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Április 22. és 26. között rendezték a második „Zöld7” programsorozatot Erzsébetvárosban, melyhez valameny-
nyi kerületi iskola és óvoda csatlakozott. Az oktatási-, nevelési intézmények pedagógusai és diákjai is aktívan 
részt vettek az akcióban: a Bethlen téren 750 bársonyvirágot és petúniát ültettek el a gyerekek, hozzájárulva 
ezzel az önkormányzat kiemelt céljához, a városrész zöldterületeinek növeléséhez.
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„Ingyenessé tettük a bölcsődei ellátást”
Interjú Vattamány Zsolt 
polgármesterrel

A képviselő-testület a napok-
ban döntött a bölcsődék 
intézményi étkezési díjának 
eltörléséről. Miért tartotta 
fontosnak ezt a lépést?
Az Erzsébetvárosban élő 
kisgyermekes családok terheit 
az önkormányzat nem kívánja 
növelni, ezért a törvényi 
lehetőséggel továbbra sem él, 
vagyis nem állapít meg sze-
mélyi térítési díjat a bölcsődei 
ellátásért. Figyelembe véve az 
ilyen családok nehéz helyze-

tét, úgy döntöttünk, hogy 
teljesen ingyenessé tesszük 
az ellátást, átvállaljuk tőlük 

ezt a költséget. Tehát sem sze-
mélyi térítési, sem intézményi 
étkezési díjat nem kell fizet-
niük az erzsébetvárosiaknak. 
Jól látható, hogy az önkor-
mányzat által megteremtett 
anyagi biztonság a családok 
költségvetésében is érezteti 
hatását.

A térítésmentes ellátás mel-
lett mitől lehet vonzó egy 
kerületi bölcsőde a szülők 
számára?
Több tényezőtől függ, hogy 
melyik intézményt választják 
a családok. Mindenképpen 

fontos a gondozók szak-
mai felkészültsége és pozitív 
hozzáállása. A visszajelzések 

szerint a VII. kerületi böl-
csődés gyermekek jó kezek-
ben vannak, hozzáértő és 
lelkiismeretes szakemberek 
gondoskodnak róluk. Nem-
rég ünnepeltük a bölcsődei 
dolgozók napját, melyen hat 
munkatársat részesítettünk 
elismerésben kiemelkedő 
szakmai tevékenységükért. 

Lényeges szempont az is, 
hogy a gyermekek milyen 
környezetben töltik a min-
dennapjaikat. A Lövölde téri 
és a Dob utcai bölcsődét teljes 
körűen felújítottuk, és hama-
rosan befejeződik a Város-
ligeti Bölcsőde bővítése és 
korszerűsítése is. Itt ennek 
köszönhetően 25-tel bővül 
a férőhelyek száma, az egész-
séges életmód jegyében 
pedig saját sószoba áll majd 
a gyermekek rendelkezésére, 
valamint az étrend összeál-
lítására is különös figyelmet 
fordít az intézmény. A saját 
konyha lehetővé teszi, hogy 
az ételallergiás gyermekeknek 
és csecsemőknek is megfelelő 
ételeket főzhessenek. Nagy 
öröm számomra, hogy újabb 
fontos lépést sikerült tennünk 
egy jól működő és valódi 
segítséget nyújtó családtámo-
gatási rendszer kiépítéséhez.
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Újabb játszótér 
újult meg
A Király és a Kazinczy utca sarkán található játszó-
tér területét több mint 300 m2 új gyepszőnyeggel 
terítették le az elmúlt hetekben. A munkálatokra 
azért került sor, mert a régi gyepfelület nagyon hiá-
nyos volt. A gyepszőnyeg terítését követő két hétben 
– a fű begyökeresedésének időtartamáig – tilos a 
területre lépni, erről a kerítésen elhelyezett táblák is 
tájékoztatják a lakosságot.

Az önkormányzat munkatársai a téli időszakban 
már kiültettek két facsemetét, márciusban pedig 
lefestették a kerítést is a játszótéren. A terület teljes 
megújulásának következő fázisa a játszótéri eszkö-
zök mázolása lesz, melyre a nyári időszakban kerül 
majd sor.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Zöld beruházás
Nyári táborozást támogat 
az önkormányzat
Erzsébetváros vezetése a korábbi 
évekhez hasonlóan 2014-ben 
is hozzájárul a kerületi iskolák, 
óvodák, civil szervezetek és 
sportegyesületek nyári táboro-
zásához. A támogatást – melyet 
a nyertesek a tábori költségek 
csökkentésére, illetve az utazási 
kiadásokra használhatnak fel – 
pályázat útján lehetett igényelni.  
„A tendert azzal a céllal hirdet-
tük meg, hogy minél több kerü-
leti gyermek és család pihen-
hessen a balatonmáriafürdői 
vagy a ruzinai táborokban 
a nyár folyamán” – mondta el 
Vattamány Zsolt polgármester. A pályázatnak köszönhetően idén 347 gyermek és 111 felnőtt 
nyaralását támogatja az önkormányzat mintegy öt és fél millió forint értékben.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Oktatási és kulturális programok

Boldog, 

örömökben gazdag 

anyák napját kívánok 

minden erzsébetvárosi 

Édesanyának!

Vattamány Zsolt 
polgármester

Sem személyi térítési, sem  
intézményi étkezési díjat nem kell 
fizetniük az erzsébetvárosiaknak.
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Aktuális
Multikulturális délelőtt 
a Dob utcai iskolában
Napjainkban nagyon fontos a tolerancia, az elfogadóképesség 
fejlesztése. Ehhez elengedhetetlen más kultúrák, nyelvek megis-
merése, más népek szokásainak elfogadása. 

A Dob utcai iskolában ez a fajta gondolkodásmód teljesen ter-
mészetes: mára egyenesen hagyománya lett a „multikulturális 
napoknak”. Az idei alkalmat április 10-én tartották, a műsor-
ban hallható volt többek között iráni népmese, arab állatmese 
és vers is. A „Répamese” szereplői különböző nyelveken szólal-
tak meg, majd az iskola tanárai is idegen nyelven szavaltak el 
egy-egy költeményt, migráns tanulók pedig magyarul mondták 
el Weöres Sándor Galagonya című versét. Az énekkar megszó-
laltatta a „The bell doth toll” kezdetű angol kánont, és a „Szőlő-
hegyen körösztül”, valamint a „Ma come bali bella” című nóta 
is felcsendült. Rizik Attila „Iguána” című dalával kápráztatta el 
a közönséget. Az 1.d, a 6.k és a 8.k osztály műsora is különleges 
helyet kapott a programban, melyet aztán az Egy Mosoly Egye-
sület támogatásával fellépő tanzániai Serengeti Troupe zenés, 
táncos produkciója zárt. 

Tillinger Péter igazgató a meghívott vendégek között köszön-
tötte Simon Ingram Hillt, a British Council hazai vezető-
jét, a fővárosi kormányhivatal VII. kerületi irodájából Dr. 
Pók Tiborné hivatalvezetőt és Dr. Herczeg Kinga hivatal-
vezető-helyettest, Csereklye Erzsébetet , az ELTE oktatóját, 
a t ankerület munkatársait, az erzsébetvárosi önkormányzat 
képviselőit, az Artemisszió Alapítvány, a Református Misz-
szió  Központ menekültmissziójának munkatársait ,  a Miskolci 
Egyetem „Együtthaladó – Migráns gyermekek az iskolában” 
projekt munkatársait, Rádi Károlyt az „Egy Mosoly Egyesület” 
képviseletében, valamint a migráns gyerekek szüleit.

Elektromos kábeleket 
cserélnek az Erzsébet 
körúton
A körút mindkét oldalán elektromos kábelt fektetnek a Budai 
Dísz- és Közvilágítási Kft. munkatársai. A felújítások az Erzsé-
bet körút 19–53. és a 26–58. számok közötti szakaszokat 
érintik, a kivitelező április 30-át jelölte meg a befejezés időpont-
jaként. A felbontott járdaburkolatokat mindenhol az eredeti 
állapotnak megfelelően állítják majd helyre.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

Ülésezett 
a VII. kerületi Helyi 
Védelmi Bizottság
 
2014. április 23-án összeült a Budapest Főváros Kormányhiva-
tala, VII. kerületi Hivatal Helyi Védelmi Bizottsága (HVB).

Az ülésen a dr. Pók Tiborné által előterjesztett napirendi ponto-
kat a tagok egyhangúlag megszavazták. 

A katasztrófavédelmi elnökhelyettes a kerületben található 
különböző védelmi célokat szolgáló létesítményekről és veszé-
lyes ipari üzemekről tájékoztatta a tagokat, illetve beszélt a 
rendkívüli időjárási helyzetekről, a lehetséges lakosságvédelmi 
intézkedésekről és befogadó helyekről is.

A bizottság honvédelmi elnökhelyettese a Honvédelmi Köte-
lékről és a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerről tartott 
előadást.

 2014 perces  
kosárlabda-mérkőzés 
2014. március 28–30. között szervezték meg tizennegye-
dik alkalommal az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános 
Iskola és Gimnázium maratoni kosárlabda-mérkőzését.

Az eseményen a tradíció szerint annyi percig játszanak 
a tanulók, amennyit írnak az adott évben. A 2014 perces 
kosármeccsen közel kilencven diák és tanáraik váltot-
ták egymást a pályán, közülük többen bent is aludtak 
az iskolában.

A kosárlabdázáson kívül a különböző osztálytermek-
ben lehetőség nyílt egyéb elfoglaltságokat is választani, 
volt például filmvetítés, és kártyázni is lehetett.

A holokauszt 
áldozataira emlékeztek
A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkal-
mából megemlékezést tartottak az Alsóerdősori Bárdos Lajos 
Gimnáziumban. A 10. osztály tanulói készültek emlékmű-
sorral. Felkészítőjük, Szántai-Molnár Edit magyar-történe-
lem szakos tanárnő az előadást Radnóti Miklós személye 
köré építette. Mint ismeretes, a magyar líra kiemelkedő 
alakját a második világháború alatt besorozták, de zsidó 
származása miatt „csak” munkaszolgálatra osztották be. 
1944 augusztusában a Josip Tito későbbi jugoszláv diktátor 
által vezetett partizánok Radnótiék csoportját „erőltetett 
menetre” kényszerítették, ennek során – kínkeserves állapot-
ban – hunyt el életének 35. évében költőnk is, akit társaival 
együtt végül magyar katonák lőttek le.

Az emlékműsorban felelevenítették a költőnek felesége, 
Gyarmati Fanni iránt táplált örök szerelmét, Radnóti elhur-
colását, valamint az „Erőltetett menet” és a „Hetedik ecloga” 
című vers is elhangzott. A műsorban koncentrációs-táborok-
ban készített megrázó felvételeket, játék- és dokumentum-
film részleteket is levetítettek.

Gyászjelentés
Rövid, súlyos betegség után 65 esztendős korában április 
27-én elhunyt Buffó Rigó Sándor, a 100 Tagú Cigányzene-
kar elnöke. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak!
Buffó Rigó Sándort, a Kozma utcai temetőben helyezték 
örök nyugalomra május 5-én.

A bölcsődék napja 
Erzsébetvárosban
2014. április 22-én tartották a bölcsődék napját az Erzsé-
betvárosban működő intézményekben dolgozók áldoza-
tos munkájának elismeréséül. 

Magyarországon 2010-től államilag elismert ünnep 
a bölcsődék napja, ilyenkor az itt dolgozó nevelőket, daj-
kákat, munkatársakat köszöntik. Ők azok, akik a legérzé-
kenyebb, legtöbb törődést és szeretetet igénylő korosztály 
nevelésével és gondozásával hivatásszerűen foglalkoznak.

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató 
Központ által szervezett eseményen Vattamány Zsolt 
polgármester megköszönte a szakmában dolgozók lelki-
ismeretes tevékenységét, és méltatta a gyermekekért és 
közösségért folytatott magas színvonalú munkájukért 
a kerületi bölcsődékben dolgozó munkatársakat.

Az elismerésben részesült kollégák névsora: Vági 
Zsuzsanna és Erdélyi Sándorné (Dob Bölcsőde), Kis-
Herczegh Ildikó és Jankovics János Györgyné (Lövölde 
Bölcsőde), Kárászné Tichy-Rács Éva Mária és Lakatiné 
Sallai Zsuzsanna (ideiglenes Klauzál téri Bölcsőde).

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! 
Megújuló gondoskodási formák

Fotó: Budapest Gypsy Symphony Orchestra
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Tudta-e, 

hogy a „Tűzfalrehab Erzsébetvárosban”  

programnak köszönhetően  

2013-ban 4 tűzfal újult meg  

a kerületben?

Elkezdődött 
a Rumbach Sebestyén 
utcai tűzfal festése
Idén is folytatódik a nagy népszerűségnek örvendő 
„TűzfalRehab Erzsébetvárosban” program, melynek kere-
tében hetekkel ezelőtt elkészült a Madách Imre Gimná-
zium udvarára néző tűzfalfestmény. Az önkormányzat azért 
indította el a projektet, hogy a szürke, rossz állapotban lévő, 
komor falfelületek új, színes arculatot kapjanak. A napokban 
elkezdődött a Rumbach Sebestyén utca egy újabb tűzfalá-
nak dekorálása, melyre cirádás mintázatot álmodtak meg 
a Neopaint Works alkotói.

AktuálisAk
tu

ál
is

A biztonságosabb
Erzsébetvárosért!

Újabb pályázattal segített az erzsébetvárosi önkormányzat a helyi 
lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek biztonsági berendezések 
létesítésében. A kerületben lévő lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai, 
valamint háziorvosi rendelők és a VII. kerület fenntartásában lévő önkormányzati 
intézmények hevederzár felszerelésére jelentkezhettek.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

Olvasónk küldte

Anyák napjára
 
Oly Anyáknak írok én, kiknek gyermekük már nem él.
Nem vigasz, csak hit kérdése,
hogy a túlvilág kapujában gyermekeik sorba állnak.
Onnan néznek le az Édesanyákra,
hisz virágot adni nem tudnak,
de lelkük szeretetével a Napot kérik,
hogy sugarával mosolyt csaljanak a drága Anyák arcára.
Így, ha meleg öleli Őket át,
érezzék, gyermekeik velük vannak, és boldog anyák napját 
kívánnak.

Miklóssyné Markos Kati

A kerület vezetése fontosnak tartja, 
hogy a lakosság biztonságérzetét javító 
intézkedéseivel jobbá, élhetőbbé tegye 
a lakókörnyezetet. Az otthonvédelmi 
programra – amelybe a hevederzár-
pályázat és a szén-monoxid-mérő-

pályázat is beletartozik – 8 millió 
forintot különített el az önkormány-
zat. Vattamány Zsolt polgármester 
lapunk kérdésére elmondta: a kerületi 
lakóknak joguk van biztonságban 
élni, az önkormányzat éppen ezért 

felelősséggel tartozik az itt élőkért. 
Szeretnénk elérni, hogy minél többen 
korszerű biztonsági felszereléshez 
jussanak. Hangsúlyozta, hogy kiemelt 
figyelmet fordítanak a közbizton-
ság javítására, így több pályázatot is 
biztosítanak hasonló céllal. „Az Erzsé-

betváros újságból értesültem a pályá-
zati felhívásról, nagyon örültem, és 
azonnal megragadtam a lehetőséget. 
Sajnos hozzám már többször be akar-
tak törni, így éjszakánként sokszor 
ébren voltam, mert féltem. A heve-
derzár felszerelésének köszönhetően 
már nyugodtak az éjszakáim. Ez egy 
nagyszerű önkormányzati kezde-
ményezés” – nyilatkozta megkere-
sésünkre K. Józsefné kerületi lakos. 
A pályázatnak köszönhetően több 
lakóház mindennapjai váltak bizton-
ságosabbá: ez a zár olyan mechanikai 
védelmi eszköz, amely önmagában 
is képes az ajtó erőszakos befeszítésé-
nek ellenállni. Véd a „berúgás”, de a 
feszítővassal történő behatolás ellen is. 
Működésének lényege, hogy zárórete-
szei a falba csúszva megtartják az ajtót, 
akkor is, ha erőszakkal feszítik. Az 
önkormányzat számos intézkedésének 
köszönhetően a kerületben jelentősen 
javult a köz- és vagyonbiztonság. 

A pályázat célja 
az erzsébetvárosiak 
biztonságérzetének, 

a kerület köz
biztonsági 

helyzetének javítása.

Elballagtak a Kertész 
utcai végzős tanulók
Szerdán délben elbúcsúztak iskolájuktól, tanáraiktól és 
társaiktól a Kertész utcai 12. évfolyamos diákok. Végigjár-
ták az iskola épületét, majd az udvaron ünnepélyes kere-
tek között búcsúztatták őket a 11. osztályosok. A végzősök 
beszédei után Tillinger Péter igazgató úr köszönt el a tanu-
lóktól. Az eseményen Szikszai Zsolt alpolgármester is részt 
vett. Sok sikert kívánunk az érettségiző tanulóknak.
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Húsvéti készülődés 
a kerületi óvodákban

Ahogyan minden nagy ünnepkörben, úgy Húsvétkor is valamennyi 
kerületi óvodában rendre felelevenítik az alkalomhoz kapcsolódó 
hagyományokat.

A Magonc Óvodában idén tojáskereső 
versenyt rendeztek. Az ovi udvara gyerek-
kacajtól volt hangos, hiszen a csoportok 
között lázas versengés indult. Ügyesen, 
nagy lelkesedéssel találtak rá a kicsik 
a bokrok, fák alatt, fűben elrejtett tojá-
sokra. A Bóbita Óvoda nevelési program-
jában központi szerepet kap a termé-
szetvédelem és a hagyományőrzés: az 
óvodapedagógusok a szülők közreműkö-
désével, természetes anyagok felhasználá-
sával ismertették meg a gyermekeket régi 
szokásainkkal, a  játszóházban tojásokat 
és egyéb húsvéti alkotásokat készíthettek.

Nyílászáró-felújítás pályázati kiírás magánszemélyek részére 2014

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról 

szóló, többször módosított 40/2013 (VI.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) által biztosított jogkörében eljárva 

– pályázatot ír ki az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő, 1990 előtt épült társasházakban és lakásfenntartó szövetkezeti 

házakban (továbbiakban: társasházak) külön tulajdoni hányaddal rendelkező magánszemély lakástulajdonosok részére nyílás-

záró-felújítási munkák támogatására. 

A pályázat célja:

A pályázat elsődleges célja, hogy a lakások tulajdonosai az Erzsébetvárosban lévő, az épített környezet funkcióiból, használatá-

ból eredő káros környezeti hatásokat – különösen a zajártalmat – csillapítsák a homlokzati ablakok utólagos hangszigetelésével. 

A kiírás másodlagos célja, hogy az ablakok hőszigetelő képességét növeljék, amellyel a pályázó energiaköltséget takaríthat meg. 

A jelentkezési lap beszerzése:

A pályázati kiírás és a jelentkezési adatlap (jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete) beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ható-

sági és Ügyfélszolgálati Irodáin vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági és 

Ügyfélszolgálati Irodáin (Erzsébet krt. 6., illetve Garay utca 5.) 

A pályázatok benyújtásának határideje: I. ütem: 2014. június 16., II. ütem: 2014. szeptember 15.

A pályázatok elbírálásának határideje: I. ütem: 2014. július 21., II. ütem: 2014. október 20.

A pályázatok eredményét az Erzsébetváros újságban és a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata hivatalos 

honlapján teszik majd közzé.

Bp. Főv. VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetői (magasabb 

vezetői) posztjának betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 

idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás hatá-

rozott időre, 2014.08.01.–2019.07.31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: 1074 Budapest, Rózsák tere 6–7.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 

2014. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és 

Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történő közzé-

tételtől számított 30 nap. (A közigállás.gov.hu-n való 

publikálás időpontja: 2014. május 2.)

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályá-

zatnak a Bp. Főv. VII. ker. Erzsébetváros Önkormány-

zatának címére történő megküldésével (1073 Budapest, 

Erzsébet krt. 6.).

A pályázatot két példányban, „Óvodavezetői pályázat – 

Brunszvik Teréz Óvoda” megjelöléssel kell benyújtani. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosítószámot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.

A pályázattal kapcsolatban további információ a www.

erzsebetvaros.hu honlapon szerezhető.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
 kapufigyelő-rendszer kialakítására 2014.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képvi-selő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (továbbiakban: bizott-ság) a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013 (V.31.) önkormányzati rendeletében fog-laltak szerint pályázatot ír ki 
kapufigyelő-rendszer kialakítására
társasházak,lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.), önkormányzati tulajdonban lévő lakóépü-letek esetében azok kezelője, háziorvosi rendelők és önkormányzati intézmények, egyházak részére.
A pályázat célja:
A pályázat célja a kerületben élők biztonságérzetének, a kerület köz-biztonsági helyzetének javítása. 
A pályázat benyújtása, elbírálása:
A pályázati anyag benyújtási határideje: 2014. május 16.
A pályázatot és mellékleteit zárt borítékban az Erzsébetvárosi Polgár-mesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani (Erzsébet krt. 6. vagy Garay utca 5.).
Postai feladás esetén a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő idő-pont tekintendő a benyújtás időpontjának.
A döntés-előkészítési munkákat az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hiva-tal végzi.

A pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkor-mányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága bírálja el.
A pályázatok elbírálási határideje 2014. május30., a határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

A Bóbita Óvodában a gyerekek a szülőkkel együtt  
készültek a húsvétra

A tojáskereső versenyen a Magonc Óvoda kiscsoportosai megtalálták az összes elrejtett tojást
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„Erzsébetváros sportjáért”
díjazottjai

Az önkormányzat képviselőtestülete március 15i ünnepi testületi ülésén 
Erzsébetváros kapcsolatainak gazdagítása és a helyi közösség érdekében végzett 
kimagasló munka elismeréséül „Erzsébetváros Sportjáért” díjakat adományozott.

Hársfa Egyesület – 
Galambos Zsolt elnök 

A Hársfa Egyesület Budapesten és környékén élő értelmi 
sérült fiatalokat segítő, fővárosi székhelyű civil szerve-
zet, amely 1992-ben szülők összefogásával alakult meg. 
Taglétszámuk meghaladja a 250 főt. Az iskolából már 
kikerült, 18. életévüket betöltött, értelmileg akadályozott 
és halmozottan sérült fiatalok munkaidő utáni hasznos 
elfoglaltságát sportprogramokkal biztosítják. Az egyesület 
által nyújtott lehetőségek kiemelkedő szerepet játszanak 

a fogyatékkal élő emberek életminőségének javításában 
és integrációjában. Az edzések Angyal Józsefné vezetésé-
vel kezdődtek: először csak gyógytorna foglalkozásokat 
tartottak, majd később heti rendszerességgel kosárlabda, 
atlétika, úszó és asztalitenisz tréningek következtek. 
A szülői felügyelet mellett végzett közös alkalmakat 
azután felváltották a szakedzőkkel folytatott órák. A szer-
vezet már a megalakulás évében csatlakozott a Magyar 
Speciális Olimpia Szövetséghez és a Magyar Értelmi 
Fogyatékosok Sportszövetségéhez. A Hársfa Egyesület 
e szférában az ország egyik legaktívabb és legismertebb 
klubjává nőtte ki magát. Kiváló eredményekkel képvisel-
teti magát mind hazai, mind külföldi versenyeken. 1995-
ben a Grazban megrendezett integrált Európa Játékokon 

atlétikában, úszásban és asztaliteniszben szereztek arany- 
és ezüstérmeket. Szintén 1995-ben Belgiumban világbaj-
noki női csapatversenyben egyik sportolójuk a magyar 
asztalitenisz-válogatott tagjaként ezüstérmet, majd New 
Heavenben, a Speciális Világjátékokon olimpiai arany-
érmet szerzett. 1999-ben a Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség a Hársfa Egyesületnek adta meg a lehetőséget, 
hogy kiutazhasson az Amerikai Egyesült Államokbeli 
Észak-Karolinába, a négyévenként megrendezett Speciális 
Olimpia Világjátékokra, és összemérhesse tudását a világ 
számos más csapatával kosárlabdában: itt második helyet 
szereztek. Ez a siker a maga nemében páratlan volt, hiszen 
Magyarország e sportágban ilyen sikert még soha nem 
ért el világversenyen. Az edzéseken kívül kirándulásokat, 
nyaralásokat, táborokat szerveznek, céljuk az is, hogy 
elősegítsék értelmi fogyatékosok sportolásával foglalkozó 
szakemberek képzését. Vallják, hogy a sport egy olyan 
egységes, nemzetközi értékrenddel és szabályokkal ren-
delkező tevékenység, mely nem enged megkülönböztetést, 
ezáltal elősegíti az elfogadást.

Wágner Zsuzsanna 
testnevelő tanár

Wágner Zsuzsanna 1992 óta lakik a kerületben, három gyermeke 
van. 1985-ben végzett az Egri Tanárképző Főiskola biológia-test-
nevelés szakán. Több mint húsz éve dolgozik Erzsébetvárosban, 
előbb a Hernád Utcai 3. Számú Általános Iskolában, majd 2004-
től a Baross Gábor Általános Iskolában. Mindkét intézményben 
központi szerepet kapott a testnevelés és a sport, vagyis szaktárgya 
kiemelt jelentőségűnek számított. 2011-től az iskolai sportmunka-
közösség vezetője, 2014-től pedig kerületi munkaközösség-vezető-

ként is tevékenykedik. A tanítás mellett délutáni sportfoglalkozá-
sokat és sportnapokat is szervez: jeles eseményekhez kapcsolódóan 
rendezett kupákat és házibajnokságokat koordinál. Kerületi és 
budapesti szinten készíti fel a tanulókat a diákolimpia számaira, 
elsősorban kézilabda, atlétika és sakk sportágakban. 2011-től 
hagyományosan ő szervezi a kerületi sakkbajnokságot, budapesti 
sakkversenyeken rendszeresen képviseli Erzsébetvárost a tanulók-
kal, de történelmi váltófutáson, tévés vetélkedőn és országos sakk-
bajnokságokon is részt vettek már. Tanítványai többször nyerték 
el az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntetést. Nyolc éve 
kíséri el a diákokat a nyári sport-, szabadidős és sítáborba, 2011 
óta táborvezetőként. Folyamatosan képzi magát, hogy napra-
kész maradjon. Legutóbb az új tantervben előírt „Kölyökatlétika 
oktatása” tanfolyamot végezte el. Az első tagozat az iskolában 
nyolc évvel ezelőtt az ő irányítása alatt indult el, ez az osztály idén 
fog végezni. Amikor teheti, a gyerekekkel sportol, odaadó, precíz 
tanár, akire tanítványai felnéznek, szeretik.

Dr. Kiss Gergely 
háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó

 
1977-ben született, Erzsébetvárosban nőtt fel. 
Gimnáziumi tanulmányait a kerületi Madách Imre 
Gimnáziumban végezte, majd a Szegedi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi karán szerzett 
diplomát. Kilencéves korában kezdett vízilabdázni 
a BVSC csapatában, ahonnan a Tungsramhoz igazolt. 
Kiemelkedő tehetségével nagyon fiatalon kitűnt: 
tizenhat évesen már tagja volt a férfi felnőtt válogatott 
bő keretének. Posztja jobb szélső, balkezes, erőteljes 

lövéseit az egész világ ismeri. Háromszoros olim-
piai bajnok, világbajnok, kétszeres Európa-bajnok és 
Világliga-győztes, háromszoros Euroliga-győztes vala-
mint Euroliga-döntős, hatszoros bajnoki aranyérmes, 
kétszeres magyar kupagyőztes, máltai kupagyőztes, 
ifjúsági és junior Európa-bajnok, junior világbajnok. 
1996-ban, ’97-ben és ’98-ban „Kiváló ifjúsági spor-
toló” díjat kapott, 2000-ben „Az év magyar csapatá-
nak” tagja, 2000-ben és 2004-ben Aranysapka díjat 
kapott. 2008-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje a csillaggal kitüntetést vehetett át, és 
Budapest díszpolgárává választották. 2012-ben pedig 
miniszteri elismerő oklevelet kapott. Ma is aktív spor-
toló, 2012 óta a Budapest Honvéd csapatában játszik. 

Az egyesület célja,  
hogy elősegítse  

az értelmi fogyatékosok  
sportolását.

Dr. Kiss Gergely olimpiai  
bajnok méltó példakép  

a felnövekvő generációk  
számára.

„Tanítványai többször nyerték el  
az »Élen a tanulásban, élen  

a sportban« kitüntetést.”



Második alkalommal rendezte meg az önkormányzat az erzsébetvárosi „Zöld7” elnevezésű 
programsorozatát, melyet a Föld napja alkalmából április 22. és 26. között látogathattak 
az érdeklődők. Az ötnapos eseménysorozathoz idén már kerületi kulturális intézmények 
és a Máltai Szeretetszolgálat is csatlakozott. A Klauzál téren a Felelős Gazdik Napjával 
hívták fel a figyelmet a tudatos állattartás fontosságára.

Színes programok a „Zöld7” keretében

A „Zöld7” programsorozat április 22-én vette kezdetét, ebből 
az alkalomból a kerületi óvodás gyermekek és szüleik a Masters 
of Puppets Theatre „Cse’Mese, avagy találjuk ki, kik laknak 
a jicsinyi erdőben” című előadását tekintették meg a Bethlen 
Téri Színházban. Másnap a Marica Bábszínház indonéz állatme-
séket feldolgozó bábelőadásán vettek részt az általános iskolás 
tanulók, amelyen a „szereplők” újrahasznosított anyagokból 
és tárgyakból készültek. A produkciók előtt interaktív foglal-
koztató keretében papírbaglyot hajtogattak a kicsik, valamint 
virágokat is ültettek a Bethlen Gábor tér virágágyásaiba. A hét 
folyamán a Fővárosi Közterület Fenntartó (FKF Zrt.) több hely-
színen tartott előadást a szelektív hulladékgyűjtés fontossá-
gáról, a hulladék útjáról „Szelektív ABC” címmel. A változatos 
programokkal a kerület vezetésének célja, hogy felhívja a 
figyelmet a környezetvédelem fontosságára, hiszen közös érde-
künk, hogy tisztább, egészségesebb kerületben éljünk.

Felelős Gazdik Napja

Idén először Felelős Gazdik Napjával egészítette 
ki az önkormányzat a „Zöld7” programjait, melyet 
a tavaszi nagytakarítással egy időben rendeztek 
a Klauzál téren. Az eseményen szakmai tanácsadást 
tartottak a kutyafuttatók helyes használatáról, de 
nagy népszerűségnek örvendtek a kutyás bemuta-
tók és „Kutya ki mit tud?” is. A nyertesek hasznos 
ajándékokkal térhettek haza, és minden résztvevő 
kutyapiszokgyűjtő-zacskókat kapott, így hívták fel 
a figyelmet a felelős ebtartás fontosságára, környe-
zetünk tisztán tartására.

Sikerrel zárult a negyedik
„Takarítsunk együtt!” akció
Idén a felelős kutyatartásra is felhívták a figyelmet

A „Zöld7” a hagyományos 
tavaszi nagytakarításból 
nőtte ki magát, melyet 
4 évvel ezelőtt rendeztek meg 
először. Azóta minden esz-
tendőben egyre több kerületi 
lakos, diák, civil szervezet 
csatlakozik az akcióhoz. 
Az önkormányzat célja a ren-
dezvénnyel, hogy felhívja 
a figyelmet a környezettuda-
tosságra és saját lakóhelyünk 
tisztán tartásának fontos-
ságára.

Záróeseményként szomba-
ton reggel 9 órától tartották 
a hagyományos erzsébetvá-
rosi nagytakarítást, a negye-
dik „Takarítsunk együtt!” 
akciót, melyhez idén több 
mint kétezren csatlakoz-
tak. A kerületi lakosokból, 
diákokból, pedagógusokból, 
civil szervezetek tagjaiból, 
kulturális intézmények és 
az önkormányzat dolgozóiból 
álló önkéntes takarító csapa-
tok együtt tisztították meg 
a VII. kerület közterületeit. 

Mozdulj, Erzsébetváros!

Akik a szombat délelőtti takarítást követően még kedvet kap-
tak egy kis testmozgáshoz, ellátogathattak a Wesselényi utcai 
ERöMŰVHÁZba, ahol egész délután sportprogramokkal várták 
az érdeklődőket. 

A nyitórendezvény után – 
melyen részt vett Vattamány 
Zsolt polgármester is – 
gyermekszínházi előadás, 
kvízjáték, bűvészbemutató 
és különböző koncertek 
következtek. 

A jó hangulatról a Kávészü-
net zenekar és Mohamed 
Fatima énekesnő gondos-
kodott.
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Tímár László képviselő és csapata a Garay téren takarított

Idén is többszáz diák csatlakozott a kerülettakarító akcióhoz

Papírbagolykészítés közben a Bethlen színházban

Szombat reggel a Klauzál téren volt a gyülekező

Épül Erzsébetváros!
Városfejlesztés

Az Eb OVO Egyesület kutyás előadásokkal, programokkal várta  
az érdeklődőket



14 15

w w w.erzsebet varosimedia .hu • w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2014 . május 8 . Erzsébet város 2014 . május 8 .w w w.erzsebet varos .hu • w w w.erzsebet varosimedia .hu

AktuálisAk
tu

ál
is

Ballagás és tűzfalátadó 
a Madách Gimnáziumban

A magyar futballtörténet egyik legnagyobb sikere, vagyis a legendás londoni 6:3as 
mérkőzés, a sarki zöldséges vagy éppen a Király utca jellegzetes lámpaoszlopait  
ábrázoló festmény – csak néhány azok közül a színes képek közül, melyek  
Erzsébetváros tűzfalait díszítik. 

A VII. kerületi önkormányzat és a Neopaint Works 
csoport 2013 óta működik együtt a „TűzfalRehab 
Erzsébetvárosban” elnevezésű programban, melynek 
köszönhetően most újabb kerületi épület szépül-
hetett meg. A legújabb alkotás – ami egy korabeli 
képeslap alapján készült, melyet a tanárok és a diá-
kok közösen választottak ki – a Madách Gimnázium 
tűzfalára került (a Barcsay utcai oldalon), a Nagy-
körút és a New York-palota látható rajta.

A művet hivatalosan az április 30-án tartott ballagási 
ünnepségen adták át Vattamány Zsolt polgármes-
ter és Jankovits Barnabás, a Neopaint képviselője 
jelenlétében. Mészáros Csaba, a gimnázium igaz-
gatója köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak 
és az alkotócsoportnak a képért, mely által – mint 
fogalmazott – teljesen új arculatot kapott az iskola 
udvara. Hozzátette, örömére szolgál, hogy az idén 
ballagó diákok már egy megszépült környezetben 
búcsúzhattak a középiskolás évektől. Az iskolaigaz-
gató hangsúlyozta: aki a Madáchba jár, nem csupán 
egy gimnáziumban tanul, hiszen örökre „madáchos” 
marad. Az érettségikre és a felvételikre utalva emlé-
keztetett: most a tanulókon a sor, hogy bizonyítsa-
nak, s tovább öregbítsék az iskola hírnevét.

Az intézmény csatlakozott Erzsébetváros „Zöld7” elne-
vezésű akciójához: négy nap alatt tizennégy programmal 
népszerűsítette a környezettudatos életmódot.
Az iskola első emeletén már az első nap ott sorakoztak 
a korábban összegyűjtött PET-palackok kupakjai, hogy 
később a türelmes tanító nénik irányításával a kisebbek 
bámulatba ejtő képet alkothassanak belőlük. Miközben 
bent az újrahasznosítás művészi lehetőségeivel ismerkedtek 
a gyerekek, az alsó tagozatosok az iskola falain kívül foglal-
ták el magukat.

Ellátogattak az önkormányzat által szervezett bábelőadásra 
a Bethlen Téri Színházba, ahol interaktív foglalkozáson is 
részt vehettek. Sokan az Állatkertet keresték fel, míg mások 
csillagászati előadáson ismerkedtek az égi titkokkal. 

Csütörtökön a felső tagozatos tanulók meghallgatták 
az FKF Zrt. munkatársai „Szelektív ABC” címmel tartott 
előadását. Délután a tavalyi makettpályázat győztesei a 
jutalomként kapott belépőkkel a Csodák Palotájában tölt-
hettek néhány tanulságos és élményekben gazdag órát. 
Péntek délelőtt papírgyűjtést tartottak az iskolában, dél-
után a felsős napközis csoport a Múzeumkertbe látoga-
tott a Tudományfesztivál aktuális programjaira, melyeket 
a cseppet sem kellemes időjárás ellenére is nagyon élveztek 
a gyerekek.

A szombati zárónapon az iskola épületében forgószín-
pad-szerűen zajlottak az előadások. A diákok nagysikerű 
prezentációt tartottak az AIDS-ről, a mobiltelefon-használat 
etikettjéről, a megújuló energiaforrásokról, de gyakorlati 
oktatással fűszerezett elsősegély-bemutatót szintén láthattak 
a gyerekek, és még takarításra is maradt idő. Két osztály 
a kerületi kutyatulajdonosokat látta el a lebomló kutyazsá-
kokkal, majd megtekintették a kerületi kutyás bemutatót is. 

Végül a jól végzett munka után lilahagymás zsíros kenyér 
várta a diákokat.

„Zöld7” az alsóerdősori
gimnáziumban

Amilyen sokszínű és sokrétű körülöttünk a világ, olyan változatos volt 
az idei évben a Föld napi programsorozat az Alsóerdősori Bárdos Lajos 
Általános Iskola és Gimnáziumban. 

A tűzfalfestmény jól illeszkedik a nagy múltú gimnázium arcu-
latához, de általában is elmondható: Erzsébetváros tökéletes 
helyszínül szolgál a projekt megvalósításához, hiszen a köztéri 
falfestések nemcsak vizuális értékekkel bírnak, hanem szervesen 
kihatnak környezetükre is – élhetőbbé teszik a szűk belvárosi 
utcákat, s nem utolsósorban turisztikai vonzerejük is van.

A kerületben élők lelkesen fogadták a programot, ez pedig arra 
ösztönzi az önkormányzatot, hogy folytassa a városszépítő projek-
tet: a tervek szerint idén tavasztól őszig további 6-7 tűzfalfelület 
újulhat meg, a következő állomás ismét egy Rumbach Sebestyén 
utcai helyszín lesz.

Az alsóerdősori iskola is részt vett a tavaszi nagytakarításon

A Föld napján PETpalackok kupakjaiból raktak ki képeket a gyerekek

A diákok a Zöld7 során több környezetvédelmi programon is részt vettek

A hivatalos átadón Jankovits Barnabás 
a Neopaint képviselője,

Mészáros Csaba gimnázium igazgató, 
 és Vattamány Zsolt polgármester
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Hatékony segítségnyújtás
Erzsébetvárosban 

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Hetedhét Gyermekjóléti Központja 
2014. március 28án tartotta éves gyermekvédelmi konferenciáját. A rendezvényen 
jelen voltak a kerületben működő civil szervezetek és a gyermekvédelmi jelzőrendszer 
tagintézményeinek képviselői is.

A tanácskozást Gazsi Judit, a Bischitz Johanna Integrált 
Humán Szolgáltató Központ családi és gyermekjóléti 
alapellátásokért felelős szakmai igazgatóhelyettese nyitotta 
meg, majd Horváth Fruzsina, a Hetedhét Gyermekjóléti 
Központ szakmai vezetője ismertette a nap programját.

Előadásában Kocsis Réka családgondozó a központ tavalyi 
évben végzett szakmai munkáját értékelve fontos ered-
ménynek nevezte a jelzőrendszer hatékonyságának javulá-
sát. A legaktívabb jelzőrendszeri intézmények a kerületben 
továbbra is az iskolák, emellett csaknem duplájára nőtt a 
védőnői szolgálattal való közös családlátogatások száma is.

A program második felében azok a központtal együttmű-
ködő civil szervezetek mutatkoztak be, amelyek 2013-ban 
is aktívan támogatták a kerületben élő családokat adomá-
nyokkal, különféle szolgáltatásokkal, akciókkal. 

Az Otthon Segítünk Alapítvány tevékenységéről Varga 
Anikó területi szervező beszélt, a megalakulás történetét 
követően szólt a munkatársak kompetenciáiról is, és ismer-
tette azon leggyakoribb segítségkérési formákat, melyekkel 
alapítványukhoz fordulnak.

Az Alapvető Egyesületet Ásványi Anikó elnök mutatta be. 
A 2006 óta működő szervezetnek országos kapcsolatrend-
szere van, az adománygyűjtés és a támogatások családok-
hoz történő eljuttatása mellett nyitottak prevenciós terüle-
ten végzett munkára is. 

A Budapest Bike Maffia képviseletében Havasi Zoltán ala-
pító, elnök és egyik munkatársa, Nagy Krisztina prezen-
tált. A 2011 karácsonyán eredetileg baráti kezdeményezés-
ként indult szerveződés mára bejegyzett egyesületté nőtte 
ki magát, fő profilja a mélyszegénységben élők és a hajlék-
talan emberek segítése.

A konferencia hagyományos módon a Hetedhét-díj 
átadásával zárult. Az elismerést Nagyné Malicsek Ágnes, 
az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szak-
iskola és Szakközépiskola gyermekvédelmi felelőse kapta 
a kerületi gyermekek és családok érdekében végzett áldoza-
tos munkájáért. 

A Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ 

aktuális álláshirdetése

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkor-
mányzata Bischitz Johanna Integrált Humán Szol-
gáltató Központja a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet a következő munkakörök betölté-
sére:

• számviteli ügyintéző
• pénzügyi-számviteli ügyintéző
• családgondozó (Esély Családsegítő és Foglal-

koztatási Tanácsadó Szolgálat)
• családgondozó (Hetedhét Gyermekjóléti  

Központ)

A munkakörök betöltéséről, illetve a pályázati felté-
telekről részletesen a Humán Szolgáltató webolda-
lán tájékozódhatnak (www.bjhuman.hu).

Tisztelt VII. kerületi 
Lakosok!
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy május 7-től 14-ig 
növényvédelmi permetezést végzünk Erzsébetváros terüle-
tén, a következő helyszíneken:
•	 Klauzál tér
•	 Garay tér és környéke
•	 Madách Imre utca
•	 Rózsák tere
•	 Barcsay utca
•	 	a Dob, a Király, a Kazinczy és a Nagy Diófa utca által 

határolt belső tömb.

A permetezéshez felhasznált növényvédőszerek: Mospilan, 
Dimilin 25 WP, Topas 100 EC, Csöppmix, Silwet.

A szer a melegvérűekre nem veszélyes, illetve az esetlege-
sen eszközökre (pl.: gépjármű) kerülő permetszer nem okoz 
károsodást.

Munka-egészségügyi várakozási idő: 0 nap, vagyis a per-
metezést követően, felszáradás után azonnal szabad hasz-
nálni az érintett területeket.

További információ: 06 70 324-5395

A munkálatok ideje alatt szíves türelmüket és megértésüket 
kérjük az esetleges kellemetlenségekért!
Erzsébetváros önkormányzatának megbízásából:

EVIKINT Kft.

Ballagás és érettségi 
az Alsóerdősori 
Gimnáziumban
 
Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimná-
ziumban április 30-án az alsóbb tagozatos diákok sorfala 
között végigsétálva elbúcsúztatták gimnáziumi éveiket a bal-
lagó tanulók. A fiatalok többsége mindenképpen szeretne 
továbbtanulni, a legtöbben. az orvosi, jogi, tanári, műszaki 
és katonai pálya iránt érdeklődnek. Az érettségi vizsgákhoz 
sok sikert kívánunk nekik!

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS!

Tisztelt Erzsébetvárosi Lakos!
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VÁRJUK ÖNT ÉS CSALÁDJÁT A MEGÚJULT ALMÁSSY TÉREN!

ALMÁSSY TÉR ÁTADÓ
2014. MÁJUS 17. 

TERVEZETT PROGRAMOK

• kutyabemutató, kutyaügyességi verseny, tanácsadás

• kézműves gyermek foglalkozások, rajzverseny 

• koncertek, bábelőadás, interaktív gyermekprogramok

Részletes programjainkról  hamarosan tájékoztatjuk. 
Keresse szórólapunkat a postaládájában! 

CSALÁDI NAP
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Szívből gratulálok a díjhoz, milyen érzések kavarognak 
Önben?
Nagyon nagy meglepetésként ért, különleges megtisztelte-
tés, ráadásul az első nő vagyok, aki elnyerte ezt az elisme-
rést. Persze olyan névsorban, ahol Kodály Zoltán neve is 
szerepel, eleve csodálatos dolog ott lenni. Különösen akkor, 
ha az ember úgy érzi, mindent meg is tett azért, hogy 
segítsen ennek a nagyon nehéz sorsú országnak a bajok-
ból kilábalni. De természetesen nem kizárólag a díjak 
teszik az írót, ezt változatlanul vallom. Kossuth-díjat már 
1994-ben kaptam, sok elismerésem van, a Nagykereszttől a 
Prima Primissimáig. De ha nem lett volna hozzám kegyes 
a sors, s nem kaptam volna meg ezeket a díjakat, én akkor 
is ugyanaz a Jókai Anna volnék: ugyanarról írnék, ugyan-
olyan empátiával próbálnám kezelni a világ szenvedéseit. 
Az, hogy az embert a nagy szeretet mellett még meg is 
becsülik, a hab a tortán.

Megváltozik Önben bármi is ezután?
Amikor a díj kapcsán átgondoltam az életemet és a pályá-
mat, az futott át az agyamon, hogy milyen nagy bajban 
lennék, ha mindezt egy kitüntetésért csináltam volna. 
Abban az esetben azt mondhatnám, hogy akkor ezek után 
nincs tovább. De miután szellemileg minden ember az 
utolsó percig fejlődhet, ez inkább energiát ad ahhoz, hogy 
hozzátegyek valamit az eddig meglévőhöz. Eszembe jutott, 
hogy hozzám és az „ügyhöz” úgy volna illő, ha az elis-

meréssel járó pénzdíj egy részét visszajuttatnám az írói 
közösségnek, így most alapítunk egy olyan irodalmi díjat, 
amelyet ezen összeg 75 százalékából fogunk megvalósítani. 
Persze egy kicsi részét megtartottam, hiszen nagyon nagy 
családom van, gyermekeim, unokáim, akik nehéz helyzet-
ben vannak, így egy kicsi mindenkinek csurran-cseppen 
majd. A java része ugyanakkor visszakerül annak az ügy-
nek a szolgálatába, amiért én tulajdonképpen író lettem, 
hogy kifejezzem a spirituális életben való hitemet, és jelzi 
azt a szeretetet és felelősséget, amit én magyarként érzek 
ezért a nagyon nehéz sorsú nemzetért. Az új díjról többet 
akkor fogok beszélni, ha sikerül hozzá további támoga-
tókat szereznem, és akkor elmondhatom, hogy valóban 
e közös érdek vezetett ebben az örömben.

– Ki vagy kik a társak ezen a hosszú úton? Vannak olya-
nok, akiknek az ember külön megköszöni, akár élőszóban, 
akár csak gondolatban?
– Én elsősorban annak a teremtő erőnek köszönöm meg, 
amelyik belém ültette a „csírát”, amelyet természetesen 
később én nevelgettem. Mindennap hálát adok az élő Isten-
nek, hogy el tudtam mondani a panaszaimat, az örömei-
met, a vágyaimat. És persze a családomnak, akik támogat-
tak, a társamnak, aki harminc évig volt a férjem is, egészen 
egy évvel ezelőtti haláláig. Tulajdonképpen neki köszönhe-
tem azt, hogy békés, nyugalmas, valójában csak a hivatá-
somra koncentráló életet élhettem, mert ő vállalta azt, hogy 
mindent, amit máshol egy gondos feleség szokott csinálni, 
elvégzett. Halálában is hálás vagyok neki, hogy mellettem 
volt, csak azt sajnálom, hogy már nem tudtam vele megosz-
tani ezt az örömet.

Mi volt a legfontosabb cél, szándék, tanítás, amit a növen-
dékeinek át akart, akar adni?
– A legeslegelső szempont az volt, hogy segítsek a sorsu-
kon. Ezért olyat tanítottam, ami beépülhetett a lelkükbe, 
hogy később, amikor az élet már elsodorta őket, akkor 
is maradjon egy-két szó vagy mondat, amit segítségkép-
pen használni tudnak. Ami a leggyönyörűbb versnél is 
fontosabb, az az ember hatalma, az akkori lelkiállapota, 
amikor ott ül valaki vele szemben a padban.  Előadást is 
tartok ebben a témában pedagógus kollégáimnak, és ezt 
úgy nevezem, hogy a „szeretet pedagógiája”. Vallom, hogy 
az egész életünk egy fejlődési folyamat, ahogy drága  
Weöres Sándorunk mondta: „Alattad a föld, fölötted 
az ég, benned a létra.”

Eg
yh

áz Portré

Egyházi hírek Kossuth-díjas díszpolgárunk
Erzsébetvárosban több felekezet működik, és e sokszínűségnek köszönhetően mindenki 
számos, a vallásának megfelelő program közül válogathat. Alábbi összeállításunkban 
a református, katolikus és baptista egyházközségek által kínált lehetőségeket mutatjuk be.

Jókai Anna március 15én megkapta a Kossuthnagydíjat, melyet óriási elismerésnek 
tart. Az írónő a pénzdíjból új irodalmi elismerést szeretne alapítani, és úgy érzi, 
energiát kapott ahhoz, hogy hozzátegyen valamit eddigi munkásságához: hamarosan 
új esszékötete jelenik meg, pályáját memoárral szeretné lezárni.

Budapest-Fasori Református Gyülekezet
1071 Budapest, Városligeti fasor 5.

Állandó gyülekezeti alkalmaink
Vasárnap 10.00 – Istentisztelet 
 10.00 –  Istentisztelet gyermekeknek
  1. csoport: 3–5 évesek, 2. csoport: 5–7 évesek, 

3. csoport:  1–2. osztály, 4. csoport: 3–4. osz-
tály,  5. csoport: 5–6. osztály

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

Minden hónap utolsó péntekjén összevont közös bibliaóra 
18.00 órakor

Minden hónap első vasárnapján 17.00 órakor zenés áhítat
Minden hónap második vasárnapján 8.30-kor gyülekezeti 

imaközösség
Minden hónap második vasárnapján istentisztelet után 

teaház
Gyülekezeti hittanórák és konfirmációi órák hét közben kor-

csoportok szerint.
 
Egyéb alkalmaink
Párápoló tanfolyam minden hónap első hétfőjén 18 órakor
Férfi bibliaóra minden hónap második keddjén 18 órakor
Baba-mama kör minden hónap első és harmadik csütörtök-

jén 9.30–11.30 között gyermekmegőrzéssel
Családosok páros köre minden hónap harmadik péntekjén 

18.00–20.00 között gyermekmegőrzéssel
Női imakör minden hónap második és negyedik péntekjén 

18.30–20.00 között
Fiatalok páros köre minden hónap második szombatján 

17.00 órakor
Női kör minden hónap második szombatján 16.00–18.00.

Budapest  Klauzál téri Református  
Egyházközség
Bp. VIII. kerület, Gyulai Pál u. 9. 

Nyitott közösségünkbe szívesen várunk minden érdeklő-
dőt, minden keresőt mindenkit, aki szeret gondolkodni, 
szeretné megismerni a Bibliát, Jézus Krisztust, és aki sze-
retne értékes, értelmes és teljes életet élni. 

Mindenkit szeretettel várunk gyülekezetünkbe!
Karsay Eszter lelkipásztor

Telefon: 06 (1) 268-9612, mobil: 06 (30) 604-5747, 
e-mail: klauzalter@bpeszak.hu, honlap: www.refgyulai.hu 

Rendszeres alkalmaink
Istentisztelet vasárnap de. 10.30-kor
Istentisztelet alatt gyermekmegőrzés és hittan a kicsiknek
Középkorúak bibliaórája a hónap első és harmadik keddjén 

19.00 órakor
Bibliaóra szerda 10.00 órakor beszélgetéssel
Konfirmációi előkészítő 12–15 éveseknek pénteken 16.30-kor 
Ifjúsági óra: péntek 18.00 órakor
Bibliaiskola: előadások a Bibliáról csütörtök 18.00 órakor 
Filmklub: hónap utolsó péntek 18.00-kor
Énekkari próba: pénteken 18.00 és vasárnap 9.30-kor
Hivatalos órák: hétfőn és szerdán 10.00–12.00 (29 -es kapu-

kód) és csütörtökön 17.00–18.00)
Lelkigondozói beszélgetés: a lelkészekkel való személyes meg-

állapodás szerinti időpontban.

Magyarok Nagyasszonya Kápolna 
1071 Budapest Damjanich u. 50. 
Plébániahivatal: 1146 Bp. Thököly u. 56. 
Honlap: www.rozsafuzerkiralyneja.hu 
Tel.: 06 (30) 701-9897, e-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu

Szentmisék rendje
Vasárnap és péntek reggel 8.00 óra 

Plébánia Iroda nyitva tartása 
Hétfő és kedd: 8.00–10.00 óráig; szerda és péntek: 15.00–
17.00 óráig 
Tel.: 460-0606 (munkaidőben hívható), fax: 460-0605 

Baptista Egyház Wesselényi utcai gyülekezete 
1077 Budapest, Wesselényi u. 53. 
Honlap: www.wessi.hu

Új igehirdetés-sorozatot indítanak vasárnap délelőttönként 
Helyek és üzenetek címmel. Időpontok:
Május 11.:  Jabbók – A kapcsolatok rendezhetők 
Május 18.:  Betlehem – A legkisebb is számít 
Május 25.:  Kapernaum – Van vigasztalás 
Június 1.: Areopágosz – A közös hang megtalálása

További információt találhatnak a www.wessi.hu honlapon. Fo
tó
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Közérdekű inform
ációk

•	 Minden időpontot és határidőt tartsatok be!
•	 Csak becsületes, tiszta eszközökkel és módszerekkel dolgoz-

zatok!
•	 Használjátok ki az írásbelik alatt rendelkezésetekre álló időt!
•	 Koncentráljatok a feladatok megértésére és megoldására!
•	 A megjelölt írásbeli vizsganapokon az összes vizsgázónak 

7 óra 30 perckor, délutáni vizsga esetén 13 óra 30 perckor 
kell a vizsga helyszínén megjelenni.

•	 A kijavított dolgozatok megtekintésének időpontja előrelát-
hatólag 2014. június 2. (hétfő) 8 órától 16 óráig.

•	 A dolgozatokat elvinni nem lehet, másolat készíthető, az 
értékeléssel kapcsolatos észrevételeket 2014. június 3-án  
8 órától 16 óráig lehet leadni az igazgatói irodán.

•	 Ha még van nálatok könyvtári könyv, azt legkésőbb 2014. 
április 30-ig kell visszaadni.

•	 A szóbeli vizsgák kezdőnapján, 2014. június 19-én (hétfő) 
minden érettségizőnek 7 óra 30 perckor kell megjelennie.

Utolsó tanítási nap: 2014. június 13.
A közép- és általános iskolákban június 13-án, pénteken ér véget 
a tanítás.

Sikeres vizsgát kívánunk!
(forrás: www.eduline.hu)

Tavaszi érettségi időszak, írásbeli vizsgák: 2014. május 5-től 26-ig

Emelt szintű írásbeli 
érettségi

Középszintű írásbeli 
érettségi Időpont

Angol nyelv Angol nyelv május 8., 8.00

Német nyelv Német nyelv május 9., 8.00

Informatika emelt szinten: 
május 13., 8.00

Informatika középszinten: 
május 16., 8.00

 

Biológia Biológia május 14., 8.00

Társadalomismeret – május 14., 14.00

Kémia Kémia május 15., 8.00

Földrajz Földrajz május 15., 14.00

Fizika Fizika május 19., 8.00

Spanyol nyelv Spanyol nyelv május 23., 8.00

Francia nyelv Francia nyelv május 21., 8.00

Olasz nyelv Olasz nyelv május 22., 8.00

Szóbeli érettségi vizsgák: 2014. június 5-től 27-ig

Emelt szintű szóbeli érettségi Középszintű szóbeli érettségi Időpont

szóbeli vizsgák – június 5–13.

– szóbeli vizsgák június 16–27.

Legfontosabb tudnivalók az érettségiről

Szja-bevallás 2014
Ezekhez a határidőkhöz kell igazodnunk
2014. május 20-ig

•	 Önadózók adóbevallásának megküldése az adóhatósághoz.
•	 Csökkentett adattartalmú bevallás megküldése az adóhatóságnak.
•	 Egyszerűsített bevallás megküldése az adóhatóságnak javítva vagy javítás nélkül (az ajánlat visszaküldése).
•	 Munkáltatói adómegállapítás elkészítése és átadása/megküldése a munkavállalónak.
•	 Rendelkezés az adó 1+1 százalékáról.
•	 Adónyilatkozat benyújtása az adóhivatalhoz.

A leggyakrabban előforduló hibák, melyek az adózó és a NAV számára is többletterhet okozhatnak a feldolgozás során 

•	 A	papíralapon	benyújtott	bevallásról	hiányzik az	aláírás, mely	nélkül	a	beküldött	bevallás	érvénytelen.
•	 Sok	esetben	hibás	születési	időt, téves	adóazonosító számot	tüntetnek	fel. 	Ilyenkor	a	bevallás	hibásnak	minősül,	füg-

getlenül	attól,	hogy	számszakilag	helyes	a	kitöltése.
•	 A	bevallás	főlapján	nem	jelölik,	hogy	a visszaigényelhető	összeget vissza	szeretnék	kérni,	illetve nem	adják	meg	a	

kiutalási	címüket, számlaszámukat.
•	 Valamilyen melléklet kinyomtatatása	és	beküldése	elmarad.	Ilyen	például	a	kedvezmények	részletezése	–	a	családi	

kedvezményhez	kapcsolódóan	az	eltartottak	adatai	–,	önkéntes	pénztári	utalások	lapja.
•	 A családi	kedvezmény érvényesítése	esetén	az	eltartottak	adatainál	felcserélik	az	„1”-es	kódot	(kedvezményezett	gyer-

mek),	illetve	a	„2”-es	kódot	(eltartott	gyermek).
•	 A	magánszemély	jövedelméből a	kifizető	által	levont	adóelőleget nem	a	megfelelő	sorba	írják,	vagy	egyáltalán	nem	

tüntetik	fel.	Ez	fizetési	kötelezettséggel	járhat.
•	 Sokan	a	rendelkezési	jogosultság	(önkéntes	kölcsönös biztosító	pénztári	kedvezmény esetében)	során	nem	azt	a	pénz-

tárat	jelölik	meg,	ahol	a	jogosultságot	megalapozó	befizetés	történt,	illetve	nem	a	befizetés	20%-áról,	hanem	a	befize-
tett	összegről	rendelkeznek.

•	 Számos	esetben	előfordul,	hogy	az	adózók	a	bevallási	nyomtatványt	kitöltés	nélkül	küldik	be,	vagy	a	megkapott	igazo-
lásokat	továbbítják	a	kitöltött	bevallásuk	helyett.		 (forrás: www.nav.gov.hu)

Ponyvakabaré á la Rejtő Jenő 
Karinthygyűrűs humorista is tornáztatja a rekeszizmokat a Bethlen Téri Színház 
és a Stand Up Brigád legújabb kabaréjában.

Rejtő Jenő hazánk egyik legolvasottabb, legnépszerűbb 
írója, aki a közismert légiós és westernregényei mellett szá-
mos színdarabot, librettót és kabarétréfát is jegyzett – ezért 
is érthetetlen, napjainkban miért láthatunk mégis kevés 
tőle származó alkotást a színházakban. Ezt a hiányt pótolja 
némileg egy új előadás, amellyel a Bethlen Téri Színház 
és a Stand Up Brigád humortársulat örvendezteti meg a 
közönséget. A produkció a VII. kerületben született Rejtő 
Jenő egyik jelenetére épül, az Egy bolond négyet csinál 
címet viseli,  műfaji meghatározása szerint ponyvakabaré. 

Az est a színházban nagy szakmai és közönségsikert arató 
Bethlen Téri Kabaré című előadás „receptje” alapján 
készül: végy egy legendás kabarészerzőt – jelen esetben 
Rejtő Jenőt –, melegítsd fel egyik sikerszámát (a Köz-

ponti ügyelet), fűszerezd meg modern sketch comedyvel, 
egy csipetnyi stand-uppal, majd az egészet öntsd le zenés 
paródiákkal. Az így elkészült ínyencséget négy mindenre 
elszánt humoristával tálald: az est konferansziéja ezúttal 
is a közönség nagy kedvence, Beleznay Endre, partnerei 
a nevettetésben a Rádiókabaré humoristái: Ürmös Zsolt 
és Szép Bence, valamint az 1990-es Humorfesztiválon 
nagy sikert arató Karinthy-gyűrűs parodista, Éles István 
lesznek. 

Az Egy bolond négyet csinál különlegessége, hogy előadá-
sonként a színház Stand Up Klubjának egy-egy tehetséges 
fiatal humoristája is lehetőséget kap a bemutatkozásra. 
A felhőtlen szórakozás hívei feltétlenül írják tehát be nap-
tárjukba május 22-ét, csütörtököt, a Bethlen téri teátrum 
új ponyvakabaréjának időpontját. 

Egy bolond négyet csinál – ponyvakabaré
Bemutató: 2014. május 22., csütörtök,  
19.30 Bethlen Téri Színház

PINOKKIÓ SZÍNHÁZI TÁBOR
interaktív báb-, tánc- és színházi tábor 
a Bethlen Téri Színházban

Nyári, ötnapos napközis tábor gyermekeknek, akik szeretik 
a színházat, és kíváncsiak, hogy készül egy bábos, táncos előadás, 
vagy csak szeretnének bepillantani a kulisszák mögé, és meglesni 
a titkokat. Kiváló színházi, táncos, bábos, kézműves, díszlet- és jel-
meztervező szakemberek mutatják meg a legkülönfélébb szakmai 
érdekességeket.
A táborvezetők az Apró Színház drámapedagógusai, a Közép-
Európa Táncszínház táncpedagógusai, a Marica Produkció 
bábművészei és pedagógusai, valamint kézműves foglalkoztatók 
lesznek.

Turnusok
9–11 éveseknek: 2014. június 16–20.
13–14 éveseknek: 2014. június 23–27.
(mindennap: 08.30–17.00)
Az ötnapos tábor ára napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, 
uzsonna) 19 900 Ft.
A tábor árából a VII. kerületben lakó diákoknak 30% kedvez-
ményt biztosítanak.
Jelentkezés és bővebb információ: Piszker Ágnes 
+36 20 616-1156, e-mail: piszkeragnes@bethlenszinhaz.hu 
Helyszín: Bethlen Téri Színház, 1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3. 
www.bethlenszinhaz.hu 

bethlen téri színház



22 23

w w w.erzsebet varosimedia .hu • w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2014 . május 8 . Erzsébet város 2014 . május 8 .w w w.erzsebet varos .hu • w w w.erzsebet varosimedia .hu

AjánlóÍz
es

 é
le

t

7. szerda
¡	10.00–12.00
Seniortánc
¡	17.00–20.00 
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték
Wágner Zoltán: „Szárnyak 
szállnak kék vizére” című 
könyvének bemutatása
¡	17.30–20.30
Nőköltők a periférián  
A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye

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

9. péntek
¡	18.00–22.00
Bihari táncház
A belépés díjtalan!
¡	18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejövetele

11. vasárnap
¡	15.00–19.00
A Takács Béla Zenebarát Kör 
zenés délutánja
Belépő 600 Ft/fő

12. hétfő
¡	16.00–18.00
Az Ezüst Hárs Egyesület 
összejövetele
¡	17.30–
A kínai gyógyászat abécéje – 3. 
előadás – Tibeti orvoslás
Belépő: 500 Ft/fő
¡	18.00–22.00
A Veranda Egyesület 
összejövetele

13. kedd
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
összejövetele

14. szerda
¡	10.00–12.00
Seniortánc
¡	17.30–20.30
Papköltők, akik túlléptek 
a dogmatikán 
Előadó: Koppány Zsolt
A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye

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

16. péntek
¡	18.00–20.00
Kooperáció és versengés 
egyidejűleg – Mérő László 
előadása
A belépés díjtalan!

17. szombat
¡	15.00–18.00
A Csend Fényei Klub összejö-
vetele hallássérülteknek

18. vasárnap
¡	15.00–19.00
A Morvay Károly Nóta- és 
Dalkör Egyesület nótaműsora.
Belépő 1000 Ft/fő

19. hétfő
¡	17.00–19.00
A Civil Szövetség összejö-
vetele – Május 20-tól május 
23-án 12 óráig megtekinthető 
a várpalotai Trianon Múzeum 
vándorkiállítása!
A belépés díjtalan!

21. szerda
¡	17.30–20.30 
A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye
¡	18.00–20.00
Márai-esték
Széllel szemben – Márai és 
Kassa, Márai és Kosice.
Milyen ember Márai egy 
magyar és egy szlovák rendező 
szemével? Előadó: Mészáros 
Tibor. A belépés díjtalan.

22. csütörtök
¡	11.00–13.00
„Utazó” teaház
Bethlen és Klebelsberg gazda-
sági és kulturális konszolidáció-
ja. Előadó: Dr. Tóth József törté-
nész. A belépés díjtalan!

23. péntek
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter

¡	18.00–20.00
A Schweitzer Kör 
összejövetele

24. szombat
¡	15.00–17.00
Shalom Idősek Klubja 
A Békét a Nemzeteknek 
Alapítvány rendezvénye

Az ERöMŰVHÁZ  
2014. május havi programjai

Erzsébetvárosi Közösségi Ház • 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. 

Telefon: 413-3550 • e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu  

www.eromuvhaz.hu

5. 8. 
Tomas Danielis : On the Red Lawn
Juhász Kata: Szoborrá avatom
VI. MONOTÁNC FESZTIVÁL

19.30
21.00

5. 9.

Maday Tímea Kinga–Hámor József:  
   Egy rózsa hangjai
Jianan Qu: Sadface
Mikó Dávid Béla: Scorporus
VI. MONOTÁNC FESZTIVÁL

19.00

20.00
21.30

5. 10. 

Hargitai Mariann–Jivko Jeliazkov: Monocrossing
Egy fáról
Bandart Productions: Dancing Graffiti
VI. MONOTÁNC FESZTIVÁL

19.00
21.00
21.30

5. 11. Egy fáról 
ESZME bábszínház 10.00

5. 12. Rabló-barlang ’In reference to the Robbers Cave’ 
Koreográfus: Robert Clark 19.30

5. 16. Bethlen téri kabaré
Stand Up Brigád 19.30

5. 17. G.I.T.T (Gangaray Improvizációs Tánc Találkozó)
Gangaray Dance Company 19.30

5. 18. Trebla, a bárány
Apró Színház 10.00

5. 22. Egy bolond négyet csinál
Stand Up Brigád – BEMUTATÓ 19.30

www.bethlenszinhaz.hu • Tel.: +36 1 342 7163

a bethlen téri színház előadásai  
2014. Április 24.–május 10.

2014
május 16.

18 óra

www.eromuvhaz.hu

ERöMŰVHÁZ

1077 Budapest
Wesselényi u. 17.

tel.: 413-3550

Kooperáció 
és versengés
egyidejuleg

Méro László magyar matematikus, publicista, 
pszichológus, az ELTE Gazdaságpszichológiai 
szakcsoportjának egyetemi tanára.

A belépés 
díjtalan!

Könnyű, tavaszi ételek
A hosszú tél után nem csupán az egyre melegebb és hosszabb 
napok esnek jól, de a könnyű, tavaszi ételek is. Következő 
összeállításunkban összegyűjtöttünk néhány receptet. 

A spárga élettani hatásai

• Kiváló vízhajtó – vesekő eltávolítására is 

használják.
• Méregtelenítő hatása jelentős, különösen 

jót tesz a májnak, vesének, bőrnek (legin-

kább a leve, nyersen!).
• Hashajtó hatása miatt alkalmazható szék-

rekedésre, serkenti az anyagcserét.

• Jó hatással van a vérkeringésre – vértisz-

tító, vérnyomáscsökkentő, serkenti a vér-

képződést, lúgosító hatású.

• Ideális fogyókúrázóknak és sok diétás 

étrend keretében is fogyasztható (pl. 

cukorbeteg, kismama, változó kor).

• Serkenti az immunrendszert – nagyon jó 

stressz és álmatlanság ellen.

• Védi a bőrt a ráncosodástól, pattanások-

tól – erősíti a haj és köröm szerkeze-

tét, gyulladáscsökkentő hatású.

• Nem csupán formája vágyser-

kentő, de magas B6-vitamin-tar-

talma miatt vágyfokozó és 

termékenység-serkentő, így 

a spárga afrodiziákum.

Spárgaleves egyszerűen

Hozzávalók: 
25 dkg spárga, 1 tyúkhúsleves-kocka, 1 evőkanál 
finomliszt, 2 dl tej, 1 dl tejföl, 1 csokor petrezse-
lyemzöld, 1 teáskanál kristálycukor, késhegynyi 
tört fehér bors, ízlés szerint só.

Elkészítés:
A spárgaszálakat megmossuk, lecsöpögtetjük. 
A fejeket (a spárga csúcsos végeit) kb. 3 centimé-
ternyire levágjuk, és félretesszük. A többit a tal-
pánál kezdve alaposan megtisztítjuk, és apróra 
vágjuk (a fás talprészét levágjuk). A lehántott 
héjával és a talpával együtt (nem tévedés) félli-
ternyi vízbe tesszük, beleszórjuk a kristálycukrot 
és a sót, majd 25 percig forraljuk. Hagyjuk kissé 
kihűlni, ezután turmixgépben pépesre zúzzuk. 
A spárgapépet szitán átpasszírozzuk, majd leveses 
fazékba öntjük, ráöntünk még félliternyi vizet és 
a húsleveskockát, valamint a félretett spárgafeje-
ket is beletesszük. Forrás után 10 percig főzzük. 
Közben a tejfölt és a tejet a liszttel egészen simára 
keverjük, majd behabarjuk vele a forrásban lévő 
levest. Végül a borssal és a megmosott, finomra 
vágott petrezselyemzölddel fűszerezzük.

Medvehagyma olaj

6 dkg medvehagymát, 3 dkg petrezselyemzöldet vágjunk apróra, és 
keverjük el 1 dl repce- (vagy olíva) olajjal. Amint az olaj átvette a zöld-
fűszer ízét, felhasználhatjuk tésztaételekhez, kecskesajthoz, salátákhoz, 
pizzára. Az olaj hűtőszekrényben, légmentesen lezárva 2 hétig eláll.

Kedvező hatással van a gyomorra, bélrendszerre. Csökkenti a magas 
vérnyomást, tisztítja a vesét, a húgyhólyagot és a vért.

FIGYELEM!
A medvehagyma könnyen összetéveszthető 
a mérgező gyöngyvirággal és a kikericcsel. 

Figyeljünk a jelekre: a medvehagyma virága 
kicsi, fehér, csillag alakú, és a szár végén fejlődik, 

a gyöngyvirágéi pedig harang alakúak, a szár men-
tén nőnek. A kikericsen tavasszal soha nincs virág, 

és az erdőkben élő medvehagymával szemben réteken, 
napos mezőkön található meg. Ha mégis bizonytalanok 

lennénk, szagoljuk meg – ha fokhagymás az illata, leszed-
hetjük. Bár medvehagyma több helyen is megterem az erdőkben, 

legyünk óvatosak a saját szedéssel. 

JÓ TANÁCS:

A frissen vásárolt spárgát 

nedves konyharuhába csa-

varva vagy vízbe mártást 

követően nejlonzacskóban 

maximum négy napig hűtő-

szekrényben eltarthatjuk. 

Persze a legjobb, ha azon-

nal felhasználjuk. Ha csak 

rövid ideig tároljuk, állítsuk 

a spárgát 2 centiméteres 

vízbe, hogy az alsó vége ne 

száradjon ki.
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Festés, mázolás, tapé tázás, 
megbízható szak emberekkel, 
garanciával, kisebb asztalos-
munkák. Nyugdíjasoknak 10% 
ked vez mény. Tel.: 06 (1) 352-
0188, 06 (30) 906-8696

Mindenféle asztalos munkát 
vállalok, ajtó, ablak, bútor 
gyártása-javítása. Regdon Csa-
ba Tel.: 06 (20) 957-9533, 06 (1) 
284-9213

Ablakjavítás, www.ajto ablak-
doktor.hu. 20 éve vállalom igé-
nyesen, becsületesen ablakok, 
ajtók javítását, illesztését, zárak 
cseréjét, festé sét és szigetelé-
sét, 1 év garanciával. Felmérés 
díjtalan! Horváth Ákos Tel: 06 
(70) 550 0269

A kerületet jól ismerő, itt 
dolgozó közös képviselet va-
gyunk! Fiatalos lendülettel, 
egyenes beszéddel és kiváló 
szakember háttérrel együtt 
végezzük a munkánkat! Ami 
Önnek fontos, az nekünk is! 
Hívjon bizalommal! Tel: 06 (70) 
294-6161
idekuldhozzam@gmail.com

A kéménytől a pincéig szak-
képzett állományunk mindenfé-
le építőipari problémát megold! 
Hívjon bizalommal! Ingyenes 
kiszállás! Tel.: 06 (70) 294-6161 
idekuldhozzam@gmail.com

Zárlakatos gyorsszolgálat! 
Zárnyitás, zárszerelés, rács-
készítés, galériakészítés, egyéb 
lakatosmunkák. Tel.: 06 (30) 
299-1211

Erzsébetvárosi gyorsszolgálat: 
Dugulás elhárítás, víz-, villany-, 
fűtés- és gázkészülék-szerelés 
garanciával. Tel.: 06 (1) 292-
1990; 06 (20) 334-3438

Erzsébetvárosi gyorsszolgálat: 
Dugulás elhárítás, víz-, villany-, 
fűtés- és gázkészülék-szerelés 
garanciával. Tel.: 06 (1) 292-
1990; 06 (20) 334-3438

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

Kárpitos, műbútorasztalos 
mun kákat kedvező áron vállalok. 
www.butorklinika.hu. Tel.: 06 (1) 
266-2333; 06 (20) 944-7491

EGÉ SZ SÉG

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

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

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

EGy ÉB

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

Mindennemű régiséget vásá-
rolok díjtalan kiszállással, ér-
tékbecsléssel. Pintér Nikoletta 
Tel.: 06 (1) 466-8321; 06 (30) 
973-4949

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

Elit helyen (pl.: Gozsdu-udvar) 
bérelnék lakást, 120 ezer Ft-ig. 
Tel: 06 (70) 949-4013

Napszemüveg akció! A 2. 
napszemüveg féláron! 50% 
kedvezmény az alacsonyabb 
árkategóriájú napszemüvegre 
értendő! ZWIK-KER OPTIKA 
Budapest, Dohány u. 74. Tel.: 
06 (70) 389-1483

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

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

Masszázsmegálló Király 
utca 99. Bérleteseknek 45 
perces teljes testmasszázs 
2500 Ft/al kal om. Bejelentke-
zés: 06 (20) 331-7697 www.
masszazsmegallo.hu

Személyi jövedelemadó 
bevallás külföldről szár-
mazó jövedelmek után, 
sürgősséggel is! Vállalom 
cégek és egyéni vállalko-
zók egyéb bevallását és 
elmaradt könyvelés pótlá-
sát is. Tel: 06 (30) 4949-322

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.

1 % 
 

kérjük, az SZJA 1 %-ával támogassa a 
 

Szent Erzsébet Plébániáért 
Alapítványt  

 

adószám: 18001927-1-42 
 

alapítványunk rászoruló családokat 
és magányosokat támogat, valamint 

 

a befejezéséig gondozza  
a Rózsák terén álló, műemlék  

 Árpád-házi Szent Erzsébet 
Plébániatemplom felújítását. 

 

Köszönjük, hogy Ön is segít! 
 

FELHÍVÁS!

INGYENES
VIZSGÁLAT

Ingyenes hallásszűrést szervezünk 2014. május 5. és
június 5. között az Amplifon Hallásközpontban. 
A vizsgálatok várakozás nélkül, de előzetes telefonos
egyeztetés alapján történnek. Bejelentkezéshez hívja 
a 06-1 311-5058-as telefonszámot!

Amplifon Hallásközpont
Budapest VI., Andrássy út 76.
amplifon.hu
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