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Az ünnepek előtt már lázasan készülődtek a húsvétra a kerület óvodásai. A foglalkozások során több tavaszi 
verset, mondókát is megismerhettek a gyerekek. A Brunszvik óvodában a húsvéti játszóház alkalmával tojásokat 
festhettek, rajzolhattak, és mindent megtudhattak a húsvéti népszokásokról és a locsolkodásról.  
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Erzsébetváros Önkormányzatának 
kéthetente megjelenő, ingyenes lapja

Zöldülnek a „Királyok”
A budapesti Király utca üzleteinek bevonásával 
március 19-én hivatalos sajtótájékoztató kereté-
ben indult útjára az országban egyedülálló kör-
nyezettudatos üzlet mintaprojektje. Az egy éven 
át tartó program célja, hogy a Király utcának 
és környékének közös koncepciót adva, 
környezettudatosságra ösztönözze 
az ott található üzletek tulajdo-
nosait, dolgozóit, beszállítóit 
és természetesen vásárlóit is. 
Erzsébetváros vezetése is 
támogatja a kezdeménye-
zést, mivel egy belvárosi 
kerületben különösen 
fontos a környezettudatos 
szemlélet meghonosítása. 
Az önkormányzat az idén 
is több több növényesítést 
és faültetést tervez, emel-
lett  – immár hagyomány-
ként – ebben az évben is meg-
rendezésre kerül április 27-én 
az iskolák bevonásával a tavaszi 
nagytakarítás. A kerület vezetése 
reméli, hogy a projektbe több üzlet 

bekapcsolódik, hogy ezáltal is zöldebb és élhe-
tőbb környezetet tudjanak biztosítani a kerület 
lakóinak. 

Kerületi gálaműsor  
az ERöMŰVHÁZ-ban
A Molnár Antal Zeneiskola megtartotta gálaműsorát a 
Wesselényi utcai ERöMŰVHÁZ-ban, melynek során több 
színvonalas előadással örvendeztette meg a közönséget. Az 
eseményen részt vett Rónaszékiné Keresztes Monika ország-
gyűlési képviselő. 

90. születésnapja 
alkalmából 
köszöntötték 
Váradi Jánost 90. születésnapja alkalmából ottho-
nában Bartusné Benedek Barbara, önkormányzati 
képviselő köszöntötte. Sok boldogságot és további jó 
egészséget kívánunk újságunk nevében is.

Húsvéti 
locsolkodás
Vidám hangulatban telt a húsvéti locsolkodás 
a bentlakásos idősotthonokban. Elsőként a 
Peterdy utcai idősek otthonában, majd a Dózsa 
György úti bentlakásos intézményben tett 
látogatást Vattamány Zsolt polgármester, aki a 
locsolás mellett süteménnyel is kedveskedett a 
hölgyeknek. Az idősek műsorral köszönték meg 
a figyelmességet, emellett kötetlen beszélgetés 
során felelevenítették a húsvéti hagyományo-
kat, személyes élményeiket. Polgármester úr 
megígérte, hogy hamarosan ismét ellátogat az 
intézménybe.

Húsvéti reggeli
Húsvét alkalmából Molnár István önkormányzati képviselő egy locsolko-
dással, műsorral, tombolával egybekötött reggelire látta vendégül választó-
kerülete száz lakóját.

A budapesti és a pécsi 
Király utcában működő zöldüzletek 

az alábbi területeken tesznek lépéseket 
környezeti teljesítményük javítására: 

energiahatékonyság (fűtés/hűtés, vilá-
gítás, víztakarékosság), anyag- és ener-
giahasználat és csomagolás racionali-
zálása, zöld beszerzés, környezetbarát 
termékek árusítása, rendezvényszerve-
zés környezetbarát módon, takarítás 

környezetbarát termékekkel.
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Fejlesztések a költségvetés
tükrében

Budapest, Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
elfogadta a 2013 évi költségvetését. A költségvetés kiadási 
főösszege 16 003 367 ezer Ft. A járási és a tankerületi rendszer 
kialakítása következtében, a feladatellátásban történt változások 
miatt a költségvetés főösszege 1 523 520 ezer Ft-tal csökkent. 
Az elfogadott költségvetés továbbra is biztosítja az önkormányzati 
feladatok ellátását és a kiegyensúlyozott működést, illetve a 
további fejlesztések megvalósítását.

Útfelújítások 658 millió 721 ezer Ft

Önkormányzati épületek felújítása 613 millió 017 ezer Ft

Parkfelújítás 232 millió Ft

Madách tér felújítása 184 millió Ft

Intézmény-felújítások 676 millió 263 ezer Ft

Lövölde tér 1. szám alatti bölcsőde felújítása 60 millió Ft

Rendelőfelújítások 365 millió Ft

Dob utca 23. szám alatti bölcsőde felújítása 98 millió Ft

Alsóerdősori Bárdos Lajos Ált. Iskola felújítása 25 millió 303 ezer Ft

Óvodafelújítások 56 millió 213 ezer Ft

Parkosítás, zöldövezet gondozása 119 millió 650 ezer Ft

A tavalyi évben megújult a Dob és a Síp utca, az idén már-
ciusban pedig megkezdődött a Marek József utca felújítása. 
Ezenkívül több utca megszépítésére is forrást teremtett az 
önkormányzat, erre több mint 658 millió forintot különí-
tettek el a költségvetésben.

Folytatódik továbbá a kerületi intézmények felújítása: a ter-
vek szerint a Lövölde téri bölcsőde 60 millió, a Dob utcai 
bölcsőde 98 millió forintból újul majd meg. Az óvodák 
felújítására több mint 56 millió forint áll rendelkezésre, 
emellett rendelőink 365 millió forintból korszerűsödnek.

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek sem 
maradnak ki a felújításból: a 613 millió forintból töb-
bek között tűzfalak rehabilitációja, az Okmányiroda, 
az ERöMŰVHÁZ, valamint műemlék épületek felújítása 
valósul meg.

Erzsébetváros vezetésének célja, hogy változtasson a zöld-
területek arányán a kerületben, ezért 184 millió forint-
ból parkká alakítja a Madách teret, ezt követően pedig az 
Almássy teret. Növényesítésre, valamint a zöldterületek 
gondozására 119 millió forintot biztosít a költségvetés. 

Tócsisütő verseny 
az Erzsébetvárosi 
Kéttannyelvű Iskolában
Március 20-án „Tócsi” komp-
lex szakiskolai vetélkedőt 
rendeztek az Erzsébetvárosi 
Kéttannyelvű Általános Iskola, 
Szakiskola és Szakközépiskola 
Dob utcai épületében.

A karácsonyi KASUBA 
vetélkedő sikere egy újabb ver-
seny megrendezésére késztette 
Könczölné Marosi Andrea és 
Gerendás Anikó tanárnőt. 
A szakiskolai tanulók is lelke-
sen fogadták az ötletet, amelyet 
a jelentkező csapatok száma is 
bizonyított. 

A játékra 3 fős csapatok 
jelentkezhettek, akiknek nem-
csak a tócsisütésben kellett jeles-
kedniük, de röviden be is kellett 

mutatniuk az általuk választott 
tájegységet földrajzi, néprajzi és 
idegenforgalmi szempontból. 
Ezzel még nem volt vége az 
összetett feladatsornak. A tála-
lás is része volt a versenynek. 
A vendéglátáshoz méltóan ita-
lokat is ajánlottak a diákok, így 
például szabolcsi málnaszörpöt, 
gyömrői házi körtepálinkát. 
Különböző mártásokkal (sajtos, 
medvehagymás, snidlinges, 
uborkás) bolondították meg ezt 
az igen népszerű és sok-sok 
néven ismert ételt. A bíráknak 
most sem volt könnyű dolguk. 
Nehéz volt a sok jól elkészí tett 
étel közül a legjobbat kivá-
lasztani. 

A zsűri elnöke, Bauer Lilla, 
a VII. kerületi tankerület igaz-
gatója és a zsűri tagjai, Mol-
nár Albertné, a VII. kerületi 
tankerület munkatársa, Kiss 
Tünde, a Molnár Antal Zene-
iskola igazgatónője és Spiesz 
Ádám, a Baross Gábor Általá-
nos Iskola igazgatója a Zombori 
Márk, Csesznik Péter, Király 

Annamária alkotta csapat felké-
szülését értékelte a legjobbnak. 
A II. helyet Nagy Gábor, Pálin-
kás Angéla és Nagy Daniella 
csapata érdemelte ki, a har-
madik helyezett Virok Gábor, 
Vámos Marti és Zmeskó Alex 
triója lett. Tillinger Péter, 
az iskola igazgatója gratulált 
a csapatoknak.

Felhívás
Budapest Főváros 
VII. kerület Erzsé-
betváros Önkor-
mányzata felhívást 
tesz közzé a „B” 
kategóriás gépjár-
művezetői enge-
dély megszerzéséhez 
szükséges oktatáson 
való részvételre.

A jelentkezési lap 
letölthető a www.
erzsebetvaros.hu 
honlapon vagy átvehető a Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodán 
(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. és Garay u. 5.) vagy a Humán-
szolgáltató Irodán (1076 Budapest, Garay utca 5.).

Tisztelt Erzsébetvárosi 
Polgár!
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
értelmében Erzsébetvárosban is polgári védelmi szervezetet 
hozunk létre, amelynek alapfeladata a lakosság életének és 
vagyonbiztonságának védelme.

A polgári védelmi szervezetbe önként jelentkező felkészítés 
után lakhelyén segíti a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, 
valamint karitatív szervezetek munkáját.

Tisztelt Erzsébetvárosi Polgár!

Kérem, hogy Erzsébetváros biztonsága érdekében
jelentkezzen önkéntesnek
a kerületi polgári védelmi szervezetbe!

Aki csatlakozni szeretne, jelentkezhet a Polgármesteri Hivatal
Garay utca 5. szám alatt lévő épületében, vagy  
a 462-3392-es telefonszámon. 

Budapest, 2013. április 1.

Csatlakozásában bízva tisztelettel:

Vattamány Zsolt sk.
Erzsébetváros polgármestere 

Felhívás 
 Erzsébetváros önkormányzata felkéri 
a kerületi polgárokat az Erzsébet-
város Jövőjéért díj és az Egészséges 
Erzsébetvárosért díj adományozásának javaslattételére, 
melyet április 10-ig kell benyújtani Erzsébetváros polgár-
mesteréhez. A díjak adományozásának részletes eljárási rend-
jét, valamint a javaslattételhez szükséges formanyomtatványt 
megtalálják a www.erzsebetvaros.hu honlapon.
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Kedves Szülők és Érdeklődők!

A napokban meghatározták az általános iskolába lépő első 
osztályosok beíratásának pontos időpontját.

2013. április 8. (hétfő): 8 órától 18 óráig
2013. április 9. (kedd): 8 órától 18 óráig.

Az iskolák, óvodák rendelkeznek minden erzsébetvárosi 
iskolai körzetjegyzékkel, amelyeket az iskolák honlapjain és 
a http://www.erzsebetvaros.hu oldalon is  megtekint hetnek.

A törvény szerint szabadon lehet iskolát választani. A kör-
zeti iskola azonban elsősorban a körzetében lakó gyer-
mekeket veszi fel. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy 
a tanulócsoportok létszáma törvényben maximált, és az 
intézmények férőhelyeinek száma korlátozott. Ezért indo-
kolt Önöknek is időben felkészülniük, tájékozódniuk. 
Kérjük, tegyék meg!

Az alábbiakban megosztjuk a kerületi intézmények listáját:

Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium
1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14–16.
Tel./fax: 342-7773, 342-0372 • www.alsoerdosor.hu
igazgató: Móri Árpádné
 
Baross Gábor Általános Iskola
1078 Budapest, Hernád u. 42–46.
Tel/fax: 344-6635 • www.barossuli.hu
igazgató: Spiesz Ádám

Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola,  
Diákotthon és Gimnázium 
1074 Budapest, Rózsák tere 6–7. 
Tel: 351-6556, fax: 351-6554 • www.nikola-tesla.net/hu
igazgató: Rusz Boriszlávné

Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szak-
középiskola
Székhely: 1078 Budapest, Kertész u. 30. 
Tel./fax: 322-7694
Telephely: 1077 Budapest, Dob u. 85. 
Tel./fax: 322-6833 • www.erzsebetvarosiiskola.hu
igazgató: Tillinger Péter

Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 10.
Tel.: 342-1552,
Fax: 321-5870
www.nevtan07.hu
igazgató: Tóthné Zámbó Edina

Nefelejcs óvoda
1071 Nefelejcs u. 62.  
Telefon: 3519-307  
Intézményvezető: Gyulai Tamásné 
www.nefelejcsovi.hu • e-mail: info@nefelejcsovi.hu

Az óvodai jelentkezéssel – előjegyzéssel és felvétellel – kapcsola-
tos információ 2013 áprilisában, az óvoda bejárati kapuján lesz 
kihirdetve.

Mint az már köztudott: 2013. január 1-jétől az iskolák fenntartója az állam, 
működtetője kerületünkben az önkormányzat. Az új helyzetnek megfelelően 
arra törekszünk, hogy az erzsébetvárosiak minden szükséges információt 
megkapjanak az őket érintő változásokról. Alábbi összeállításunkban 
a beiratkozással összefüggő fontosabbinformációkat foglaltuk össze.

Mit kell tudni a beíratásról?

 A gyermekek beíratásához a következő dokumentu-

mok helyszíni bemutatása szükséges, ezért ellenőrizzék 

már most ezek meglétét, érvényességét:

•	 	a	gyermek	személyazonosítására	és	lak-	vagy	tar
-

tózkodóhelyének meghatározására alkalmas lak-

címkártya,
•	 	társadalombiztosítási	azonosító	száma	/TAJ	kártya,

•	 a	gyermek	közoktatási	azonosító	száma,

•	 	az	iskolába	lépéséhez	szükséges	
fejlettség	elérését	

tanúsító igazolás, amely lehet:

– óvodai szakvélemény,

–  a nevelési tanácsadó által kiállított iskolaérett-

ségi vélemény,
–  a sajátos nevelési igényű gyermek esetében az 

illetékes Szakértői Bizottság által kiállított szakér-

tői vélemény.

ÓVODAVÁLASZTÁS, BEIRATKOZÁS

Aktuális

Az óvodába történő jelentkezés ideje előtt az óvodában nyílt 
napot tartanak 2013. április 16-án, 9–11 óra  
és 15–17 óra között, amelyre szeretettel  
várják az óvoda iránt érdeklődő szülőket  
és gyermekeiket! 

Kópévár óvoda
1078 Murányi u. 27.  
Telefon: 3424-387 
Intézményvezető: Nagy Róbertné 
www.kopevarovoda.hu 
e-mail: info@kopevarovoda.hu

Az óvodában 2013. április 22-én, hétfőn, reggel 8.00 és 11.30 óra 
között; délután 15.30 és 16.30 óra között nyílt napot tartanak a 
szeptemberben óvodát kezdő gyermekek és szüleik részére.
 
Dob óvoda
1077 Budapest, Dob u. 95.
Telefon: 342-5133 
e-mail: dobovoda@citromail.hu • www.dobovoda.hu
Intézményvezető: Illés Istvánné

A beiratkozás időpontja: 2013. május első hetében.
Hétfőtől csütörtökig reggel 9-től délután 5-ig, pénteken 9-től 12-ig. 
A beiratkozásra, kérjük, hozza el óvodáskorú gyermekét is. Amíg 
Ön az óvodavezetővel az adatfelvételt végzi, addig a gyermeknek 
lehetősége van játszani ugyanabban a helyiségben egy óvónővel. 
Ez a néhány perc játék megkönnyíti az óvodakezdéskor a kapcso-
latfelvételt gyermekével.

Mit kell vinnünk az óvodai jelentkezésre?

 Az óvodai jelentkezésre az előre kiírt időpontban kerülhet 

sor. A szülőnek írásban, az óvodától kapott jelentkezési lap 

kitöltésével kell jeleznie jelentkezési szándékát. A jelentkezés-

hez vigyük magunkkal:

•	 	a	gyermek	születési	anyakönyvi	kivonatát
	és	lakcímkártyáját;

•	 	az	óvodai	jelentkezést	végző	
szülő	(vagy	törvényes	képvi-

selő) személyi igazolványát, valamint lakcímkártyáját;

•	 	amennyiben	gyermeke	halmozottan	hátrányos	helyzetű,	

úgy az ezt igazoló szülői nyilatkozatot;

•	 	a	sajátos	nevelési	igényű	gyer
mekeket	nevelő	óvodába	való	

felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata 

is szükséges;
•	 	javasolt	egy	kísérőlevélben	megindokolni,	hogy	miért	kérjük	

gyermekünk óvodai felvételét (pl. lakóhelyünk vagy munka-

helyünk szerinti körzeti óvoda, testvér is ide jár stb.).

A nem önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelent-

kezés a fenntartójuk által meghatározott módon történik.
✂

✂
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A Vándorbőrönd útja  
Február 14-én, az OperaKalanddal egy időben útra kelt egy 
„vándorbőrönd” is, amely az első előadás időpontjáig, május 
2-ig középiskoláról középiskolára jár. A Bálint-napi sajtóbejárá-
son Ókovács Szilveszter jelképesen át is adta a bőröndöt az első 
iskola, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium egyik tanárának 
és két diákjának. Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános 
Iskola, Szakiskola és Szakközépiskolába március 11-én érkezett 
meg az OperaKaland-Vándorbőrönd, amely lemezeket és egy – a 
készülő darabról  szóló – werkfilmet is rejteget, valamint az opera 
legfontosabb kellékét, a Szent Korona másolatát is tartalmazza. 
Az OperaKaland célkitűzése az, hogy a középiskolásokkal meg-
ismertesse az opera világát. Az első előadás május 2-án Erkel 
Ferenc Hunyadi László című operája lesz. Az iskola több osztálya 
is részt vesz az Operaház OperaKaland elnevezésű programjában. 
A bőröndöt a Dob utcából Grecsnik Györgyi igazgatóhelyettes és 
két kilencedikes diák adta át az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló-
iskola igazgatójának március 14-én.

Akire büszkék lehetünk

Adrienn Pöttöm Pannája 
Ismét országos első helyezéssel büszkél-
kedhet az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű 
Általános Iskola, Szakiskola és Szakkö-
zépiskola. Az Újszínház március 2-án 
mutatta be Andersen meséje nyomán 
készült Pöttöm Panna c. zenés mesejá-
tékát. A színház ebből az alkalomból 
hirdetett rajzpályázatot gyerekeknek, 
s erre a felhívásra készített rajzot Bán 
Adrienn, a Dobsuli 1.d osztályos tanu-
lója. Adrienn rajza elnyerte a négytagú 

zsűri (Dörner György igazgató, Pozsgai Zsolt rendező, Koncz 
Andrea, Pöttöm Panna megszemélyesítője és Szabó Sipos 
Barnabás színművész) tetszését, így az egyéni kategóriában, 
a 6–7 éves korosztályban első helyezett lett az ifjú alkotó.

„Együtt veletek, 
Egymásért”
Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és 
Szakközépiskola 7.k osztálya részt vett a KézenFogva Alapítvány 
Gondolatnyi segítség elnevezésű kampányában és versenyében. 
A verseny lényege, hogy a diákok, ismert emberek elfogadásról 
szóló gondolatait alapul véve, közös programokat szervezzenek 
a helyi fogyatékosügyi szervezetek bevonásával.

A program keretében a híres emberek gondolatai felkerülnek 
egy-egy pólóra, melyeket a közvéleményformáló kampány kami-
onja körbevisz az országban, később pedig Budapesten fognak kiál-
lítást rendezni az összegyűlt pólókra írt eszmei megnyilvánulások-
ból. Kollár-Klemencz László, a Kistehén zenekar tagja a következő 
gondolattal járult hozzá a kampány sikeréhez: „Mindenkinek van 
valamilyen hibája, azért vagyunk itt, hogy kiegészítsük egymást.” 
Ez a gondolat ösztönözte a Dobsuli hetedikeseinek „Együtt veletek, 
Egymásért” csapatát, amelynek hét tagja két intézmény meglátoga-
tásával, az ott élő fogyatékos emberek különböző kreatív találkozó-
kon való megismertetésével nevezett be a versenyre. 

A tanulók betekinthettek az itt élő fogyatékos diákok világába, 
az így szerzett közös élmények pedig segítették őket abban, hogy 
elfogadóvá váljanak a fogyatékos emberek irányában. Ötletük 
jutalmaként a csapat együtt pizzázhatott a Kistehén zenekarral, 
egy zenekari próba keretei között.

Mindenki másképp 
egyforma  

A Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület öt budapesti álta-
lános iskolában, többek között az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű 
Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola Dob utcai épüle-
tében is elindított egy ötalkalmas foglalkozássorozatot, melynek 
célja a migrációval kapcsolatos társadalmi tudatosság és érzé-
kenység növelése interaktív, játékos, informatív órákon keresztül 
az arra legfogékonyabb korosztály, az általános iskolás gyerekek 
körében. A kultúrákkal, a kulturális különbségekkel és interkultu-
rális témákkal (vallások, étkezés, öltözködés, család stb.) ismer-
kednek meg az ötödik osztályos diákok ezeken a foglalkozásokon. 
A Dobsulis tanulóktól nem idegen az effajta ismeretszerzés, hisz 
az iskola évek óta foglalkozik a migráns gyerekek oktatásával, így 
az elfogadás és a tolerancia fogalma már nem ismeretlen a diákok  
számára.

Babpalánta-verseny 
a Bóbita óvodában
A Bóbita óvodában március 21-én babpalánta-versenyt tartottak. Az ese-
ményre az óvodások és szüleik is nagyon készültek. A verseny megrende-
zése immár hagyománnyá vált: tavaly is nagy sikere volt, és a gyerekek 
az idén is alig várták, hogy elültethessék a babszemeket. 
A versenyt már hetekkel ezelőtt kiírták, amikor is a gyerekek otthon 
szüleikkel együtt ültethették el a babokat. A verseny az ovis csoportok 
között is folyt, illetve a csoportokon belül a gyerekek között is. A zsű-
rizésben a szülői munkaközösség tagjai vettek részt, akik szakszerűen 
bírálták a palántákat. A megmérettetés napjára a babok már szépen 
kicsíráztak, és magasra nőttek. Hári Zsuzsanna óvodavezető újsá-
gunknak elmondta, hogy az óvoda különös figyelmet fordít arra, hogy 

összehozza a gyermeket a szülővel, és több közös 
programon vegyenek részt együtt. Zöldóvoda lévén 
fontos számukra, hogy a környezeti nevelést környe-
zetismeretei foglalkozásokkal biztosítsák, amelyekhez 
az óvoda eszközöket is biztosít. Fontosnak tartják 
a környezetbarát viselkedésre való nevelést is. Ennek 
érdekében sok kirándulást, csoportos foglalkozásokat 
szerveznek a szabadba, így egyúttal bővítik a gyer-
mekek ismereteit is. Az eredmény kihirdetésekor a 
gyerekek csillogó szemmel figyeltek az óvodavezetőre, 
és izgatottan várták, hogy megnevezzék a nyertest. 
A verseny során a legjobb csoport a Katicák csapata, 
az első helyezett pedig a Katica csoportból Bódi 
Péter, a második helyezett a Süni csoportból Szabó 
Gergő, a harmadik helyezett szintén a Katica cso-
portból Bagi Dorottya lett. A győztesek környezettu-
datos játékokkal lettek gazdagabbak. Újságunknak a 
nyertes, Bódi Péter elmondta, hogy a szüleivel együtt 
ültette el a babokat, de ezután már egyedül locsolta 
azokat mindennap. Megkérdeztük, szerinte hogyan 
lettek ilyen nagyok: „azért nőttek ilyen nagyra a 
babok, mert minden este beszéltem hozzájuk.”
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Húsvét Erzsébetvárosban
Erzsébetvárosban az óvodások már húsvét előtt egy héttel izgatottan 
várták a nyuszit: több tavaszi verssel, mondókával készültek, a fiúk pedig 
az óvónéniktől megtanult locsolóversekből is választottak egyet, amit 
elszavalhatnak, és természetesen tojást is festettek.

A Bóbita óvodában ez 
alkalommal a szülőket is 
várták, akik így gyermeke-
ikkel együtt készülhettek 
az ünnepre.  Zöldóvodához 
illően az óvodapedagógusok 
természetes anyagok fel-
használásával készítették el 
a hagyományokhoz illő dísze-
ket. A Brunszvik óvoda ovisai 
is felelevenítették a húsvéti 
népszokásokat. A gyerekek az 
óvodapedagógusok segítségé-
vel tojást festettek, ragasz-
tottak és rajzoltak. A kicsik 
nagyon élvezték a készülő-
dést, és elmondták, hogy sok 
szép tojást festettek a húsvéti 
nyuszinak, úgyhogy remé-
lik, hogy hamar megérkezik 
hozzájuk.

Erzsébetváros is bekapcsolódott az országos támogatói aláírásgyűjtési akcióba a rezsicsökkentés mellett, a Madách téren 
tartott sajtótájékoztatón Rónaszékiné Keresztes Monika országgyűlési képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy 3,8 millió 
családot érint a rezsicsökkentés, éves szinten körülbelül 100 000 forinttal fizet kevesebbet minden magyar család

Fotó: Griechisch Tamás

Rezsicsökkentés

József, nyugdíjas (76)

Hallott a rezsicsökkentésről? Mit szól a kezdeményezéshez?
Hallani hallottam róla, én jónak tartom, remélem, hogy engem is kedvezően fog érinteni.
Alá fogja írni a rezsicsökkenésről szóló kezdeményezést?  
Hallottam róla, hogy alá kell írni, de sajnos azt nem látom, milyen jelentősége van az aláírásnak 
a tekintetben, hogy egyetértek-e vagy sem.

Zoltán (27)

Mit szól a kezdeményezéshez?
Örülök neki, hiszen így kicsit több pénzt tudok majd takarékba tenni. 
Aláírásával támogatni fogja a rezsicsökkentést? 
Ha lesz rá időm, aláírom, de sajnos nem tudom, hogy mit és hol kell aláírni.

Szilvia (34)

Örül-e annak, hogy csökkenhetnek a rezsiköltségei?
Örülök neki, ideje volt. 
Alá fogja írni a rezsicsökkenésről szóló kezdeményezést?  
Igen. Nekem sem mindegy, hogy mire mennyit fizetek, mert munkanélküli vagyok, és a lakás-
rezsit mindenképpen fizetnem kell havonta, úgyhogy ha ez az összeg a szokásosnál kevesebb, 
akkor nekem már jó.

Minden egyes számlán megje-
lenő tíz százalékos csökkenés nagy 
segítséget jelenthet minden magyar 
családnak, függetlenül attól, mely 
területén él az országnak. Hiszen 
már összességében ötezer forintos 
havi szintű csökkenés is évi hat-
vanezer forinttal csökkenti egy-egy 
család megélhetési költségeit. Ezt 
a megtakarított összeget így a csa-
ládok akár egészségesebb táplálko-
zásra, gyermekeik iskoláztatására 
költhetik. 

De mit szólnak ehhez az erzsébet-
városi polgárok? Miként érinti az 
erzsébetvárosi utca emberét a tíz 
százalékkal kevesebb gáz-, távhő- 
és villanyszámla? Mekkora összeget 
takarítnak meg a helyi polgárok, 
és általában mire fordítják az? 

2012 decemberében döntött a kormány a villamos energia, a földgáz és a távfűtés 
lakossági árának 10 százalékos csökkentéséről. Ez mintegy 4 millió háztartást érint 
Magyarországon.  Minket most elsősorban az érdekelt, mi a véleménye a csökkenő 
rezsiköltségekről Erzsébetváros lakosainak.
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Zöldebb lesz a kerület, 
megújulnak az utcák

Az idén is folytatódnak a kerület megújulását célzó Erzsébet Terv keretében 
megkezdett felújítások: a kerület több útszakasza kap új arculatot, és 
tavasztól „zöldítik” a városrészt. A zöld területben leggyérebb városrész 
tavasszal látványosan sok növénnyel gazdagodik majd.

Március közepén megkezdték 
a Marek József utca felújítását: a pro-
jekt keretében rekonstruálják az úttest 
aszfaltburkolatát, átépítik az útsze-
gélyeket, valamint tizenöt növény-
kazettát építenek ki, és az utca egyes 
szakaszain új járdaburkolatot hoznak 
létre. A felújítás időtartama alatt a 
gyalogos- és a gépjárműforgalom 
biztosítása kiemelten fontos az önkor-

mányzat számára, azonban várhatóak 
forgalomkorlátozások, emiatt minden 
érintett megértését kéri a kerület 
vezetése. Az Erzsébet Terv átfogó 

koncepció részeként a munkálatokkal 
újabb utca válik élhetőbbé, zöldebbé 
Erzsébetvárosban. Ismert, hogy 
kerületünk egyike a legkevésbé „zöld” 

városrészeknek, hiszen sűrűn beépített utcaszerkezete, 
valamint a forgalomtechnikai szabályok és a közműháló-
zatok védőtávolságaira vonatkozó szigorú elírások miatt 
korlátozottak a növénytelepítés lehetőségei. A beruházások 
során  új zöldfelületeket hoznak létre, az egyes útfelújítási 
projektek alkalmával minden esetben vizsgálják a növé-
nyesítés lehetőségeit is.

A Marek József utcában például a leburkolt felületek meg-
szüntetésével 15 db, egyenként körülbelül 4 m2 alapterületű 

növénykazettát alakítanak ki,  amelyekbe fákat és cserjéket 
is ültetnek majd. 

A növénykandelábereket kúszó növényekkel futtatják 
majd be, amelyeket virággal, illetve terméssel díszítenek. 
A planténerekbe fák, cserjék, egynyári, illetve kétnyári virá-
gok telepítését tervezik.

Az Erzsébet Tervben szereplő parkfelújítások ügyében 
a Madách tér és az Almássy tér felújítása során nagy-
szabású növényesítési munkák megvalósítását tervezi 
az önkormányzat.

A zöldfelület-fenntartási feladatok keretében a közterületi 
parkok területén 2013. május végéig összesen 16 700 db 
virágot ültetnek ki közel 670 m2-nyi területre, ezen túl pedig 
a közterületi planténerekbe, kővázákba is telepítenek virágo-
kat. Az ősz, illetve a tavasz folyamán is sor kerül majd cserje- 
és faültetésekre a hiányos növényállomány pótlása céljából.

Mint azt már korábban megírtuk, az Erzsébet Terv város-
fejlesztési projekt keretén belül,  a mintegy 6–7 milliárdos 
programban óvodák, iskolák, utak, terek megújítása, 
sétálóövezetek kialakítása is szerepel. A program része 
a Madách tér felújítása is, amelynek új arculatáról a beadott 
pályázatok nyomán a helyiek döntöttek.

A zöldfelület-fenntartási feladatok keretében 
a közterületi parkok területén 2013. május 
végéig összesen 16 700 virágot ültetnek ki.

A megújuló utcák:

a Vörösmarty utca Jósika utca  
és Király utca, valamint Jósika utca  

és Dob utca közötti szakasza, a Munkás utca 
Huszár és Rottenbiller utca közötti szakasza,  

a Murányi utca Verseny utca – Garay utca 
közötti szakasza, a Klauzál utca I. ütemben  

a Rákóczi út – Wesselényi utca  
közötti szakasza, valamint a Hársfa utca 

Wesselényi utca – Dob utca közötti szakasza.

Zöld beruházások

A növényesítés során a Klauzál tér is virágokba borult

A növényesítés során a kerület több utcájában is növénykazettákat helyeznek el

Március 19-én elkezdődött a felújítás a Marek József utcában, amelynek keretében 
növényesítés és aszfaltburkolat-rekontsrukció vette kezdetét
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A Pro Urbe Erzsébetváros díj
kitüntetettjei

Előző lapszámunkban bemutattuk az Erzsébetváros díszpolgára cím kitüntetettjeit, 
most a 2013. március 15-i ünnepi képviselő-testületi ülésen kiosztott Pro Urbe 
Erzsébetváros díjazottjait ismerhetik meg.

Rónaszegi Miklós, író

1930. június 5-én született Budapesten. 
Gyermekkora óta kerületünk lakója. 
1948–49-ben szerkesztőségi titkár a 
Hungária Könyvkiadónál, 1949–50-ben 
a Franklin Könyvkiadó, 1950-től pedig 
az Ifjúsági (később Móra) Könyvkiadó 
korrektora, majd ez utóbbinak 1953-tól 
felelős szerkesztője volt. 1953-ban az ELTE 
magyar-angol szakán szerzett tanári okle-

velet. Az 1960-as években ő indította el és szerkesztette a Delfin 
sorozatot. Összesen 26 nagysikerű, főként ifjúsági könyve jelent 
meg. Gézengúzok és az Idegenforgalom című regényéből készült a 
Kismaszat és a Gézengúzok című ifjúsági játékfilm. 

Vári Jánosné, tanárnő

1927-ben született Debrecenben. 
1947-ben végzett a Svetis Tanító-
képző Intézetben, majd a Kossuth 
Lajos Tudományegyetem kémia-
fizika szakán kezdett tanulni. 
1954-ben az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem matematika-
ábrázoló geometria szakán fejezte 
be egyetemi tanulmányait. 1958 
és 59 között a Dob utcai általános 

iskolában tanított matematikát és fizikát, majd 1960–
1989-ig a Madách Imre Gimnázium matematikata-
nára volt. 1983-ban vonult nyugdíjba, de a tanítást nem 
hagyta abba, 1990–94-ig még a Vas utcai kereskedelmi 
szakközépiskolában, majd 2002-ig a Colombus utcai 
zenei szakközépiskolában tanított matematikát. 

Vári Jánosné tanárnő a Pro Urbe Erzsébetváros díjat 
a pedagógusi-nevelői pályán elért kiemelkedő eredményességű 
munkájáért vehette át

Wichmann Tamás, 
kenuvilágbajnok

1948. február 
4-én született 
Budapesten. 
Kilencszeres 
kenuvilágbaj-
nok, háromszo-
ros Európa-baj-
nok, kétszeres 
olimpiai máso-

dik, egyszeres olimpiai harmadik 
helyezett, 37-szeres magyar bajnok. 
1978-ban hazai Sportszerűségi díj-
ban, majd nemzetközi Fair Play díj-
ban részesítették, 2008-ban a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Középke-
resztjével ismerték el sportolói és 
edzői tevékenységét. 1991-ben bevá-
lasztották a Minden Idők Legjobb 
Sportolói Egyesületébe. 

Az MHS, az Egyetértés, a VM Egyet-
értés, majd az MTK-VM színeiben 
versenyzett, itt is fejezte be sportolói 
pályafutását. Visszavonulása után az 
MTK Örökös Tiszteletbeli Tagjává 
választotta. Részt vesz a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat programjá-
ban. 1967 óta Erzsébetváros lakója. 
Az ő nevéhez fűződik a Király utca–
Kazinczy utca sarkán található játszó-
tér elődjének létrehozása. A Kazinczy 
utcában immár 26 éve működteti 
híres vendéglőjét. 

A kitüntetést Rónaszegi Miklós író vehette át munkája  
elismeréseképp az ünnepi késviselő-testületi ülésen

Wichmann Tamás kétszeres olimpiai 
ezüstérmes, kilencszeres világbajnok, 
háromszoros Európa-bajnok kenusnak 
adja át Vattamány Zsolt polgármester 
a Pro Urbe díjat

„Boldog vagyok, hogy megkaptam a kitüntetést, hiszen ebben a kerületben élek 
és dolgozom, mióta Budapestre jöttem. Szeretem ezt a helyet, a férjem itt szüle-
tett a kerületben, és végig itt dolgozott. Nekem sokat adott Erzsébetváros, egy 
sereg lakó név szerint ismer. Ilyen helyen szívesen él az ember!”

„Erzsébetváros a szűkebb hazám, itt nőttem fel 
az István út 17-ben. Mindig itt éltem, ezek között 
a házak és utcák között. Ez a díj nekem ahhoz 
hasonlatos csoda, mint amikor 62 évvel ezelőtt 
megnősültem. Az akkori boldogságot érzem most 
is. Ez a díj nem a múltamat dicséri, hanem a jö-
vőbe mutat.”

„Több mint húsz éven át szerepeltem a világ élvona-
lában. Már a hetvenes évektől folyamatosan foglal-
koztam a fiatalokkal. Az életet és a kenuzást akartam 
megismertetni a srácokkal. Olyan erzsébetvárosi pol-
gár vagyok, aki büszke erre. Ez a kerület mindig is hem-
zsegett a tehetséges emberektől, elég Hajós Alfrédra, 
Karinthy Frigyesre vagy akár Presser Gáborra gondolni. 
Büszke vagyok rá, hogy én is ezek között az emberek 
között lehetek.”
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Magyarországon 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük 
a magyar költészet napját. Bár ez a nap magától értetődően József Attilához 
kötődik, ekkor született Márai Sándor is. Talán nincs is még egy olyan hely 
hazánkban, mint Erzsébetváros, ahol annyi író és költő született, tanult, élt 
és dolgozott. Ha valamennyiükről szeretnénk megemlékezni, a lista száznál is 
több nevet tartalmazna. Többek nevét emléktábla örökíti meg. Ha a kerületben 
az irodalomnak utcája lenne, az biztosan a Damjanich utca lenne, ahol több híres 
írónk, költőnk született vagy élt. 

Erzsébetváros 
és a magyar költészet

Ady Endre (1877–1919)

A költő 1906 és 1912 között lényegében a Meteorban (ma az önkormányzat épülete, 
Erzsébet krt. 6.) lakott. Ady, hogy hogysem, be nem tette a lábát a szemközti New 
Yorkba, meg volt róla győződve, hogy ellenségei ülnek ott. De pontosan tudta, fontos 
hely a New York, ült tehát a Meteorban, szidta a „newyorkosokat”, és két barátja, 
Reinitz Béla és Zuboly, azaz Bányay Elemér hozta-vitte a híreket. Ady kimaradni 
nem akart, átmenni nem mert, volt benne egyfajta kisebbrendűségi érzés, maradt hát 
a másik oldalon, és duzzogott. Ady félelmeinek volt némi alapja, hiszen az idősebb 
korosztály, így például Kiss József szerint a fiatalember, mármint Ady, túlságosan sokat 
beszélt magáról.

Faludy György (1910–2006)

A Kossuth-díjas magyar költő a mai Damjanich utca 54. helyén álló épületben szü-
letett, az eredetileg ott álló házat bombatalálat érte. 1928-ban érettségizett a fasori 
Evangélikus Főgimnáziumban. Később, amikor 1989. március 1-jén külföldről vissza-
költözött Budapestre, egy évig a Rákóczi út 18-as számú házában lakott. A Damjanich 
utcai házon rövidesen emléktáblát helyeznek el tiszteletére. 

Janikovszky Éva (1926–2003)

A Kossuth-díjas, ma is rendkívül népszerű írónő egykori lakóházán, a Bajza utca 8-as 
számú házon emléktábla örökíti meg a nevét. Összesen 28 kötete jelent meg, az elsőt 
még Kispál Éva néven írta. Huszonhárom éven keresztül volt a Móra Könyvkiadó 
főszerkesztője. Haláláig hű volt Erzsébetvároshoz, amelyről több novellát is írt. Tizen-
három évvel ezelőtt, 2000-ben a kerület díszpolgára lett. 

Karinthy Frigyes (1887–1938)

Karinthy az irodalmi hírességekben bővelkedő Damjanich utcában, annak 
is 27-es számú házában született, az épületen emléktábla örökíti meg 
nevét. Ez a rendkívül játékos ember igen korán, 14 évesen kezdte az 
írást, és munkahelyét a New York kávéházban rendezte be, innét 
ontotta a világra szellemi sziporkáit.

Kassák Lajos (1887–1967)

Kassák hol a Meteorban, hol a New York-
ban, hol a Fészekben, hol az Otthon-
ban üldögélt. Lényegében körbeülte 
Erzsébetvárost. A Meteorban alapí-
totta 1915-ben A Tett című, első 
folyóiratát. 

Örkény István (1912–1979)

A Kossuth-díjas író, a modern magyar irodalom klasszikusa 1912-ben 
született a Damjanich utca 39-ben, jómódú polgárcsaládban. Édesapjá-
nak a ház földszintjén volt gyógyszertára, éppen ott, ahol most is patika 
működik. A család öt évig lakott a házban, mielőtt az ötödik kerületi 
Szép utcába költözött. A házon tavaly óta emléktábla jelöli az író egykori 
lakóhelyét. 

Erzsébetváros kezdetektől az irodalom otthona is. 
A literatúra fészke fekvése, kávéházai, szállodái miatt 
is. A kávéházak csalogatták az alkotni vágyókat, 
az ihletre szomjazókat, s az egyik író vonzotta a mási-
kat. Ismerkedtek, beszélgettek, álmodoztak. Aztán 

ideköltözött az Otthon Kör (1898), később megnyílt 
a Fészek (1901). Minden együtt volt ahhoz – a szín-
házakat és a mozit is beleértve –, hogy egy magyar író 
kötődhessen Erzsébetvároshoz. Íme, egy szűk váloga-
tás a listáról.

2012 szeptemberében avatták fel 
Örkény István emléktábláját 

a Damjanich utca 39-es szám alatt

Karinthy Frigyes emléktáblája  
a Damjanich utca 27-es szám alatt
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Gyermekvédelem
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (Humán 
Szolgáltató) három fő pillér – egészségügy, idősellátás, valamint 
családi és gyermekjóléti ellátások – mentén nyújt szolgáltatásokat 
Erzsébetváros lakói részére. Aktuális lapszámunkban a családsegítés 
és az annak keretében nyújtott szolgáltatások kapnak helyet.

Esély Családsegítő Szolgálat
A VII. kerület szociális alapellátásai közé tartozó családse-
gítéssel kapcsolatos feladatok elvégzésének zökkenőmentes-
ségét a Humán Szolgáltató biztosítja. Az Esély Családse-
gítő Szolgálatot a kerületi lakosok felkereshetik bármilyen 
egyéni, családi, szociális vagy lelki hátterű probléma esetén. 
Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások elsődleges 
célja a problémahelyzethez vezető okok megelőzése, a krí-
zishelyzet megszüntetése, a családok és személyek önálló 
életvezetési képességének támogatása.

Hova forduljon segítségért?

Az Esély Családsegítő Szolgálat jelenleg két helyszínen 
működik. 

A Kertész utca 28. szám alatt munkakereséssel, munka-
nélküliséggel kapcsolatos problémák esetén nyújtanak 
segítséget a Szolgálat munkatársai. A Szolgálathoz önkéntes 
álláskereső ügyfelek és együttműködésre kötelezett tartós 
munkanélküli személyek (rendszeres szociális segélyben 
részesülők) egyaránt fordulhatnak. Részükre egyénre sza-
bott fejlesztési terv kerül kidolgozásra, mely függ a kliens 
meglévő álláskeresési és munkavállalási készségeitől, moti-
váltságától és pszichoszociális jellemzőitől. 

A foglalkoztatási tanácsadás keretében nyújtott állandó 
szolgáltatásaink a következők:

•	 Munkavállalási és álláskeresési tanácsadás
•	 Álláskereső Klub
•	 Álláskeresési technikák – tréning
•	 Pályaorientációs tanácsadás
•	 Rehabilitációs tanácsadás

A Dózsa György út 70. szám alatti egységnél információ-
nyújtással, életvezetési tanácsadással, kapcsolati problémák 

kezelésével, illetve a következő szolgáltatásokkal segítik 
a hozzájuk fordulókat: 

•	 Adósságkezelési tanácsadás
•	 Lakásügyi tanácsadás
•	 Jogsegély szolgálat
•	 Pszichológiai tanácsadás
•	 Családi videotréning
•	 Konfliktuskezelés (mediáció)
•	 Családterápia, családi konzultáció

A 2012-es számadatokat elemezve egyértelműen megál-
lapítható, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfélkör 
több mint harmada munkanélküli, jellemző a problémák 
halmozódása, az anyagi és mentálhigiénés nehézségek egy-
másra épülése. Családi összetétel szempontjából magas az 
intenzívebb segítséget igénylő, egyedül élő ügyfelek aránya. 

Gondozási folyamat akkor indul el, ha a probléma olyan 
jellegű, amely nem oldható meg az első beszélgetés kereté-
ben információadással vagy ügyintézéssel. A családokkal 
való munka során a családgondozó munkatársak nemcsak 
az intézményben fogadják ügyfeleiket, hanem felkeresik 
őket otthonukban is. 

Ön is jelezheti, ha bajt észlel

A Családsegítő Szolgálatnál jelezheti bárki, ha a környe-
zetében segítségre szoruló személyről vagy családról szerez 
tudomást. A jelzést követően a Családsegítő munkatársa 
otthonában keresi fel a családot, és tájékoztatást ad arról, 
hogy milyen szolgáltatásokat vehet igénybe, illetve milyen 
egyéb segítséget kaphat problémái megoldásához. 

A jelzést a Humán Szolgáltató honlapjáról is letölthető 
formanyomtatványon lehet megtenni, melyet postán vagy 
e-mailben lehet elküldeni az Esély Családsegítő Szolgálat 
munkatársai részére.

Az Esély Családsegítő Szolgálat 
aktuális programja

A Családsegítő Szolgálat alapszolgáltatásain 
felül az ügyfelei körében felmerülő szükség-
letekre alapozva nyújt további lehetőségeket. 
„Szülőkre hangolva” címmel, szülői haté-
konyságot fejlesztő csoportfoglalkozás kere-
tében a Családsegítő Szolgálat két főmun-
katársa, a kerületben élő kiskamasz-kamasz 
korú gyerekek szüleinek próbál segítséget 
nyújtani. A találkozók során a résztvevők 
a gyermeknevelésről, illetve az őket érintő 
és érdeklő egyéb, a családi életben felme-
rülő kérdésekről beszélgetnek, megosztják 
egymással tapasztalataikat. A programot 
kéthetente, keddi napokon rendezik meg 
a Hetedhét Gyermekjóléti Központ telephe-
lyén (1073 Budapest, Kertész u. 20.), melyre 
minden kedves szülőt sok szeretettel várnak. 
A soron következő foglalkozás időpontja: 
2013. április 2., 16.30–18.00.

Az Esély Családsegítő Szolgálat által nyújtott 
szolgáltatásokról, aktuális programokról 
és lehetőségekről bővebben ügyfélfogadási 
időben tájékozódhat munkatársainktól, vagy 
látogasson el honlapunkra:  www.bjhuman.hu

Esély Családsegítő 
Szolgálat
 
Budapest, VII. Dózsa 
György út 70. 
Telefon/fax: 322-0272 
e-mail:  
csaladsegito@bjhuman.hu 

Ügyfélfogadás 
Hétfő, kedd, csütörtök: 
9–18 óráig 
Szerda: 14–18 óráig 
Péntek: 9–13 óráig

Esély Családsegítő 
Szolgálat Foglalkoztatási 
Tanácsadó 

1073 Budapest, Kertész 
utca 24–28. 
Telefon: 322-5065 
Fax: 341-5136 
e-mail:  
csaladsegito@bjhuman.hu 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, kedd, csütörtök: 
9–17 óráig 
Péntek: 9–13 óráig

Gazsi Judit – A Bischitz 
Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ családi 
és gyermekjóléti alapellátások 
szakmai igazgatóhelyettese

Foki Csilla – Az Esély Családsegítő Szolgálat szakmai 
vezetője
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Kerületünk több mint 
százéves egyeteme

Sor- és váltóverseny 
a Barossban

Kerületünkben található a nemzetközi viszonylatban is elismert, kiemelkedő 
színvonalú Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara, a korábbi 
Állatorvostudományi Egyetem. Az intézmény a mai napig az állatorvosi 
képzést nyújtó önálló felsőoktatási intézmény a fővárosban.

A Baross iskolában március 19-én rendezték meg 
a sor- és váltóversenyt, melynek során ismét a kerületi 
iskolák mérkőzhettek meg.

A kerületi sor- és váltóverseny során 1–2. osztályos 
gyerekek mérhették össze erejüket. A 2 elődöntő 
után az időeredmények alapján kialakult a döntő 
mezőnye, ahol a következő eredmény született:

1. Erzsébetvárosi Kéttannyelvű – Dob utca 
2. Baross Gábor Általános Iskola 
3.  Alsóerdősori Bárdos Lajos Ált. Isk. és Gimnázium
4. Erzsébetvárosi Kéttannyelvű – Kertész utca

A sor- és váltóverseny 
nemcsak versenyzést 

jelent a gyerekek 
számára, hanem 

fejlesztést is. A játék által 
fejlődik a gyorsaságuk, 

állóképességük, valamint 
mozgáskoordinációjuk.

A jelenlegi állatorvos-tudományi 
karon több szakon folyik az okta-
tás. A graduális képzésben, más 
néven alapképzésben állatorvos-
doktorokat, biológusokat (BSc és 
MSc szinten) és alkalmazott zoo-
lógusokat oktatnak magyar, német 
és angol nyelvű évfolyamokon, 
országos szinten is egyedülálló 
módon. Az új képzési rendszerben 
már nem vesznek fel zoológusokat, 
a 3 éves biológia BSc képzés után 
azonban lehetőség van szakirá-
nyú mesterképzésben (MSc) való 
részvételre. Ez utóbbi két szakirá-
nyon folyik: zoológia és ökológia 

területen. Az egyetem továbbkép-
zéseket is tart: 1–5 napos tanfolya-
mokkal, 4–6 szemeszter tartamú 
szakképzéssel és elismert külföldi 
szakemberek részvételével szerve-
zett szemináriumokkal segítik az 
ismeretek frissítését, a kutatások 
legújabb eredményeinek és azok 
gyakorlati alkalmazási lehetősé-
geinek megismerését. Az egyetem 
legmagasabb tudományos foko-
zata, a doktorképzés (PhD képzés) 
a doktori fokozat megszerzését 
szolgálja, amely elsősorban, de 
nem kizárólag a jövő kutatóinak és 
oktatóinak felkészítését célozza.

A Magyar Vöröskereszt 
Budapest Fővárosi 

Szervezete Észak-Pest 
területi Csecsemőgondozó 
versenyén a Baross Gábor 
Általános Iskola csapata 

a 3. helyen végzett, 
s ezzel kivívta a budapesti 
versenyen való részvétel 

lehetőségét.

Az egyik legsűrűbben beépített kerületben az állatorvos-tudományi kar parkja fákkal, zöld bokrokkal és virágágyásokkal büszkélkedhet

Balról jobbra: Máté Vivien, Váradi Noémi, Rajcsány Réka, Gönczi Adrienn

Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere  
az Állatorvos-Tudományi Kar doktorrá avató  
és diplomaosztó ünnepségén

Cím: 1078 Budapest, István u. 2.

Postacím: 1400 Budapest, Pf. 2.

Telefon: 06 (1) 478-4100

e-mail: webmaster@aotk.szie.hu
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A hallókészülék-ellátás
A megfelelő hallókészülék kiválasztása, illesztése, a készülékes beteg gondozása 
komplex feladat.  A legfontosabb, hogy a beteg a megfelelő intézményben a 
legképzettebb szakemberektől – audiológus orvos és asszisztens, szurdopedagógus, 
pszichológus stb. – kapjon korrekt ellátást. Óva intünk minden embert, aki problémát 
érez hallásával kapcsolatban, vagy erre környezete figyelmezteti, hogy ne üljön fel az 
életünket elárasztó, reklámfogásokon alapuló, segítségnyújtást ígérő ajánlatoknak. 

Ajánló

Ne rendeljen “hallókákat” csomagküldő szolgálatoktól, 
díszes prospektusokból, ne fogadja el a szomszéd, vagy az 
elhalt rokon készülékét, ne vásároljon a “KGST” piacokon 
stb.! A mai biztosítási rendszerben ugyanis a hallássérültek-
nek komoly jogai vannak.

Elsősorban megilleti őket a TB-támogatás, melynek mér-
téke a hallókészülékek nagy része esetében 85%, a különö-
sen nagy értékűek esetében pedig fix összegű. 

Az arra jogosultak pedig térítésmentesen juthatnak a hallás-
javító eszközökhöz. Ez utóbbi igaz a közgyógyellátottakra, 
de egyedi elbírálás, méltányosság alapján is támogatást 
kaphat a rászoruló az önkormányzatok egészségügyi és szo-
ciális osztályain keresztül. 

A támogatást ötévente vehetik igénybe a biztosítottak új 
hallókészülék vásárlására. 

Az OEP – szükség esetén (kétoldali halláscsökkenés) – két 
készülék vásárlását is támogatja. 

Bizonyos gyakorisággal a hallókészülék viseléséhez szüksé-
ges eszközök (illesztékek, elemek stb.) beszerzését is meg-
könnyíti (eltérő mértékben) az OEP- támogatás. 

Figyelemmel lehet és kell kísérni a hallókészülék-gyártó és 
-forgalmazó cégek által szervezett kedvezményes akciókat 
is, amikor bizonyos készülékekre vagy készülékcsoportokra 
hirdetik meg a térítési díj részleges vagy teljes elengedését.
Következő lapszámunkban folytatjuk. (x)

9. kedd
¡	16.45–22.00 
Sirály Sakk Klub
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának nyílt 
összejövetele
¡	19.00
Jótékonysági est a rászoruló gyer
mekes családokért. Az Országos 
Gyermekvédő Liga és az ERöMŰVHÁZ 
közös rendezvénye 

10. szerda
¡	17.30–
Költészet Napja – Sorki Dala Andor 
szerzői estje. A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye
11. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc – zene: Diós Péter 

12. péntek
¡	14.00–
Budapesti Bőgőfesztivál. A Molnár 
Antal Zeneiskola rendezvénye

13. szombat
¡	14.00–
Regős Szabolcs 50 éves tanári 
jubileumi koncertje. A Molnár Antal 
Zeneiskola rendezvénye
¡	15.00–18.00
A Csend Fényei Klub összejövetele 
hallássérülteknek

14.vasárnap
¡	15.00–
A Takács Béla Zenebarát Kör zenés 
műsora 
Belépő 600 Ft, mely az elő adás kez-
dete előtt a helyszínen váltható

15. hétfő
¡	17.00–19.00
A Civil Szövetség ülése

16. kedd
¡	16.45–22.00
Sirály Sakk Klub
¡	18.00-
Balog Árpád festőművész kiállí
tásának megnyitója
A VII. ker. Görög Nemzetiségi Önkor-
mányzat rendezvénye

17. szerda
¡	17.30–
Dr. Répásy György zongorahang
verse nye és Szentiday Mária Klára 
beszélgetése Balázs Dénes geográfus-
kutatóval. A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye
¡	18.00–
„Éltem egyszer én, Márai Sándor”
Bevezető előadás. Belépő: 500 Ft

18. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc – zene: Diós Péter 

Az ERöMŰVHÁZ
2013. április havi programjai
ERöMŰVHÁZ • 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. • Telefon: 413-3550 
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu • www.kozhaz.hu

Beszélgetések  
a zsidó kultúráról 

Kézdi Nagy Géza  
kultúrantropológus 

vezetésével

2013. április 8.  
A zsidó humor:  
Papp Richárd

2013. április 22.  
Nők és a hagyomány: 
Kelemen Kata rabbinő

Az előadások 18 órakor 
kezdődnek!

 
Nyugdíjas, diák, pedagógus: 

700 Ft
Teljes árú: 900 Ft

A múlt megfejtése

Antalffy Péter  
történész előadássorozata

2013. április 24. 
„Az elmaradt világvége”: 

Maják, ezredfordulók, 
mítoszok – félt és valós 

összeomlások

Az előadások 18:30  
órakor kezdődnek!

Nyugdíjas, diák, pedagógus: 
700 Ft

Teljes árú: 900 Ft

2013. április 17.  
„Éltem egyszer én,  

Márai Sándor” 
Bevezető előadás:  

életrajzi vázlat képekkel, 
idézetekkel

Az előadások 18 órakor 
kezdődnek!

Belépő: 500 Ft

Márai esték

Mészáros Tibor 
a Márai-hagyaték  

gondozójának 
előadássorozata

  Kézdi Nagy Géza  

  Papp Richárd  

  Köves Slomó  

  Kelemen Kata  

  Antalffy Péter  

  Gábor György  

  Valló Péter  

  Mészáros Tibor  

Áprilisban induló előadássorozatok  
az ERöMŰVHÁZ szervezésében

Helyszín: 1077 Budapest, Wesselényi utca 17. tel.: 413-3555

Az Időskori Életjáradék Zrt. a magyar nyugdíjasok megbízható 
partnere az ingatlan alapú életjáradék szolgáltatás terén. 

Életjáradék programunkkal szerződésben garantált, folyamatos, havonta 
folyósított életjáradék jövedelmet nyújtunk időskorú partnereinknek, 
akik ezzel hosszú távú, kiszámítható pénzügyi biztonságot élvez-
hetnek. Az Időskori Életjáradék Zrt. szolgáltatása valós segítséget jelent 
valamennyi ügyfelünknek, akik nyugdíjas éveiket ezáltal sokkal 
tartalmasabban, nyugodtabban tölthetik. 

Az általunk kínált Életjáradék megoldást olyan, 70. életévüket betöltött 
nyugdíjasok számára ajánljuk, akik legalább 10 millió forint értékű buda-
pesti, tehermentes lakóingatlannal rendelkeznek. Az ingatlan tulajdon-
jogáért cserébe cégünk akár több millió forintos egyösszegű kifizetést, 
és emellett folyamatos, havi járadékot kínál ügyfeleinek, akik továbbra is 
ingatlanjukban maradhatnak.

Ha Ön is erre vágyik, várjuk jelentkezését! 

Időskori Életjáradék Zrt. · Központi iroda: H -1145 Budapest, Róna u. 183. · H-P: 09-15

Telefon: 784 5408 · Mobiltelefon: 06 (70) 677 0756 · www.idoskori.hu

NYUGODT, 
KISZÁMÍTHATÓ 

IDŐSKOR
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KIND. Hallásgondozás német színvonalon.

1076 Budapest, Garay u. 45.
I. emelet 116.
Tel.: 06 1 322-6822    Fax: 06 1 351-9371
E-mail: garay@kind.hu

 Hangosabban hallgatja a televíziót másoknál? 

Úgy érzi, hogy az emberek nem beszélnek elég érthetően?

Családja, ismerősei tesznek megjegyzéseket a hallásával kapcsolatban?

Ha a fenti kérdések bármelyikére igennel válaszol, ideje ellenőriztetni hallását. 

Feltétlenül keressen fel minket!

■  Ingyen, gyorsan, egyszerűen, kötelezettség nélkül.

■ Egyéni értékelést kap hallásáról.

■ Nyugodt környezetben, bensőséges szeretettel várjuk Önt.

. Isten hozta nálunk.

      
Bővebb információt halláscentrumunkban kaphat.

Meghívó, a jobb hallásért

Akciónk április 4-től az első 117 jelentkezőre érvényes.
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SZOLG Á LTATÁ S
Társasházak közös képviseletét vál-
laljuk szakmai végzettséggel, stabil 
kivitelezőkkel, könyvelői háttérrel. 
ROMHÁNYI Bt. Tel: 06 (30) 224-44-04

Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, 
zárszerelés, rácskészítés, galériaké-
szítés, egyéb lakatosmunkák. Tel.: 06 
(30) 299-1211

Villanyszerelés gyorsszolgálat, 
bojlerjavítás. Kerületben kiszállási díj 
nélkül. Tel.:06 (20) 939-3799

Villanyszerelés! Tapasztalt iparos ja-
vít lakásvillanyt, bojlervillamosságot, 
villanyfűtéseket, csengőt stb. Tel.: 06 
(70) 259-0089, 06 (1) 337-0338

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

Ajtó-ablak javítás! Fa-műanyag nyílás-
zárók passzítása, szigetelése, zárcse-
réje, átalakítása. Díjtalan felmérés! Kiss 
Ernő asztalos. Tel.: 06 (30) 447-4853

Vízszerelés, csapok, szifonok, 
WC-csészék, WC-tartályok cseréje, 
javítása. Mosó- és mosogatógépek 
bekötése. Tel.: 06 (30) 447-3603

Lakásfelújítást vállalunk! Festés, 
burkolás, tapétázás, parkettázás, víz-, 
gázszerelés. Tel.: 06 (20) 404-1659, 
e-mail: toteambuild@gmail.com

Festés, mázolás, tapétázás, megbíz-
ható szakemberekkel, garanciával, 
kisebb asztalosmunkák. Nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény. Tel.: 06 (1) 
352-0188, 06 (30) 906-8696

Fürdőszobák, konyhák felújítása át-
alakítása! Csempeburkolás,  kőműves 
munkák, vízszerelés! Vízóra-szerelés 
ügyintézéssel! Tel.: 06 (20) 961-6153

Közös képviselet, társasház keze-
lés és könyvelés felsőfokon. Profi 
kintlévőség kezelés, pályázatírás. 
24 órás elérhetőség a VII. kerü letben. 
Flamingó Kft. 06/30-687-8747 info@
tarsashazak.com, www.tarsashazak.com

Mindenféle asztalos munkát vál-
lalok, ajtó, ablak, bútor gyártása-
javítása. Regdon Csaba. Tel.: 06 (20) 
357-9533, 284-9213

EGÉ SZ SÉG
Kivehető fogsor készítése meg-
bízható, precíz fogtechnikussal. 

Rugalmasan, akár hétvégén is. Tel.: 
06 (20) 432-7494

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

Gyógypedikűrös házhoz megy, 
kiszállási díj nélkül. Jeradek Éva.  
Tel.: 06 (20) 439-1586

Új fogsor tavaszra! AKCIÓ! Teljes műfog-
sor egy hét alatt, most 39 500,- Ft/fog-
sor.  Hívjon bizalommal!  Tel.: 06 (30) 
7375251

ING ATL AN
Várpalotán nagyméretű, össz-
közműves családi ház eladó, vagy 
VII. kerületi lakásra cserélhető érték-
egyeztetéssel. Ár.: 23 000 000,- Ft. 
T.: 06 (30) 232-8483

Eladó Dembinszky utcában 29 nm2-es 
gázfűtéses, tehermentes garzon lakás. 
Galériázható, felújításra szoruló. 
Vételár.: 6 000 000,- Ft. Érd.: 06 (1) 
383-4446

EGY ÉB
Megunt, kidobásra szánt könyveit 
boldogan elszállítom. Nem vagyok 
kereskedő. Tel.: 06/20-956-4084

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 szerződést is 
kötnék. Üzlet: II., Fő u. 67.  
Tel.: 06 (30) 382-7020

Redőny, reluxa, szúnyogháló stb. 
szerelése garanciával. Tel.: 06 (70) 
341-9489

Telefonon és a weboldalon érkező

rendelések esetén
10 % kedvezményt biztosítunk az árból!

Étkezési csekket, Bankkártyát, Szép-kártyát

és Erzsébetutalványt is elfogadunk!

ÉTEL HÁZHOZSZÁLLÍTÁSÉTEL HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Gyermekeknek 12 éves korig hétköznap 50% kedvezmény,
hétvégén és ünnepnapokon INGYENES!*

www.trofeakiszallitas.hu
* a kedvezmények nem összevonhatóak
**Kivéve péntek és szombat esténként

TörTarany- és fazonarany-felvásárlás!
TörTarany, fazonarany: 7200–12 000 fT

TörTezüsT fazonezüsT: 180-360 fT

Hiányosat és doboz  nélkülit 
is megveszünk!Judaika 200 Ft/g-tól

Boroskancsó 
ezüsttetővel
100 000 Ft

Cukordoboz
150–250 Ft/g-ig

Ezüst gyertyatartó
300 Ft/g-tól

Mi fizeTünk a legTöbbeT! 
ÜzletÜnk A Wesselényi uTca 19-ben készpénzért vásárol!

Áraink a vásárlás 
legkisebb 
összegét 
jelentik!

KÉREM JÖJJÖN EL HOZZÁNK!
VII., Wesselényi u. 19. Tel.: 317-9938


