökre énekeltek?
Ők azok, akik rendszeresen részt
vesznek iskolai ünnepségeken –
mondja Fekete Dóra tanárnő. Ők
azok, akikre mindig lehet számítani,
és nagyon szeretnek énekelni, nemcsak népdalokat.

Az ezüstérem mit jelent számotokra?
Tovább visz?
Igen, éppen ezért jövőre is szeretnénk
indulni.

Szívből gratulálok a február 22-én
megszerzett ezüstéremhez. Mit vagy
miket énekeltetek a versenyen?
Csongrád megyei népdalokból álló
népdalcsokrot, amit én hoztam
a lányoknak. Szegeden végeztem
a főiskolát, ott találkoztam ezzel
a gyönyörű dalcsokorral. Miután
a kerületi megmérettetésen nagyon
jól szerepeltek a gyerekek, továbbjutottunk a fővárosi versenyre – meséli
a tanárnő.

Nincs olyan, amikor azt érzitek,
hogy nem akartok szerepelni?
A verseny előtt, amikor fel kellett
kelni, akkor ezt éreztük!

Mikor gyakoroltok?
Énekórán, énekkari próbákon, és ha
úgy adódik, akkor szünetben is.
Mi lenne az a vágyatok, amit szeretnétek megvalósítani énekesi pályafutásotok alatt?
Az, hogy mind együtt vagyunk, és
közösen csinálunk valamit, a legjobb
dolog. Nem az a lényeg, hogy mi
elsajátítsunk valamit, hanem az,
hogy együtt van a csapat! Mi énekelni szeretünk!
Újabb verseny van kilátásban?
Jövőre ismét lesz kerületi, illetve fővárosi verseny, én bízom abban, hogy
ha már idáig eljutottunk, legközelebb
is ilyen jól tudunk szerepelni, vagy
még jobban. Erős a mezőny, de azt
látom a gyerekeken, hogy szeretik,
amit csinálnak. Ez a mai világban
rendkívül fontos dolog, hiszen a saját
korosztályomban is szomorúan
tapasztalom, hogy kevesen ismerik és
szeretik a népzenét.

Akkor teli lehetünk reménnyel,
amíg a gyerekek szívében szépség és
dalok vannak.

Tillinger Péter igazgató köszönetét fejezte ki, amiért ezzel lehetőséget teremtettek egy tartalmas osztálykirándulás megszervezésére.
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Min kell csiszolnotok?
Apróságokat jegyeztek meg, de csupa
olyan tanácsot adtak, amelyeket
jövőre kamatoztathatunk.

A kollégáktól és a vezetőségtől minden segítséget megkaptak, hogy jól
szerepelhessenek, még el is kísérik
a gyerekeket a versenyekre, és meghallgatják őket. Ezek olyan „apróságok”, amik igazán hozzájárulnak a
sikerhez – mosolyog lelkesedésükön
a tanárnő.

Amíg ezek a gyerekek ilyen lelkesek,
addig ez ajándék – mondja boldogan
a tanárnő.

Munkájuk komoly sikert aratott, és a tudás megszerzésén túl más
eredménnyel is járt: 2014. február 11-én Galovics Gábor, a bank
Budapesti Régiójának ügyvezető igazgató-helyettese nyújtotta át
az osztály képviselőjének a díszes oklevelet és a vele járó fődíjat,
egy 150 000 forintos utalványt.

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

Van még hová fejlődni természetesen, hiszen a minősítések kiosztása
után a zsűrihez oda lehetett menni
egy kis szakmai tanácsért – teszi
hozzá a tanárnő.

Mit szóltak a többiek a suliban?
Örültek, hiszen mi képviseltük
az iskolát.

Igen, én is azt hiszem.
Er z s éb e t vá r os 201 4 . má rc ius 1 3.
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Büszkeségeink

beszerzésére

Tavaly ősszel az OTP Bank középiskolás diákok számára hirdetett pályázatot, amelynek célja szorosan kapcsolódik mindennapjainkhoz. Folyamatosan változó, egyre modernebbé váló
világunkban ugyanis a pénzügyi kultúra elsajátítása, az alapvető
gazdasági ismeretek megszerzése minden korosztály számára
kiemelten fontos.

Ezüstérmes lett a Fővárosi Népdaléneklő Versenyen az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános
Iskola kórusa. Az iskolai szünetben beszélgettünk Fekete Dórával, a felkészítő tanárral és a nyolc
tanítvánnyal: Szloboda Borbálával, Kovács Emmával, Nagy Kingával, Mező Magdolnával,
György Pannával, Horváth Lilivel, Magasházy Tímeával, Sipos Hajnalkával és Géczy Csillával.

szén-monoxid
melyek
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„Mi énekelni szeretünk!”
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Kreativitás a Rózsa utcában
beszélgetés Kepes András dékánnal

Portré
18

„Kreatív gondolkodást fejlesztünk” – szól az iskola üzenete. Sikeresek az itt végzett diákok?
A BKF Kommunikációs és Művészeti Kara csupán négy
éve indult, de a hallgatók már rendszeres szereplői a rangos
hazai és nemzetközi kiállítótermeknek, művészeti fesztiváloknak és kiállításoknak a filmszemlétől, a San Francisco-i
Kepes András, a BKF Kommunikációs és Művészeti Karának dékánja

és berlini filmfesztiválon át a velencei biennáléig, és ők
hozzák el a díjak nagy részét az Országos Művészeti Diákkörök versenyéről.

Olyan korszerű alapot szeretnénk
adni a hallgatóinknak, ami
alapján később saját maguk el
tudják dönteni, milyen irányt
kívánnak követni a szakmában.
A BKF az ország legnagyobb magániskolája. Legendás a tanári kar és az oktatás színvonala. Megújíthatja
a magyar művészeti életet az innen kikerülő diákok egy
része?
A textiltől a divattervezésig, a filmtől az animációig és
a televízióig, a grafikától a fotón át a kerámiáig, a belsőépítészetig és a média-designig 12 főiskolai szintű alapszakon és a 6 egyetemi szintű mesterszakon tanulnak nálunk
a jövő művészei. Remélem, hogy a mi diákjaink a többi
művészeti egyetem kiváló hallgatóival együtt fogják megújítani a hazai és talán a nemzetközi művészeti életet.
Erzsébetváros „szívében” van az iskola egyik képzési helyszíne. Szereti a kerületet?
Szeretjük ezt a hangulatos környéket, a Rózsák terét és
a környező utcákat, de művészeti képzéseink olyan dinamikusan fejlődnek, hogy mára kinőttük az épületet, és a képzések egy része már ma is külső helyszíneken, professzionális stúdiókban, művészeti műhelyekben zajlik. De jó lenne
továbbra is ebben a városrészben maradni.

„Szeretjük ezt a hangulatos
környéket, a Rózsák terét
és a környező utcákat.”
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A rendőrség munkatársai visszatérően ellenőrizték az éjszaka is nyitva
tartó szórakozóhelyek környékét, azon közterületeket, ahol nagyobb tömeg
megjelenésére lehetett számítani, illetve az éjszaka is nyitva tartó
kisközérteket, kereskedelmi egységeket.

Kiemelt cél volt a garázda magatartások, a gépjárművel
kapcsolatos bűncselekmények, a betörések, a besurranások,
a prostitúció, valamint a közterületeken és a kiskereskedelmi egységek sérelmére elkövetett rablások megelőzése,
megszakítása, az elkövetők elfogása. Ennek érdekében a
rendőrség előre megtervezett, visszatérő ellenőrzéseket végzett. A közterületeken tartott igazoltatásokon érvényes elfogatóparancs alapján körözött személyeket, illetve Magyarországon illegálisan tartózkodó külföldi állampolgárokat
kerestek, emellett a járművezetőket is fokozottan ellenőrizték a közlekedési balesetek megelőzése érdekében.

Értesítési telefon
számok
„Telefontanú” zöld
szám:
06-80-555-111
107 vagy 112

Eredmények a három kerületben összesen:

12 fő feljelentése közlekedési szabálysértés miatt
18 fővel szemben 210 000 Ft helyszíni bírság kiszabása,
közlekedési szabályértés miatt
9 fővel szemben 240 000 Ft közigazgatási bírság kiszabása
ittas járművezetés, biztonsági öv nélküli vezetés, közlekedési táblák figyelmen kívül hagyása miatt
8 fővel szemben büntető feljelentés

10 fő elfogása (ebből 6 fő bűncselekmény elkövetésén való
tettenérés miatt, 4 fő elfogatóparancs alapján)
17 fő előállítása (2 csavargó gyermek, 7 fő ittasság gyanúja
miatt vér- és vizeletminta-vételre, 8 fő nem tudta magát
hitelt érdemlően igazolni)

Összesen 994 embert igazoltattak, és 362 vezetőt szondáztattak meg. A VII. kerületben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy alkalommal szabott ki mulasztási bírságot szórakozóhellyel szemben, illetve egy létesítményt kiüríttetett,
mivel ott a megengedett létszámnál többen tartózkodtak.

A kapitányságvezetők a polgárőrség munkatársaival egy
mozgó vezetési pontról folyamatosan figyelemmel kísérték
az átfogó akciót, minden érintett helyszínen megjelentek,
aktívan bekapcsolódva a rendőri ellenőrzésekbe.

A feladatban részt vevő rendőrök, polgárőrök és más hatóságok tagjainak együttműködése kiemelkedően hatékony volt.
Helyszín: Budapest V., VI. és VII. kerülete
Időpont: 2014. február 21. 21.00 órától másnap 3.00 óráig
Végrehajtók: a BRFK V., VI. és VII. kerületi Rendőrkapitánysága, valamint a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály állományából összesen hatvankét rendőr (ebből
tizenöt VII. kerületi), harmincegy polgárőr (ebből tíz VII.
kerületi), nyolc közterület-felügyelő (ebből négy VII.
kerületi).
A VII. kerületi ellenőrzésekben részt vett továbbá három
fő a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, két fő Erzsébetváros
önkormányzatától és két fő a fővárosi katasztrófavédelemtől.

A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányságának elérhetőségei:
1076 Budapest, Dózsa György út 18–24. • telefon: 06 (1) 461-8112
Bekee-mail:
Farkas Nándor, 07rk@budapest.police.hu
a 100 Tagú Cigányzenekar menedzsere
Er z s éb e t vá r os 201 4 . má rc ius 1 3.
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Rendőrségi hírek

A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2001. évi elindulása óta töretlenül
fejlődik. Folyamatosan növekvő képzési kínálat mellett több mint hétezer hallgatóval,
két karral, két városban a BKF az ország legnagyobb magánfőiskolája és művészeti
felsőoktatási intézménye. Kiemelkedő teljesítményre képes, komoly és értelmes
szakemberek kerülnek ki a Kommunikációs és Művészeti Karról. Erzsébetvárosban,
a Rózsa utcában egy teljesen felújított és minden eszközzel felszerelt épületben folyik
az oktatás, amelyről Kepes Andrást, a kar dékánját kérdeztük.

Fokozott ellenőrzés
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Tíz perc Füzesi Brigittával,

Egyházi hírek
Erzsébetvárosban több vallási felekezet található, és ennek a sokszínűségnek köszönhetően
mindenki számos, a vallásának megfelelő program közül válogathat. Összeállításunkban
a kerület református egyházközségei által kínált lehetőségeket mutatjuk be.
Budapest-Fasori Református Gyülekezet
1071 Budapest, Városligeti fasor 5.

20

Vasárnap 10.00 – Istentisztelet
	10.00 – Istentisztelet gyermekeknek 5 korcsoportban (3–5, 5–7 évesek, 1–2., 3–4., 5–6. oszt.)
3 éves korig gyermekmegőrző szolgálat
Kedd
10.00 – Bibliaóra
Szerda
18.00 – Bibliai közösségi óra
18.00 – Nagyifi bibliaóra (18–25 éves korig)
Csütörtök 15.00 – Gyülekezeti bibliaóra
Péntek	17.00 – Kisifi bibliaóra (konfirmációtól
18 éves korig)
18.30 – Fiatal felnőttek köre
• M
 inden hónap utolsó péntekén összevont közös bibliaóra 18.00 órakor
• Minden hónap első vasárnapján zenés áhítat
17.00 órakor

EGYÉB ALKALMAINK

• P
 árápoló tanfolyam minden hónap első hétfőjén
18 órakor
• Férfi bibliaóra minden hónap második keddjén 18 órakor
• Baba-mama kör minden hónap első és harmadik csütörtökjén 9.30–11.30 gyermekmegőrzéssel
• Családosok páros köre minden hónap harmadik péntekjén 18.00–20.00 gyermekmegőrzéssel
• Női imakör minden hónap második és negyedik péntekjén 18.30–20.00
• Fiatalok páros köre minden hónap második szombatján
17.00
• Női kör minden hónap második szombatján 16.00–18.00

Erzsébetvárosban, a Wesselényi utca 17-ben, az ERöMŰVHÁZ-ban működik
a cukorbetegek központi klubja. Hétfőn és szerdán 9 órától 14 óráig felkereshetőek
minden cukorbetegséggel kapcsolatos kérdésben.

Melyek azok a tünetek, amelyek cukorbetegségre utalhatnak?
Alapvetően kétféle cukorbetegség
létezik: egyes, illetve kettes típusú.
Az előbbi általában gyermekkorban
jelentkezik: nagy szomjúságérzet,
vizelési gyakoriság, hirtelen fogyás,
fáradékonyság a jellemzői. Általában magas cukorértékkel kerülnek
be a kórházba a betegek, ha kiderül a

Kedves Érdeklődők!
Március 9-én, vasárnap este 6 órakor indul újra a „Keresztkérdések” alapvető bibliai tanfolyam. Három kérdésre keressük
a választ: Kicsoda Jézus? Miért jött? Mit jelent Őt követni?
A tanfolyam ingyenes, hívják el barátaikat, rokonaikat, munkatársaikat!
Még március 16-án is lehet csatlakozni a csoportokhoz.
Helyszín: a Budapest-Fasori Református Egyházközség Szabó Imre gyülekezeti terme, 1071 Budapest, Városligeti fasor 5.
Jelentkezés: a 342-7311, 322-4499 telefonszámokon vagy e-mailben a hivatal@fasor.hu címen.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Bp. VIII. kerület, Gyulai Pál u. 9. (a Rákóczi útról nyílik a Rókus
kórház utcájában). Tel.: 06 (1) 268-9612, 06 (30) 604-5747,
e-mail: klauzalter@bpeszak.hu, Honlap: www.refgyulai.hu

Nyitott közösségünkbe szívesen várunk minden érdeklődőt,
minden keresőt, aki szeret gondolkodni, szeretné megismerni
a Bibliát, Jézus Krisztust, és aki szeretne értékes, értelmes és
teljes életet élni. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani.
Mindenkit szeretettel várunk gyülekezetünkbe:
Karsay Eszter lelkipásztor
Rendszeres alkalmaink

• Istentisztelet vasárnap de. 10.30
• Istentisztelet alatt gyermekmegőrzés és hittan a kicsiknek
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• K
 özépkorúak bibliaórája a hónap első és harmadik
keddjén 19.00
• Bibliaóra szerda 10.00 beszélgetéssel
• Konfirmációi előkészítő 12–15 éveseknek pénteken 16.30
• Ifjúsági óra: péntek 18.00
• Bibliaiskola: előadások a Bibliáról csütörtök 18.00
• Filmklub: hónap utolsó péntek 18.00-tól filmvetítés
megbeszéléssel
• Énekkari próba: pénteken 18.00 és vasárnap 09.30
• Hivatalos órák: hétfőn és szerdán 10.00–12.00 (az emeleten, 29-es kapukód) és csütörtökön 17.00–18.00
(a földszinten, 10es kapukód)
• Lelkigondozói beszélgetés, keresztelőre és esküvőre
előkészítők, temetés előtti beszélgetés a lelkészekkel való
személyes megállapodás szerinti időpontban.
Er z s éb e t vá ros 201 4 . má rc ius 1 3.

Mit tehetünk?
Igyekezzünk egészséges, aktív, mozgással teli életet élni, emellett a
rendszeres ellenőrzés kiemelten fontos, hiszen sok bajt megelőzhetünk
ezzel.
Ha valaki egészségesen él, elkerülheti
a cukorbetegséget?
Egészséges életmóddal, mozgással
részben megelőzhető, de nagyon fontos tudni, hogy a genetikai örökséget
megváltoztatni nem tudjuk. Akinek a
családjában van cukorbeteg, érdemes
rendszeresen ellenőriztetnie a vércukorszintjét.

KERESZTKÉRDÉSEK TANFOLYAM

Budapest Klauzál téri Református Egyházközség

cukorbetegség, azonnal inzulinkezelést kapnak. A kettes típusú diabétesz
nem ismerhető fel ennyire könnyen,
általában már meglévő betegség melléktüneteként derülhet ki, akár évtizedeken át is fennállhat anélkül, hogy
tudnánk róla.

ta
Füzesi Br ig it
elnök
i utca 17.
st , Wesselény
1077 Budape
7
(30) 90 0 -521
Telefon: +36
u
.cbe.h
Honlap: w w w
e.hu
.brigitta@cb
si
ze
E-mail: fu
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Mi tulajdonképpen a cukorbetegség?
A vérben megnövekedett cukrot
nem tudja az inzulin nevű hormon
felhasználni, ezért nem kap energiát a szervezet. Ha túl sok a vérben a cukor, az erek roncsolódnak,
hiszen szervezetünket ezek szövik
át. A hajszálerek a legvékonyabbak,
ezért ezeket támadja meg először a
kór. Komoly szövődmények jelentkezhetnek a látásban, hiszen szemünk
hajszálerekkel van teli. Az idegrendszer érhálózatát szintén károsítja,
az érzékelést támadja. Ezért van az,
hogy a cukorbetegeket fokozottabban
kell óvni, hiszen az érzőidegek roncsolódása miatt nem érzik a sérülést,
illetve a sebgyógyulás is lassabb. A
cukorbetegség önmagában nem fáj,
hanem alattomos, hiszen „eszi” a
szervezetet, miközben a tünetek, szövődmények később jelentkeznek.

Mi a teendő, ha gyermekeken észleljük
az említett tüneteket?
Mindenképpen érdemes elmenni a
háziorvoshoz, aki laborvizsgálatra
küldi a kis beteget.
Milyen életmódot kíván a betegség?
Vannak-e a betegek számára tiltott
dolgok?
A cukorbeteg-diéta gyakorlatilag az
egészséges élet diétája. Ezt kellene
mindenkinek követnie, a fő szabály a
mértékletesség. Húsból kicsit kevesebbet, szénhidrátokból úgyszintén,
étkezésünkben nagyobb szerepet
kell kapnia a gyümölcs- és zöldségféléknek. Vannak azonban tiltólistás
termékek is: kristálycukrot például
nem fogyaszthat a beteg, hiszen az
hirtelen emeli meg a vércukorszintet,
ami azután ugyanolyan hirtelen vissza
is zuhan. Az ingadozás nagyon káros,
tönkreteszi az ereket.
A Cukorbetegek Egyesületének a VII.
kerületben – a Wesselényi utcában –
van a központja. Ha valaki ide betér,
segítenek neki, tájékoztatják a betegséggel kapcsolatban?
Mindenképpen. A budapesti egyesülethez egyébként nyolc működő klub
tartozik, mind különböző kerületekben. Itt, a központban negyedévente
összejövetelt rendezünk a tagoknak,
ilyenkor orvosok, dietetikusok adnak
tanácsokat, előadást tartanak. Cégek
is jelentkeznek, akik könnyebbé
tehetik a cukorbetegek életét különböző termékeikkel. A honlapunkon
számtalan tanács és recept található,
szeretnénk online dietetikus tanácsadást is működtetni, ennek érdekében
folyamatosan fejlesztjük a weboldalt.
Fontos minden érintettnek tudnia,
hogy van segítség, de figyelni kell
önmagunkra, és amennyiben szükséges, szakemberhez kell fordulni.
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Egészség

Egyház

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

• M
 inden hónap második vasárnapján gyülekezeti imaközösség – 8.30 órakor
• Minden hónap második vasárnapján istentisztelet
után: teaház
• Gyülekezeti hittanórák és konfirmációi órák hét közben
korcsoportok szerint.

a Cukorbetegek Budapesti Egyesületének elnökével
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Végzetes szerelem a Spinozában
Idén február 8-án mutatták be a Spinoza Színházban – Sas Tamás rendezésében –
Jean Cocteau: Emberi hang című örökzöld monodrámáját.

22

len Férfival, aki megígérte neki, hogy
még egyszer, utoljára felhívja. Megcsörren a telefon…
Nem mindennapi művet hívott
életre Sas Tamás rendező és Fantoly
Nikolett színésznő: a francia Jean
Cocteau tollából született Emberi
hang című monodráma egy szenvedélyes szerelmi viszony teljes ívén vezeti
keresztül a közönséget. A NyugatEurópában rendkívüli népszerűségnek
örvendő dráma szembeállítja a mai
világ független, erős női ideálját a kapcsolatfüggő, a párja nélkül létezni sem
tudó, elkeseredett asszonnyal.
Az 1930-ban megjelent színmű a
szerelemről és annak elmúlásáról szól,
egy utolsó telefonhívásról, amely tragikus véget vet egy ötéves szenvedélyes
kapcsolatnak. A darab során a néző elé
tárul a magára maradt, elhagyott nő
érzelmeinek teljes skálája: a boldog percekre való visszaemlékezés, a pillanatnyi öröm, valamint a megőrülés határát
feszegető düh és elkeseredettség.

A váratlan fordulattal tarkított, mindössze 50 perces, egyfelvonásos előadás
szokatlan színházi élményt kínál.
Amellett, hogy a néma szereplő –
a férfi mondatait – magunk találjuk
ki, akaratlanul összehasonlítjuk
a főszereplő döntéseit saját párkapcsolatainkkal.
A már három teltházas előadást megélt darab a következő időpontokban
látható a Spinoza Színházban:
Március 29. – 19:00
Április 9.
– 19:00
Április 14. – 19:00
További információ:
www.emberi-hang.hu
Jegyek kaphatóak a Jegymester.hu
és a Jegy.hu weboldalakon,
valamint a Spinoza Színházban
(1074 Budapest, Dob utca 15.).

Filléres kabaré
a Bethlen Téri Színházban
A Bethlen Téri Színház Stand Up Klubjában kéthetente
keddenként a Stand Up Brigád humoristái felelevenítik a
múlt század harmincas éveinek népszerű Filléres kabaré
című sorozatát. Március 18-án, kedden 19 órakor az 1998-as
Humorfesztivál írói kategóriájának győztese, Kövesdi Miklós
Gábor lép fel Játszd újra, Noé! című egész estés műsorával.
Kövesdi több mint 15 éve tagja Fábry Sándor írói csapatának,
de a Gálvölgyi Show-ban, a Bagi–Nacsa páros műsoraiban, a
Hócipőben, a Rádiókabaréban és a Mikroszkóp Színpadon is
gyakran megjelennek írásai, illetve az azokból készült jelenetek. A kiváló humorista műsorát a Filléres kabaréban szokásos
stand up comedy tehetségkutató rendezvény vezeti fel, amely
(előzetes jelentkezés után) bárki számára nyitott. A Stand Up
Brigád és a Bethlen Téri Színház következő izgalmas rendezvénye a Kabaré-maraton lesz, amely Rejtő Jenő születésnapján,
március 29-én 19 órakor kezdődik, és másnap ugyanebben az
időben, este hétkor ér véget.
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Fotó: Dusa Gábor
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2014. március havi programjai

2014. március

14.

Erzsébetvárosi Közösségi Ház • 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
Telefon: 413-3550 • e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu
www.eromuvhaz.hu

13. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter
14. péntek
¡ 14.30–15.45
Március 15-i megemlékezés
¡ 14.30–15.45
A Kiss Stúdió Színház „Fényes
ég alatt” című pódiumjátéka
¡ 16.30
Krisztiáni Sándor szobrászművész kiállításának megnyi
tója. Közreműködik a Capella
Silentium énekegyüttes. A ki
állítást megnyitja: Hegedűs D.
Géza.
¡ 18.00–22.00
Bihari táncház
Házigazda a Kisbihari Együttes
A belépés díjtalan!
¡ 18.00–20.00
A Schweitzer Kör
összejövetele
17. hétfő
¡ 17.00–19.00
A Civil Szövetség
összejövetele
¡ 17.00–19.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték
Barna József: Válogatott versek
című kötetének bemutatása
Házigazda: Madár János
19. szerda
¡ 10.00–12.00
Seniortánc
¡ 17.30–20.30
Kettős identitás a legújabb
kori magyar költészetben
– a C.E.T. folyóirat születése
és rövid élete. Koppány Zsolt
előadása. A Művészetbarátok
Egyesületének rendezvénye
¡ 18.00–20.00
Márai-esték: Budán lakni
világnézet
Előadó: Mészáros Tibor iroda
lomtörténész
A belépés díjtalan!
20. csütörtök
¡ 11.00–13.00
„Utazó” Teaház: Károlyi és Kun
Béla forradalma
Előadó: Dr. Tóth József
történész. A belépés díjtalan!
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter
Er z s éb e t vá r os 201 4 . má rc ius 1 3.

Fényes
ég alatt

22. szombat
¡ 15.00–22.00
Skandináv nap
• 15.00–17.00: Gyerekfoglalko
zások • 15.00–16.00: Előadás
az izlandi irodalomról • 16.15–
17.15: 100 nap északon – elő
adás • 17.30– „Ki tud többet
Skandináviáról?” kvíz • 18.00–
19.00: A „Partra vetett Bálnák”
dán kórus koncertje • 19.15: A
kvíz eredményhirdetése, nyere
mények kiosztása • 15.00–
20.00: Kedvezményes könyvvá
sár • 20.00–22.00: Filmvetítés:
„Rúzs, reptér satöbbi” c. film
¡ 15.00–17.00
Shalom Idősek Klubja
A Békét a Nemzeteknek
Alapítvány rendezvénye

Ifjúsági
táncház

27. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter
28. péntek
¡ 18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejövetele
30. vasárnap
15.00–20.00
Zenés délután a Morvay Károly
Nóta- és Dalkör Egyesület
rendezésében. Belépő: 1000 Ft,
mely a helyszínen váltható.

Krisztiáni Sándor
szobrászművész
kiállítása

Közreműködik:
a Kisbihari Együttes
és a FolkEmbassy Zenekar

ERöMŰVHÁZ 1077 Bp., Wesselényi u. 17.
Tel.: 413-3550
www.eromuvhaz.hu
A belépés díjtalan!

24. hétfő
¡ 18.00–20.00
A holokauszt-emlékév alkalmából Schőner Alfréd előadása Bienfeld Sámuel munkásságáról. A belépés díjtalan!

26. szerda
¡ 10.00–12.00
Seniortánc
¡ 17.30–20.30
A magyarországi humanista
irodalom. A Művészetbarátok
Egyesületének rendezvénye

A Magyar Örökség Díjas
KISS STÚDIÓ SZÍNHÁZ előadása

A láng

23. vasárnap
¡ 15.00–16.30
Lúdas Matyi – a Hársfa Egyesü
let tagjainak előadásában. A
belépés díjtalan!

25. kedd
¡ 17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának
összejövetele

Pódiumjáték az
1848-49-es magyar
szabadságharcról

a bethlen téri színház előadásai
2014. március 14.–30.
3.14.

Egy fáról
Közép-Európa Táncszínház

19.30

3.16.

Noémi és Noella (bábelőadás)
ESZME bábszínház

10.00

3. 18.

Stand Up Klub
Stand Up Brigád

19.00

3. 21.

Rebellis
RÉV Színházi és Nevelési Társulat

15.00

3. 22.

G.I.T.T Gangaray Improvizációs Tánc Találkozó
Gangaray Dance Company

19.30

3. 23.

Medvetánc
Marica bábszínháza

10.00

3. 27.

Woyzeck
Manifesztum Színház

19.30

3. 28.

Diskurzusművész(t)estek
Gergye Krisztián Társulata

19.30

3. 29.
3. 30.

Kabaré-maraton
Stand Up Brigád

19.00

www.bethlenszinhaz.hu • Tel.: +36 1 342 7163, +36 30 456 3885
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Ajánló

Kultúra

A Nő a szobában járkál, fel-alá. Vár.
Várja, hogy bekövetkezzen az, amivel
már az első pillanattól kezdve tisztában volt. Soha nem ringatta magát
illúziókba, végig tudta, hogy nem
élheti le Vele az egész életét. A kegyet-

Az ERöMŰVHÁZ
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SZO LG Á LTATÁ S
Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás,
zárszerelés, rácskészítés, galériakészítés, egyéb lakatosmunkák. Tel.: 06
(30) 299-1211
Gázkészülékjavító! HÉRA gázégők,
konvektorok, tűzhelyek, FÉG vízmelegítők javítása, karbantartása. Tel.:
06 (1) 220-9765, 06 (20) 432-5598
Bán László

Hirdetés

Ablakjavítás, www.ajtoablakdoktor.hu.
20 éve vállalom igényesen, becsületesen ablakok, ajtók javítását, illesztését,
zárak cseréjét, festését és szigetelését,
1 év garanciával. Felmérés díjtalan!
Horváth Ákos Tel: 06 70 550 0269
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Mindenféle asztalos munkát vállalok, ajtó, ablak, bútor gyártásajavítása. Regdon Csaba Tel.: 06 (20)
957-9533, 06 (1) 284-9213
Tévéjavítás, digitális átállás, helyszínen, azonnal, garanciával, mindennap! Tel.: 06 (20) 471-8871
Parkettás munkák, csiszolás, lakkozás, festés, mázolás, javítás. Tel.: 06
(30) 948-8909

Vízszerelés, csapok, szifonok, WCcsészék, WC-tartályok cseréje, javítása.
Mosó- és mosogatógépek bekötése.
Tel.: 06 (30) 447-3603
Festés, mázolás, tapétázás, megbízható szakemberekkel, garanciával, kisebb
asztalosmunkák. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel.: 06 (1) 352-0188, 06
(30) 906-8696
Erzsébetvárosi gyorsszolgálat:
Duguláselhárítás, víz-, villany-, fűtés- és
gázkészülék- szerelés garanciával. Tel.:
06 (1) 292-1990; 06 (20) 334-3438
Társasházak képviseletét vállalom,
kiemelkedő referenciával. Tájékoztatás,
egyeztetés: 06 (30) 3338-710

Gyógypedikűrt, manikűrt vállalok,
hívásra házhoz megyek, ingyen
kiszállás. Tel.: 06 (30) 242-9507
Fogtechnikus! Fogsor készítése és
javítása. Allergiásoknak speciális
anyagból. VII. Klauzál u. 23. Tel.: 06
(20) 531-4161
Nőgyógyászati magánrendelő Zuglóban! Dr. Kövér József szülész-nőgyógyász, klinikai onkológus főorvos
új rendelésére bejelentkezés telefonon, hétfőtől péntekig, 9.00–12.00ig. Tel.: 06 (1) 222-1844, 06 (30)
494-2088

egyéb

Gáz-, víz-, fűtésszerelés, cirkók, konvektorok, vízcsapok, WC-tartályok,
csövek javítása. Tel.: 06 (20) 9554-768

Jó hangú, „LIRIKA” típusú pianínó jó
állapotban eladó! Tel.: 06 (30) 3639243

Egészség

Arany–ezüst vétele a legjobb napi
áron! Herendi porcelánt, hagyatékot
készpénzért vásárolunk. Jöjjön el
hozzánk! Wesselényi u. 19. Tel.: 06 (1)
317-9938

Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfájdalmak kezelése, teljes testmasszázs.
Szakrendelőben (Csengery u. 25.),
vagy az ön otthonában. Csipak Zoltán
gyógymasszőrtől. 06 (20) 595-3057

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

Lakossági
kedvezmény
az apróhirdetés
árából
Erzsébetvárosi
hirdetők székhely,
telephely, illetve
lakcím igazolása
után 10%
kedvezményben
részesülnek.
Nem kerületi
hirdetők három
egymás utáni lapban
való megrendelés
esetén 10%
kedvezményben
részesülnek.

KUTYAKOZMETIKA
VII. ker. KLAUZÁL u. 4.

VIKI 06 70 607 4927

Információ: 06 (1) 462 0793 • e-mail: erzsebetvarosimedia@gmail.com
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