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Kilencedik alkalommal adták át decemberben az Arany Medál elismeréseket a Bethlen Téri Színházban. A kitüntető 
közönségdíjat a különböző kategóriákban ezúttal Schneider Zoltán színész, Enyedi Ildikó filmrendező, Piros Ildikó 
színész nő, Huszárik Kata színésznő, ifj. Vidnyánszky Attila színész, rendező és Nádas Péter író nyerte el.
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Erzsébetváros Önkormányzatának
havonta megjelenő, ingyenes lapja

Az újév küszöbén mi foglalkoztatja 
leginkább Erzsébetváros polgár-
mesterét?
Két nagyon fontos tennivalónk is van 
ennek az évnek az első szakaszában. 
Elsőként az idei költségvetés megtervezé-
sét említeném, amely alapja a működé-
sünknek, a kerület további fejlődésének, 
és természetesen meghatározó szerepet 
tölt be Erzsébetváros gazdasági stabilitá-
sában is. 

Megnyugtató, hogy 
hosszú évek óta szilárd
alapokon nyugszik az
önkormányzat működése, 

és hetek óta azon dolgozunk, hogy ez 
2018-ban is így maradjon. A másik nagy 
feladatunk a február 18-i erzsébetvárosi 
népszavazás megszervezése, lebonyolítása.

Mire számít a referendummal kap-
csolatban?
Remélem, hogy minél több erzsébetvá-
rosi elmondja majd álláspontját ebben 

a nagyon megosztó kérdésben. Kíván-
csian várom az eredményt, hiszen minél 
nagyobb számban adják le szavazata-
ikat a kerületiek, annál tisztább képet 
kaphatunk a véleményükről. A kialakult 
eredmény útmutatást, segítséget nyújt-
hat a képviselő-testületnek, és megfelelő 
visszajelzést ad majd az ügyben érintett 
minden szereplőnek a közös megoldás 
kivitelezéséhez.

Milyen távlati következményekkel 
számol?
Voltak, akik az esetleges változások nega-
tív hatásait vetették fel, borúlátó előrejel-
zésekbe bocsátkoztak a kerület turiszti-
kai vonzerejének csökkenését illetően. 
Meglátásom szerint azonban 

Erzsébetváros kulturális
értékei, idegenforgalmi
adottságai, épített 
öröksége és sokszínűsége 
továbbra is népszerűvé
teszi majd a városrészt 

az ide látogatók körében. Egy ilyen köz-
ponti elhelyezkedésű, nagy múltú kerü-
let, amely folyamatosan fejlődik, épül, 
mindig is vonzó lesz az emberek, a befek-
tetők és a turisták számára is. Nekünk 
az a feladatunk, hogy megpróbáljuk 
megtalálni az egyensúlyt a világvárosi 
környezet és az otthonos élettér között.Szalagavató az Alsóerdősori Gimnáziumban

Iskolánk egyik legmeghatározóbb eseménye 
a szalagavató bál. Sokan már évekkel korábban 
azon tanakodnak, milyen ruhában táncoljanak, 
vagy milyen frizurát készíttessenek majd, hogy 
a lehető legszebben mutassanak. Ez nálunk sem 
volt másképp. 

Szeptember óta lázasan gyakorolt minden 
osztály a decemberi alkalomra, hogy minél 
színvonalasabb produkciókkal állhassanak a 
színpadra. A műsor elején a 12. osztály búcsú-
videóját láthatták a vendégek, amely az eltelt 
négy évüket foglalta össze. Ezután következett 
a szalagtűzés, ami szintén nagyon megindító 
volt mind a fiatalok, mind az osztályfőnök és 
a családtagok számára. Az ünnepélyes cere-

móniát a zenés-táncos produkciók követték. 
Láthattunk rock&roll válogatást, zenés időuta-
zást, charlestont, indiai táncot. Természetesen 
az est fénypontja a bécsi keringő volt, mely 
alatt a szülők meghatottan nézték majdnem 
felnőtt gyermekeiket, akik elegáns ruháikban 
táncoltak. 

Szeretnénk megköszönni az erzsébetvárosi 
önkormányzatnak, és külön Vattamány Zsolt 
polgármester úrnak a szalagavatóhoz nyújtott 
anyagi támogatást, így ebben az évben is méltó 
helyszínen rendezhettük meg ezt a rangos isko-
lai eseményt.

Móri Árpádné igazgató

Városnéző séták a Történetek  
Kávézója szervezésében
Erzsébetváros önkormányzatának támogatá-
sával és a Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ irányításával egyedül-
álló kerületi kezdeményezésként nyitotta meg 
kapuit 2015 októberében a Történetek Kávé-
zója a Dohány utca 22‒24. szám alatti Idősek 
Nappali Klubjában.

Tavaly a közkedvelt délutáni tematikus 
előadások és klubprogramok mellett elindult a 
kávézó Információs Pont szolgáltatása. Ennek 
keretében 6 alkalommal vehettek részt város-
néző sétán azok, akik többet akartak meg-
tudni a kerület egyházi és kulturális értékeiről, 
továbbá az azokat övező történetekről, érdekes-
ségekről. A 45 perces séták során a résztvevők 
megismerkedhettek többek között a városrész 
két nevezetes zsinagógájának történetével, 
a Budapesten egyedülálló Kazinczy utcai mikve 
működésével, a kerületszerte látható tűzfal-
festmények eredetével és a híres-neves Árkád 
Bazár átalakulásaival. Ezenkívül lehetőség volt 
megismerkedni az Egészségfejlesztési Pont és 
a Történetek Kávézója által kínált programle-
hetőségekkel és szolgálta tásokkal.

Városnéző sétáinkat a korábbi alkalmak 
résztvevőinek javaslatait figyelembe véve indít-
juk 2018-ban is.

Önkormányzati gondoskodás az ünnepi időszakban
A kerület vezetése fontosnak tartja, hogy 
az itt élők érezzék, van kire számítaniuk 
a mindennapokban. Különösen igaz ez a 
karácsonyi időszakra, hiszen az ünnepek 
közeledtével még nagyobb szükség van az 

odafigyelésre, a személyes gondoskodásra 
és segítségnyújtásra. Ennek jegyében az 
önkormányzat immár második alka-
lommal ajándékozta meg a 60 év feletti 
kerületi lakosokat különböző hasznos élel-

miszereket tartalmazó csomaggal, melyet 
közel 11 ezren vettek át a tavalyi év végéig. 
Szintén második alkalommal osztottak 
ingyenesen fenyőfát az Erzsébetváros 
Kártya program keretében a Klauzál Téri 
Vásárcsarnokban. A decemberi akció nagy 
népszerűségnek örvendett a városkártyá-
val rendelkezők körében, s a programnak 
köszönhetően több mint 2500 erzsébet-
városi otthont díszíthetett karácsonyfa. 
Az önkormányzat gondolt a fiatalabb 
korosztályra is, ezért 200 kisiskolás gyer-
mek számára színes programokat nyújtó 
Mikulás-váró ünnepség-
gel kedveskedett. Számos 
pozitív visszajelzés érke-
zett a karácsonyi prog-
ramokkal kapcsolatban 
az önkormányzathoz, ez 
azt igazolja, szükség van 
a segítségnyújtás ezen 
formáira is. 

Útmutatást nyújt a kerületiek döntése
Interjú Vattamány Zsolt polgármesterrel

További részletekkel kapcsolatban 

érdeklődni a Bischitz Johanna Integrált 

Humán Szolgáltató Központ Projekt  

Irodájának munkatársainál lehet  

az alábbi elérhetőségeken:

telefon: (06 1) 283-4891
e-mail: projektcsoport@bjhuman.hu
facebook: tortenetekkavezoja
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A 2017. évi Idősek Programsorozat eseményeinek 
összefoglalója
A város vezetése kiemelt figyelmet fordít 
a kerületben élő idősekre, így a Bischitz 
Johanna Integrált Humán Szolgáltató 
Központ szervezésében 2017-ben is vál-
tozatos, ingyenes programokból álló ren-
dezvénysorozattal biztosított lehetőséget 
a kikapcsolódásra, a szabadidő tartalmas 
eltöltésére.

A programsorozat keretében két 
alkalommal a 100 Tagú Cigányzenekar 
koncertjét élvezhették a kerületben élő, 
valamint Erzsébetváros Kártyával rendel-
kező időskorúak a K11 Művészeti és Kul-
turális Központban. A koncerteken kívül 
júliusban dunai sétahajózáson, októberben 
borkóstolóval egybekötött kiránduláson, 
novemberben pedig disznóvágáson és az 
azt követő ebéden is részt vehettek, akik 
előzetesen regisztráltak. 

Tekintettel a vidéki kirándulások nagy 
népszerűségére, Erzsébetváros önkor-
mányzata úgy döntött, hogy támogatja 
ezen programok ismételt megrendezését, 
lehetőséget biztosítva így azok számára, 
akik az első alkalommal nem tudtak részt 
venni azokon. Ennek megfelelően október 
végén és december elején a borkóstolóval 
és disznóvágással egybekötött kirándulá-
sokat újra megszervezték. 

Erzsébetváros önkormányzata 2018-ban 
továbbra is ingyenesen biztosít élmények-
kel teli és változatos programokat a kerü-

leti lakosság számára.  Az éppen aktuális 
programfelhívások és tudnivalók a kerületi 
újságban, valamint Erzsébetváros és a 
Bischitz Johanna Integrált Humán Szol-
gáltató Központ elektronikus felületein 
lesznek megtalálhatóak.

FARSANGI BÁL 
ERZSÉBETVÁROSI  
NYUGDÍJASOK RÉSZÉRE!

A programokkal kapcsolatban bővebb információt  
kérni, illetve regisztrálni a Humán Szolgáltató  
Projekt Irodájának munkatársainál lehet az alábbi 
elérhetőségeken:  
Tel.: +36 1 283 4891 I E-mail: projektcsoport@bjhuman.hu

A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött!
A férőhelyek limitáltak, a részvételt a jelentkezések  
sorrendjében tudjuk biztosítani.

ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL 
A BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ 
KÖZPONT SOK SZERETETTEL MEGHÍVJA SZÉPKORÚ KERÜLETI 
LAKOSAIT ÉLŐZENÉS FARSANGI MULATSÁGÁRA!

Időpont:  
2018. 02. 09. (PÉNTEK) 15.00–19.00

Helyszín:  
ERÖMŰVHÁZ – DÍSZTEREM
1077 BUDAPEST, WESSELÉNYI UTCA 17.
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Tanulmányai végeztével, 16 évesen 
a Budapesti Népi Együttes cimbalom 
szólistája lett, és még ebben az évben 
meghívást kapott II. Erzsébet királynő 
születésnapi ünnepségére, ahol olyan 
neves sztárokkal játszhatott együtt a 
londoni Palladiumban, mint Tom Jones, 
Roger Moore és Josephine Baker. Ezután 
a Magyar Állami Népi Együttesben és a 
Honvéd Művészegyüttesben is játszott, 
valamint a Magyar Rádió és a Magyar 
Televízió szólistájaként is dolgozott. 

Önálló felvételei 1990-ben „A cimbalom 
varázslója”, és 2002-ben „A cimbalom 
Paganinije” címmel jelentek meg.

A 100 Tagú Cigányzenekarnak 
1985-ös megalakulása óta volt tagja, 
kulcsfontosságú szólamvezetője, szó-
listája, elnökségi tagja. A zenekarral 
többek közt a lisszaboni világkiállítá-
son, Hollywoodban, az amszterdami 
Concertgebouw-ban és a párizsi Palais 
de Congress-ben is felléptek.

A cigányzene mellett a klasszikus 
zene műfajában is világméretű sikereket 
tudhatott magáénak. Több mint 20 éve 
Fischer Iván karmester mellett a Buda-
pesti Fesztiválzenekar vendég cimbalom 
szólistájaként járta a világot, és több-
ször kapott meghívást a berlini és a Los 
Angeles-i filharmonikusokhoz is.

1995-ben a Magyar Köztársasági 
Ezüst Érdemkereszttel, 2001-ben a 
Magyar Köztársasági Arany Érdemke-
reszttel, 2003-ban a Magyar Érdem-
rend lovagkeresztjével, 2015-ben pedig 
Kossuth-díjjal tüntették ki. 2016-ban 
„Pro Urbe Erzsébetváros” díjat kapott 
a helyi közösség, továbbá Erzsébetvá-
ros kulturális kapcsolatainak gaz-
dagítása érdekében végzett munkája 
elismeréséül.

Ökrös Oszkár 2018. január 15-én 
váratlan hirtelenséggel 60 éves korá-
ban elhunyt. Nyugodjék békében!

Ökrös Oszkár cimbalom- 
művész emlékére

Ökrös Oszkár 1957-ben 
született Szolnokon. 

Gyerekkorában családja 
Budapestre költözött,  

a Rákóczi úton, később az 
Erzsébet körúton laktak. 
Zenészcsaládba született, 

nagyapja is cimbalom-
művész volt, így nagyon 
fiatalon, már hatévesen, 

testközelből ismerte meg 
a hangszert. Nyolcéves 

korában megnyerte  
a Magyar Televízió népze-
nei versenyét hangszeres 

szólista kategóriában, 
majd két évvel később, 
miniszteri engedéllyel, 

korkedvezménnyel vették 
fel a Bartók Béla Zene-
művészeti Szakiskola  
Konzervatóriumába.
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Várakozási engedélyek igénylése
Az önkormányzat által kiadott várakozási 
hozzájárulások érvényességi ideje 2018. 
január 31-én lejár. Erzsébetváros önkor-
mányzata 2018-ban is változatlan feltéte-
lekkel biztosítja a kerületi lakosoknak a 
kedvezményes parkolási lehetőséget.
A kérelmeket 2017. december 11-étől lehet 
benyújtani. A lakossági várakozási hoz-
zájárulásokat POSTAI ÚTON lehet igé-
nyelni a Polgármesteri Hivatal Hatósági és 
Ügyfélszolgálati Irodájának címezve (1984 
Budapest, Pf. 3.) 

A kérelem-nyomtatványokat minden 
olyan kerületi lakos részére megküldték, 
akik 2017. évben rendelkeztek parkolási 
engedéllyel, valamint letölthetőek a www.
erzsebetvaros.hu weboldalról is. Az önkor-
mányzat az elkészített várakozási hozzájá-
rulásokat postai úton juttatja el a jogo-
sultaknak, a nyilvántartásukban szereplő 
kerületi lakcímekre.

Fontos, hogy a kitöltött nyomtatványt a 
forgalmi engedély fénymásolatával együtt 
kell megküldeni a Polgármesteri Hivatal 
részére. Az eljárás a kitöltött nyomtatvány 
beérkezésével, valamint az eljárás költ-
ségtérítésének (2200 forint) befizetésével 
egyidejűleg indul meg.

Továbbra is lehetőség van a SZEMÉ-
LYES ÜGYINTÉZÉSRE a Polgármesteri 
Hivatal Akácfa utca 42‒48. szám alatti 
(Klauzál téri piac), valamint az Erzsébet 
krt. 6. szám alatti ügyfélszolgálatain.  

A lakossági várakozási hozzájárulás 
kiváltásához előzetesen időpontot is lehet 
foglalni a www.erzsebetvaros.hu internetes 

oldalon az Ügyintézés/E-időpont fogla-
lás címszó alatt mind az Erzsébet krt. 6., 
mind az Akácfa utca 42‒48. szám alatti 
Ügyfélszolgálati Csoportokhoz.

Információ: e-mail cím:  
info@erzsebetvaros.hu, telefonszám:  
269-8060/201 vagy 202 mellék,  
462-3120, 462-3128, 462-3129   

Megállapodás a Facultas Gimnázium és a Veritas Intézet 
között
Decemberben írták alá a Facultas Humán Gimnáziumban azt 
a megállapodást, amely az intézmény és a Veritas Történetkutató 
Intézet jövőbeni szakmai együttműködésének kereteit szabá-
lyozza. 

A Facultas Gimnázium képviseletében Tóth Tibor igazgató, 
míg a Veritas Intézet részéről prof. dr. Szakály Sándor főigazgató 
által aláírt dokumentumban foglaltak értelmében a Veritas Inté-
zet munkatársai szakmai segítséget nyújtanak a társadalomtudo-
mányi képzés kereteinek bővítéséhez az oktatási intézményben, 
hogy a terület iránt érdeklődő tanulók számára biztosított legyen 
a kiegészítő ismeretek elsajátításának lehetősége. Az oktatási 
programkínálatot színesítő foglalkozások szervezése mellett az 
intézmény diákjai részt vehetnek a Veritas Intézet programjain, 
így betekintést nyerhetnek egy szellemi-szakmai műhely műkö-
désébe. Az eseményen résztvevő fiatalok meghallgathatták Sza-
kály Sándor Magyarország a II. világháborúban címmel tartott 
előadását.

Napjaink jellemző munkaerőpiaci elvárásai kevéssé kedveznek 
ugyan az olyan klasszikus humán tudományok népszerűségének, 
mint a történelem, ugyanakkor nem feledkezhetünk meg róla, 
hogy történelmi ismereteink továbbra is segítenek meghatározni 

magunkat a jelenben, és ebből a tudásból merítve formálhatjuk 
jövőnket. Fontos tehát, hogy a diákok múlttal kapcsolatos isme-
reteik bővítése során szélesítsék látókörüket, erősítsék általános 
műveltségüket, hogy bármilyen pályát válasszanak is, az így 
megszerzett tudás megbízható segítségükre legyen nem csupán 
tanulmányaik, de egész életük során.

Lakossági várakozási hozzájárulásra 
(1 db) jogosult, ha jelenleg:

 ρ kerületi állandó lakóhellyel ren-
delkezik, és

 ρ a forgalmi engedély alapján 
bejegyzett tulajdonosa vagy üzem-
bentartója a gépkocsinak, vagy azt 
a munkáltatójától kapta kizáróla-
gos használatba, és

 ρ az éves gépjárműadót megfizette 
a kerületi adóhatóságnál (kivéve, 
ha adómentességben részesül), 
valamint 

 ρ a kérelem beadásának időpont-
jában – valamennyi fővárosi 
parkolás-üzemeltető nyilvántar-
tása szerint – nem rendelkezik a 
kérelmezett gépjárműre 30 napnál 
régebbi jogosulatlan parkolási 
esemény miatt kiszabott, és nem 
vitatott várakozási díj- és pótdíj-
tartozással.

Drogdílereket fogtak a rendőrök
A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. 
Kerületi Rendőrkapitányságának nyomo-
zói 2018. január 13-án, 22 óra 25 perckor 
megjelentek egy VII. kerületi szórakozó-

helyen, mert tudomásukra jutott, hogy 
a 19 éves, budapesti M. Imre kábítószert 
árul a munkahelyén. A fiatal férfit a nyo-
mozók a helyszínen elfogták, és azono-

sították a 35 éves B. Ferencet is, akitől 
a kábítószert vásárolta. 

A nyomozók B. Ferencet a VII. kerületi 
szórakozóhely előtt, a Király utcában, 
23 óra 35 perckor elfogták, és ruházatának 
átvizsgálása során négy alufólia pakettet, 
összesen 5,9 gramm zöld színű, kábítószer-
gyanús növényi származékot találtak.
A dílereknél tartott házkutatás során 
a rendőrök további 6,4 gramm zöld színű, 
kábítószergyanús növényi származékot, 
1,8 gramm kábítószergyanús fehér port, 
kábítószer mérésére szolgáló mérleget, 
őrlőket, valamint közel százötvenezer 
forint készpénzt találtak és foglaltak le.

A két férfit a rendőrök előállították a IX. 
kerületi rendőrkapitányságra, és kábító-
szer-kereskedelem bűntett miatt gyanú-
sítottként hallgatták ki. B. Ferencet a 
nyomozók őrizetbe vették, és előterjesztést 
tettek előzetes letartóztatásának indítvá-
nyozására.

forrás: police.hu

73 évvel ezelőtt szabadult fel a budapesti gettó
A Budapesti Zsidó Hitközség a hagyo-
mány szerint idén is megemlékezést tar-
tott a Dohány utcai zsinagógában a buda-
pesti gettó felszabadulásának évfordulóján. 
A 2018. január 18-án tartott esemény részt-
vevőinek sorában a diplomáciai képvisele-
tek, a kormány és a főváros küldöttei mellett 
jelen volt Vattamány Zsolt polgármester és 
dr. Bajkai István alpolgármester is.

Az ünnepélyes emlékezés Ács Tamás, a 
Budapesti Zsidó Hitközség elnökének meg-
nyitó beszédével vette kezdetét, amelyet 
Tarlós István, Budapest főpolgármesteré-
nek felszólalása követett. A főpolgármes-
ter felidézte a több mint 70 évvel ezelőtti 
szomorú eseményeket, kiemelve, hogy 
mindannyiunk felelőssége, hogy hasonló 

tragédia ne történhessen meg 
ismét hazánkban. Heisler András, 
a Magyarországi Zsidó Hitközsé-
gek Szövetségének elnöke többek 
között azt hangsúlyozta, hogy a 
gettó Vörös Hadsereg általi fel-
szabadítása ünnep a zsidóság szá-
mára, ugyanakkor a szovjet meg-
szállással újabb elnyomatás vette 
kezdetét, és fontos, hogy ebben a 
kettősségben megtaláljuk a mind-
annyiunk számára elfogadható 
értelmezést. Végezetül dr. Frölich 
Róbert országos főrabbi szólt az egybegyűl-
tekhez, rámutatva a társadalom közönyé-
ben rejlő veszélyekre és a történelmi fele-
lősség felvállalásának fontosságára, hogy ne 

feledjük, a zsidóság üldöztetése 
nem a gettófalak felépülésével 
vette kezdetét, hanem az igaz-
ságtalan törvényi korlátozások 
életbelépése már jóval korábban 
kijelölte azt az utat, amely végül 
tragédiához vezetett. A Fekete 
László főkántor közreműködése 
mellett zajló esemény a gettó fel-
szabadításának emléktáblájánál 
folytatódott, ahol a résztvevők 
koszorú elhelyezésével róhatták 
le kegyeletüket.
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Fiataloknak és bántalmazott nőknek segítenek
Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata 
2017-ben ötödik alkalommal 
hirdette meg Civil pályázat 
felhívását. Az önkormányzat 
idén a NANE Nők a Nőkért 
Együtt az Erőszak Ellen Egye-
sület két programját is támo-
gatta, ennek köszönhetően a 
kerületben lakók ingyenesen 
vehettek részt ezeken.

A Szívdobbanás programban 
a NANE munkatársai kama-
szok és fiatalok részére tarta-
nak interaktív foglalkozáso-
kat. Ezek azért szükségesek, 
mert ez a korosztály könnyen 
válhat bántalmazás áldoza-
tává, mivel kevés tapasztala-
tuk van a párkapcsolatokról. 
A foglalkozásokon a fiatalok 
megtudhatják, hogyan műkö-
dik a párkapcsolati erőszak, 
hogyan lehet még idejében 
felismerni a figyelmeztető 

jeleket, és hová fordulhat 
segítségért, aki áldozattá vált. 
A VII. kerületi Madách Imre 
Gimnázium két osztálya is 
részt vett a programban. Az 
egyik osztály, a 11. évfolyam 
osztályfőnöke, Laczkó Eszter 
tanárnő örömmel szervezett 
foglalkozást diákjainak. 

Az Erő a változáshoz prog-
ramot olyan felnőtt nőknek 
szervezi az egyesület, akik 
párkapcsolati erőszak túlélői. 
A program célja az áldozatok 
támogatása, önbecsülésük 
növelése. A csoporttagok, 
akik lelki, fizikai, szexuális 
bántalmazást, elszigetelést 
éltek át, elmesélhetik saját 
történetüket, és beazonosít-
hatják, mi számít bántalma-
zásnak. Az interaktív, együtt-
működésre épülő gyakorlatok 
segítik a traumák feldolgozá-
sát, az önbecsülés, az egész-

séges határok és a bizalom 
újraépítését.

Az egyesület programjairól, 
képzésekről az info@nane. hu 

e-mail címen kérhetnek 
tájékoztatást az érdeklődők. 
Kiadványaik letölthetők az 
egyesület honlapjáról,  
a www.nane.hu weboldalról.
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Felhívás
Ezúton tájékoztatjuk a 2017. december 
31-ig 60. életévüket betöltött VII. kerületi 
állandó lakcímmel rendelkező lakosain-
kat, hogy amennyiben valamilyen oknál 
fogva nem jutottak hozzá az önkormányzat 
karácsonyi ajándékcsomagjához, azt 2018. 
január 31-ig még személyesen vagy megha-
talmazott útján átvehetik a Polgármesteri 
Hivatal Klauzál téri ügyfélszolgálatán az 
alábbi ügyfélfogadási időben.

Hétfő: 8.00–12.00 
 13.00–18.00

Kedd: 8.00–12.00 
 13.00–16.00

Szerda: 8.00–12.00 
 13.00–18.00

Csütörtök: 8.00–12.00 
 13.00–16.00

Péntek: 8.00–12.00

Információt az alábbi elérhetőségeken 
kérhetnek:
Telefonszám: +36 1 269-8060/201 vagy 
202 mellék

Emléktáblát kapott Szabó László sakkolimpikon
Szabó László, hazánk egyik legsikeresebb 
sakkozója, 1917. március 19-én született 
Budapesten. Az Erzsébet körút 13. számú 
társasházban lakott, ahol sakk-kör is 
működött. 14 évesen kezdett el a sporttal 
foglalkozni, 18 évesen pedig már országos 
bajnok volt – idézte fel Kirschner Péter, a 
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke 
az emléktábla-avatáson. Kiemelte, karrier-
jének egyik jeles állomásaként az 1936-os 
müncheni olimpián kiválóan teljesített a 
magyar csapattal, de egyéniben is elhozta 
az aranyérmet.

Érdekesség, hogy az olimpikon sakkozott 
még Karinthy Frigyessel is, aki büszke volt 
játékára, de amikor Szabó László meg-
verte, a Hadik kávéházban azt híresztelte, 
hogy csak azért, mert hagyta nyerni.

Szabó László 1942-ben Londonban 
verseny zett, itt találkozott Vera Menchik 
orosz‒cseh‒angol női sakkozóval, akivel 
azon tanakodtak, hogy ezekben az idők-
ben érdemes-e hazamenni saját orszá-
gukba. Szabó László végül hazatért, mert 
azt az ígéretet kapta, hogy védettséget élvez, 

és abban a bánásmódban részesül, mint 
Petschauer Attila olimpiai bajnok magyar 
kardvívó. Végül behívták munkaszolgálatra, 
majd koncentrációs táborba került. A hábo-
rút követően sem hagyott fel a sakkozással. 
A Nemzetközi Sakkszövetség először 1950-
ben adományozta a legkiválóbbaknak a 
nagymester címet, amelyet első alkalommal 
27, komoly teljesítményt nyújtó sportoló-
nak ítéltek oda. Köztük volt Szabó László is.

Az olimpikon tevékenysége jelentős kor-
szakot határozott meg. A magyar válo-
gatott tagjaként 11 hivatalos és 1 nem 
hivatalos olimpián szerepelt, amelyek 
alkalmával csapatban összesen egy arany-, 
egy ezüst- és két bronzérmet, míg egyéni-
ben egy arany-, két ezüst- és egy bronzér-
met nyert. Részt vett a Magyar Sakkélet 
című folyóirat szerkesztésében, de foglal-
kozott az utánpótlás-neveléssel is – muta-
tott rá Kirschner Péter. A sakkolimpikon 
emléktábláját egykori Erzsébet körúti 
otthonának homlokzatán avatták fel dec-
emberben, ahol az önkormányzat képvi-
seletében dr. Bajkai István alpolgármester 
mondott beszédet, és koszorúzott.

ELFOGADÓHELYEK

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA

Bécsiszelet Vendéglő

Kedvezmény: 10%
Cím: 1078 Budapest, István utca 8.
Telefon: +36 1 614 0205
Honlap: www.becsiszelet.hu/becsiszelet-et-
termek/istvanutca

ORISING Hajkezelő Stúdió 

Kedvezmény: 10% fodrászatra, kozmetiká-
ra és hajgyógyászatra, termékekre nem.
Cím: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 66.
Telefon: +36 70 577 7377
Honlap: www.biorising.hu

Levél Teaház

Kedvezmény: 10%
helyben fogyasztás esetén
Cím: : 1074 Budapest, Dohány u. 5/b
Telefon: +36 70 289 2278
Honlap: www.level-teahaz.hu

Csillagjelmez, Jelmez-és Ruhakészítés, 
kölcsönzés

Kedvezmény: 10%
Cím: 1071 Budapest, Dembinszky utca 36.
Telefon: +36 1 351 33 11
Honlap: www.csillagjelmez.hu

Bambusz Szépségszalon

Kedvezmény: 10% 
Cím: 1074 Budapest, Hársfa u. 1.
Telefon: +36 30 993 7929
Honlap: www.bambusz.weebly.com

LBT Ortopédiai Szaküzlet

Kedvezmény: 5%
Cím: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24.
Telefon: +36 1 239 2380
(központi elérhetőség)
Honlap: www.lbt.hu

A képek illusztrációk. További elfogadóhelyek: www.erzsebetvaroskartya.hu/elfogadohelyek

Egyedülálló akció indul 
Erzsébetvárosban
Bajkai István, Erzsébetváros alpolgármestere nemrég 
számolt be egy általa indított kezdeményezésről: 
allergia-kutatást indítanak a VII. kerületben. „Már 
régóta kapcsolatban vagyunk Nékám Kristóf profesz-
szorral, ő vetette fel, hogy komplexen kellene kezelni 
az allergia kérdését – mondta az alpolgármester a 
HETI TV Pirkadat című műsorában. Mindez azzal 
kezdődik, hogy fel kell ismerni az allergiát, tudni 
kell, hogy ez egy rejtőzködő, alattomos betegség. 
Sokan nem is tudják, különösen a gyermekek, hogy 
ők tulajdonképpen allergiások. Azt tudjuk, hogy 
itt, Erzsébetvárosban is vannak olyan körülmények, 
amelyek kiválthatják az allergiát, ám ezek felmérése 
eddig még nem történt meg” – tette hozzá.

„Tudjuk, hogy az allergiások legnagyobb hányada 
valamilyen légúti allergiában szenved, azt is tudjuk, hogy Erzsébetváros az egyike azon 
kerületeknek, ahol a legmagasabb a légszennyezettség, ahogy ez a legsűrűbben lakott 
városrész is, és ahogy az itt élők egészségtudatos életmódján is sok fejlesztenivaló akad 
– mondta Bajkai István. Azt mondanom sem kell, az egészség a legfontosabb, és ameny-
nyiben valakinél kora gyermekkorban felismerik az allergiát, akkor ő már úgy tudja 
alakítani az életét, hogy később egészséges felnőtté váljon. Nem lehet elég korán elkez-
deni az egészségtudatos életet, ahogy nem lehet elég korán felfedezni a betegségeket sem” 
– mondta az alpolgármester.

A programot a tervek szerint később szeretnék kiterjeszteni, hiszen az allergia az 
egész országban nagy problémát okoz az embereknek.
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Könyvbemutató – A reformáció öröksége 
Erzsébetvárosban
A tavalyi esztendő a reformá-
ció 500 éves jubileumának 
jegyében telt, amelyhez kap-
csolódóan Erzsébetvárosban is 
számos kulturális programot 
tartottak az érintett egyház-
községek szervezésében. Tekin-
tettel arra, hogy Erzsébetváros 
területén számos protestáns 
gyülekezet működik, az önkor-
mányzat kezdeményezte egy 
emlékkötet megjelentetését, 
amely bemutatja a helyi refor-
mátus, evangélikus és baptista 
gyülekezetek történetét. Így 
láthatott napvilágot a kerületi 
helytörténeti kiadványok sorá-
ban legújabbként A reformáció 
öröksége Erzsébetvárosban 
című könyv, melynek szerzője 
Vezsenyi Péter. 

A kötet bemutatóját dec-
ember 11-én tartották a 
K11 Művészeti és Kulturális 
Központban, ahol Hamvas 

Levente Péter, a kerületi műve-
lődési ház ügyvezető igazga-
tója köszöntötte a jelenlévőket, 
majd átadta a szót dr. Kovács 
Kálmán Árpádnak, a Veritas 
Történetkutató Intézet tudo-
mányos munkatársának, aki 
vállalta a kötet bemutatását. 
A történész kiemelte, hogy a 
reformáció mozgalmai döntő 
befolyással voltak a korabeli 
társadalomra, és így szellemi 
hatásuk közvetetten napjaink 
emberének gondolkodásában 
és viselkedéskultúrájában is 
tetten érhető. A kutató szerint 
azért hathatott a teljes keresz-
tény világra a reformáció, 
mert „nem akart nagy lenni”, 
azaz helyi kezdeményezésből 
spontán módon vált elterjedté: 
legfőbb törekvése, a megtisz-
tulást hirdető evangéliumi 
alapokhoz való visszatérés, 
mindenütt követőkre talált. 

A gazdagon illusztrált isme-
retterjesztő kötetből az olvasó 
megismerheti a gyülekeze-
tek történetét az alapítástól a 
pártállami időkön át, egészen 
napjainkig. A könyv hiánypót-
lónak tekinthető, mert eddig 

még nem jelent meg olyan 
helytörténeti kiadvány, amely 
kifejezetten az erzsébetvárosi 
protestáns gyülekezetek törté-
netét dolgozná fel, korábban 
fel nem tárt források felhasz-
nálásával. 

Ezek lesznek 2018 ingatlantrendjei
2018-ra az ingatlanpiac kis emelkedése 
és stagnálása prognosztizálható. Ha nem 
befolyásolja a folyamatokat valamilyen 
külső tényező, akkor várhatóan tetőznek 
az árak a használt és az újépítésű ingatla-
noknál is. Idén várhatóan erősen befolyá-
solja majd az ingatlanpiacot, hogy elindul 
sok újépítésű társasház előértékesítése. 
2017 inkább az építési engedélyekről 
szólt, néhány társasház felépült ugyan, de 
az építkezések zöme fizikailag még el sem 
kezdődött. Gadanecz Zoltán, a GDN 
Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa sze-
rint a használt ingatlanok tekintetében 
az árak tetőzés közelébe érnek. Az  ok 
az újépítésű ingatlanoknál keresendő, 
ugyanis a fizetőképes kereslet jelentős 
része ezek mellett fog dönteni. Itt szintén 
maximalizálódhatnak az árak, hiszen 
erős verseny kezdődik majd meg a vevő-
kért. „A négyzetméterárak kerületenként 
kialakultak már, jövőre fog megállni a 
növekedés. Ha nem befolyásol minket 
egy országon kívüli tényező, egy jelentős 
gazdasági fellendülés vagy az ingatlan 
típusú befektetések erősödése, akkor 

2018-ban a piac pici emelkedése és stag-
nálása várható, leginkább az év végére” – 
véli a szakember. Az összesítések szerint a 
téglaépítésű lakásokat Pesten 444, Budán 
552, a Belvárosban pedig 571 ezer forin-
tért vették négyzetméterenként.

A szakértő az idei évi legjelentősebb 
ingatlanpiaci változásai közé sorolta, 

hogy kiszámíthatóbb lesz a rövid távú 
bérbeadás, a Nemzeti Otthonteremtési 
Közösséggel milliókat lehet majd meg-
spórolni, és hogy az albérleteknél 2018-
tól bármekkora bevétel esetén is csak 
tíz százalék adót kell majd befizetni, így 
sokkal biztonságosabb és kiszámíthatóbb 
lesz kiadni egy lakást.

Az én történetem
A Baross Gábor Általános Iskola Tanulói-
ért Alapítvány is részt vesz az ún. Mysty 
projektben, amely 2016 novemberétől 
2018 októberéig zajlik a Comenius+ 
pályázat keretében. A projekt a digitális 
történetmesélés elméletét és alkalmazásá-
nak lehetőségeit dolgozza fel négy ország 
(Anglia, Ausztria, Olaszország, Magyar-
ország) egy-egy iskolájának részvételével. 
A diákok által feldolgozott történetek az 
élelem, család, fesztivál témakörökre össz-
pontosítanak, és jó alkalmat teremtenek az 
etnikai és kulturális sokszínűség megérté-
sének elősegítésére. A pályázat ideje alatt 
60 digitális történet megírását vállalták 
a partnerek, melyek előadása kapcsán 
a diákok megtanulhatják a fényképek, 
filmek, egyéb digitális eszközök és mód-
szerek használatát. „Felmérést végeztünk 
az iskolai multikulturális tartalmakról, 
sablont készítettünk, hogy egységes szem-
pontok alapján tervezhessük a digitális 
történetmesélés beépülésének lehetőségeit, 
megterveztük a módszer iskolai gyakor-
latba való beépülését ‒ sorolta az elvégzett 
feladatokat Spiesz Ádám, a Baross Gábor 
Általános Iskola igazgatója. Megalakítot-
tuk a Mysty Műhelyt (My Story, azaz az 

Én történetem címből eredő mozaikszó), 
összegyűjtöttük a diákokkal folytatott 
digitális mesélés tapasztalatait, beszél-
tünk a használati útmutatóról, valamint 
létrehoztunk egy online kommunikációs 
csapatot a tanulók számára, hogy meg-
könnyítse a felmerülő kérdések mindegyi-
kének elérését.”

A magyar csapat már meglátogatta a 
külföldi társiskolákat, hamarosan pedig 
vendégül látják az ide érkező partnereket, 
de addig nagy erőkkel dolgoznak a Baross 
suli diákjainak digitális történetén.

A digitális projektek jellemzői:

 ρ a digitális kompetencia és a XXI. századi készségek fejlesztését szol-

gálják;

 ρ tartalmi szempontból illeszkednek a tantervi követelményekhez;

 ρ az információs és kommunikációs technológiás eszközök hatékony 

alkalmazásával valósulnak meg;

 ρ tematikájuk több tantárgy bevonását teszi lehetővé;

 ρ a tanulók egymással együttműködve dolgoznak;

 ρ konkrét, megosztható eredményük van.

Óriási sikert arattak a Madách Imre Gimnázium diákjai
Hatalmas sikerrel szerepeltek a 
kerületi Madách Imre Gimná-
zium diákjai az Intrum Justitia 
által szervezett Zsebpénzügyes 
pénzügyi tudatossági országos 
vetélkedőn. A csapat tagjai, 
Szuromi Réka, Pham Thanhan 
Daniella és Trendafilova Mária 
Darieva a középiskolásoknak 
szóló versenyen közel 700 diák 
és 229 csapat közül kerültek a 
legjobbak közé, és az élő dön-

tőben második helyezést értek 
el. A csapat felkészülését taná-
ruk, Varga Mária segítette. Az 
Intrum Justitia által szervezett 
vetélkedő szakmai partnere a 
Budapesti Corvinus Egyetem 
diákszervezete, a Studium 
Generale volt. 

A tanárnő elmondta, hogy 
a lányok rengeteget tanultak 
a vetélkedőre. A gazdaságisme-
retet is tanító pedagógus azért 

örült a lehetőségnek, mert 
fontosnak tartja a pénzügyi 
ismeretek fejlesztését és a tuda-
tos szemlélet kialakítását még 
középiskolás korban, ebben 
rengeteget segített a megmé-
rettetés.

Varga Mária a felkészülés 
folyamatáról is beszámolt. 
A verseny rendkívül össze-
tett volt, a diákok rengeteget 
tanultak belőle. Nem csupán 

tárgyi tudásról és probléma-
megoldó képességről kellett 
számot adniuk a fiataloknak, 
hanem előadói készségeiket 
is fejleszthették. A két online 
fordulót követően a döntőben 
egy elképzelt családot érintő 
összetett pénzügyi helyzetre 
kellett megoldást találnia a 
csapatnak, amit pénzügyi szak-
emberekből álló szakmai zsűri 
előtt prezentáltak.
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ré Bár a statisztikai eredmé-
nyek azt mutatják, hogy a 
7. kerületben élők teljesen 

elégedettek a rendőrség 
munkájával, és hogy egyre 
kevesebb a bűncselekmény, 
Erzsébetváros új kapitány-
ságvezetője mégsem elége-

dett. Ő azt mondja, van még 
tennivaló bőven, hiszen azt 
szeretnék elérni, hogy az itt 

élők bizalma és az állam-
polgári jogok védelme még 

szilárdabb legyen. Csintalan 
Pál Ferenc r. alezredes haté-
kony munkát ígért lapunk-

nak adott interjújában.

Hogy érzi magát Erzsébetváros-
ban?
Jól. Az állandó lakcímem a II. ke rü-
letben van, de a párom itt lakik, 
a 7. kerületben, úgyhogy sokat tartóz-
kodtam itt az elmúlt 8 évben, a kine-
vezésem előtt is. 

Gondolom, kinevezésekor vol-
tak elképzelései, hogy milyen 
feladatok várnak itt önre. Ehhez 
képest a gyakorlat milyen?
Sokkal összetettebb, hiszen a rendőr-
kapitányság vezetése nagyon sokrétű 
feladat. Sokkal több szolgálati ág 
van, mint amivel pályafutásom során 

találkoztam, gondolok itt a rendészeti, 
az igazgatásrendészeti feladatokra. 
Nagyon jó vezetőtársaim vannak, 
sokat segítenek, én alapvetően irányt 
mutatok a kapitányságnak. Meg kell 
felelnünk a BRFK, az ORFK és a saját 
magunk által kitűzött céloknak. 

Büszke vagyok arra,
hogy ennek a kapitányi
körnek a tagja lehetek.

Ki tudja emelni a legfontosabbat 
a most önök előtt álló feladatok 
közül?
Azért nem, mert mindegyik 
összrendészeti feladat, az a cél, hogy 
a teljes működésünk harmonikus 
legyen, és minden feladat közös. Az 
utcán elkövetett bűncselekménnyel 
elsőként rendészeink találkoznak. 
Nekik összehangoltan kell működ-

niük a bűnügyi állománnyal, mert ők 
azok, akik továbbviszik a nyomozást, 
a felderítést.

Munkájukban nagyon fontos a jó 
viszony a lakossággal.
Sőt, elengedhetetlen. Elsősor-
ban a rendészeti állomány tagjai 
azok, akik napi szinten találkoznak 
a kerületiekkel. Bűnmegelőzési elő-
adóink is rengeteg felületen találkoz-
nak a lakossággal, iskolásokkal és 
nyugdíjasokkal. Szerencsére 

jó a rendőrség és az
erzsébetvárosiak közötti
viszony, a legutóbbi 
elégedettségi felmérés
szerint az 5-ös skálán
4,7-et kaptunk. 

Arra törekszünk, hogy a rendőrkapi-
tányság tekintélye, társadalmi elfoga-
dottsága, kerületünk lakóinak bizalma 
és az állampolgári jogok védelme még 
szilárdabb legyen, hatóságunk napi 
tevékenységében a szolgáltató jelleg 
még nagyobb szerepet kapjon.

A lakosság mit tud tenni ezért 
a jó kapcsolatért, illetve azért, 
hogy a rendőrség szempontjából 
felelős állampolgárok legyenek?
Az a cél, hogy megelőzzük a bűncse-
lekményeket és az állampolgárok áldo-
zattá, sértetté válását. Programjaink 
során abban nyújtunk segítséget, hogy 
milyen eszközökkel tudják felszerelni 
a lakásukat vagyonvédelmi szem-
pontból. De hiába a riasztó, ha nyitva 

hagynak ajtót-ablakot vagy épp kocsit. 
Erre muszáj odafigyelni. A kerületben 
is jellemző az „unokázós csalás”, a tele-
fonhívásra az idősek azonnal előkap-
ják megtakarításukat. Folyamatosak 
a felhívásaink, hogy ne dőljenek be 
ezeknek, értesítsék azonnal a rendőr-
séget, vagy már a hívó féllel közöljék, 
hogy szólnak a rendőrségnek, mert 
ilyenkor azok elállnak a bűncselek-
mény elkövetésétől.

Van a kerületnek kevésbé, 
illetve jobban szennyezett része?
Azt nem mondanám, de az biztos, 
hogy a bulinegyed miatt nincs kevesebb 
dolgunk, hiába Budapest legkisebb 
kerülete a hetedik. Abban a részben 
főleg „utazó tolvajok” működnek, 
kihasználva a figyelmetlen szórakozó-
kat, akik nem törődnek az értékeikkel. 
A bulinegyed közrendvédelme nem 
kerületi szintű rendőri feladat. Buda-
pest rendőrfőkapitánya ezt jól látta, 
tavaly óta fokozott csapaterővel vannak 
ott jelen a rendőrök, máshonnan ideve-
zényelt állományból is. Olyan straté-
giát dolgoztunk ki, hogy a szolgálati 
tevékenységet megosztottuk. Egyrészt 

vannak posztos rendőrök, akiknek 
mindig ott kell állniuk a frekventáltabb 
vagy bűnügyileg fertőzöttebb helye-
ken. Emellett vannak gyalogos és autós 
járőrök is, és természetesen nyomozók. 
De el kell mondanom, hogy augusztus 
óta ezen a területen nem volt például 
csoportos garázdaság.

Milyen konkrét feladatokat 
fogalmaztak meg maguknak 
az idei évre?
Az említetteken kívül a drogfogyasz-
tás, illetve -terjesztés visszaszorítása 
egy fontos feladat. Oda kell figyel-
nünk, hogy megakadályozzuk a lakás-
betörések elszaporodását. Év végére 
ebben nagy eredményeket értünk el, 
egy erre szakosodott csapatot sikerült 
megtalálnunk. Fontos feladatunk a 
közterületen elkövetett garázdaság, az 
erőszakos cselekmények megelőzése, 
visszaszorítása is. Ez értelemszerűen a 
fokozottabb rendőri jelenléttel oldható 
meg. A közterületi rablások száma 
Erzsébetvárosban volt a legmagasabb, 
de a legtöbb elkövetőt elfogtuk. Mun-
katársaim nagyon jó felderítő munkát 
végeztek, rutinos nyomozók, és a siker 

annak is köszönhető, hogy a kerület-
ben 128 térfigyelő kamera működik. 
Az eredmények mellett ezek a lakosság 
szubjektív biztonságérzetéhez is nagy-
ban hozzájárulnak, ami számunkra 
kiemelten fontos.

Tényszerűen kijelenthető, hogy 
javul a közbiztonság Erzsébetvá-
rosban?
Ahogy a főkapitány úr fogalmazott: 
a BRFK fénykorát éli. 

Nyomozási eredmé-
nyességben, felderítési
mutatókban, a bűncse-
lekmények számának
csökkenésében és min-
den másban látványo-
san javultak a mutatók.

Van olyan terület, amivel még 
nem elégedett?
Soha nem leszek elégedett. Mindig 
lesz munka, és ez a kapitányság kissé 
leterhelt. El kell jutnunk oda, hogy jó, 
konszolidált körülmények között tud-
jon működni a bűnügyi állomány. Ez 
egy másfél‒kétéves folyamat lesz, mire 
mindegyik alegység profiltisztán tudja 
végezni a feladatát.

Ez állománybővítést jelent?
Egyrészt azt, másrészt a főkapitány úr 
meghatározta, hogy tipizálni kívánja 
a kapitányságokat. Ez azt jelenti, 
hogy kiemelt bűncselekményi kategó-
riákban nyomozócsoportokat kell 
létrehoznunk, amik „vonaltartóként” 
eddig is működtek a kerületben, de 
ezt most markánsabban kell megva-
lósítanunk. A jövő tehát a szaknyo-
mozók kiképzése.

Az év elején vagyunk, mit tud 
ígérni ez erzsébetvárosi lakosok 
számára?
Azt tudom ígérni, hogy a VII. kerületi 
kapitányság sokkal hatékonyabban 
fogja tudni végezni a munkáját. Jön a 
buliszezon, a negyedben kiemelt lét-
számban továbbra is ott leszünk, min-
den rendelkezésünkre álló módszerrel 
igyekszünk konszolidálni az ottani 
helyzetet, visszaszorítani a közterületi 
bűnözést, és természetesen Erzsébet-
város egész területén erre törekszünk.

A cél az erzsébetvárosiak
biztonsága
Interjú Csintalan Pál Ferenc r. alezredessel,
a VII. kerületi rendőrkapitányság
kapitányságvezetőjével
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A VII. kerületi Helyi 
Választási Bizottság 

február 18. napjára helyi 
népszavazást írt ki a 

Belső-Erzsébetvárosban 
található vendéglátóhelyek 

nyitvatartásának 
kérdésében. 

Az erzsébetvárosiak ismét 
élhetnek választójogukkal, 

és szavazatukkal 
segíthetik a képviselő-

testület munkáját, hogy 
megalapozott, felelős, 

a kerület lakóinak 
széleskörű támogatását 

bíró döntést hozhassanak.

Döntsenek 
az erzsébetvárosiak! HHIIRRDDEETTMMÉÉNNYY  

BUDAPEST VII. KERÜLET HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 

2018. FEBRUÁR 18-ÁRA 
HELYI NÉPSZAVAZÁST TŰZÖTT KI. 

A HELYI NÉPSZAVAZÁSRA FELTETT KÉRDÉS: 

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest VII. kerület Károly körút-

Király utca-Erzsébet körút-Rákóczi út által határolt területén  
úgy szabályozza az üzletek nyitvatartási rendjét, hogy  

a vendéglátást folytató üzletek 24.00 óra és 6.00 óra között nem 
tarthatnak nyitva?” 

A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről 

2018. január 29-ig 

kapnak értesítést. 

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti 
szavazókörben szavazhat. 

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. 

Részletes tájékoztatásért forduljon a Helyi Választási Irodához. 

 

 Helyi Választási Iroda 
 

 

A helyiek előtt is ismert tény, hogy 
a 2000-es évek elején a régi, üresen 
maradt lakóépületekben megjelentek 
az első romkocsmák, melyek az évek 
során egyre nagyobb népszerűségre 
tettek szert. Az utóbbi években Buda-
pest, ezen belül Erzsébetváros az egyik 
leglátogatottabb európai turistaköz-
ponttá vált. Az elmúlt három évben 
a rövidtávú lakásbérbeadások felfutása 
az idegenforgalom további növekedését 
idézte elő. A turizmus ilyen mértékű 
előretörése a lakosság egy részére nem 
várt teherként nehezedett. A kerület 
túlterheltsége következtében a turiz-
mus által okozott panaszok rendszere-
sen előtérbe kerültek.

A képviselő-testület a vendéglá-
tóhelyek és kerthelyiségek műkö-
désével kapcsolatos problémákra 
a korábbi években számos rendel-
kezéssel, intézkedéssel reagált. 2010 
óta többszörösére emelték a közte-
rület-felügyelők létszámát, illetve a 
közterületi takarításra szánt összeget. 
Modern térfigyelő kamerarendszert 
alakítottak ki, melynek köszönhetően 
a közbiztonság érzékelhetően javult. 

Két új rendőrőrsöt is átadtak, emel-
lett a nyári hónapokban biztonsági 
szolgálatot alkalmaztak a kerületi 
lakosok éjszakai nyugalmának érde-
kében. Az önkormányzat elkészíttette 
az érintett terület zajtérképét, mely 
a hatósági ellenőrzések hatékonyságát 
szolgálja. Jelenleg is zajszakértőt alkal-
maznak a bejelentések kivizsgálására, 
emellett zajkommandó segíti a gyors 
és hatékony panaszkezelést.

Az elmúlt évben döntött a képviselő-
testület arról, a továbbiakban nem járul 
hozzá ahhoz, hogy Belső-Erzsébetvá-
rosban az önkormányzat tulajdonában 
álló helyiségeket szeszesital árusítása 
céljából béreljék. Jelentős összeget külö-
nítettek el közterületi takarítógépek 
beszerzésére, a meglévő utcai szemét-
tároló edények nagyobbra cserélésére, 
illetve számuk további növelésére. 
Döntés született új közterületi illem-
helyek létesítéséről és a már meglévők 
felújításáról. Tovább bővítik a Rendé-
szeti Igazgatóság és a Hatósági Iroda 
létszámát is a vendéglátóhelyek minél 
szigorúbb ellenőrzésének céljából.

Az elmúlt időszakban felerősödtek 
a megnövekedett turizmus okozta 
lakossági terhekkel összefüggő viták. 
Ezek során számos érv szólt a vendég-
látóegységek nyitvatartásának korlá-
tozása mellett és ellen is. Mivel ez a 
kérdésben érintettek különböző érde-
keinek ütközését eredményezte, és a 
képviselő-testület sem tudott egységes 
álláspontot kialakítani, Erzsébetváros 
önkormányzati képviselőinek egy része 
népszavazást kezdeményezett.

„Akár meglesz a népszavazás érvé-
nyességéhez szükséges 50 százalékot 
meghaladó részvételi arány, akár nem, 
ha az Erzsébet körút, a Király utca, 
a Károly körút és a Rákóczi út által 
határolt területen élők egyértelmű és 
világos döntést hoznak, azt valóban 
iránymutatásként fogja a kerületveze-
tés értelmezni” – hívta fel a figyelmet 
Vattamány Zsolt a szavazás eredmé-
nyességével kapcsolatban.
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Több mint 1 milliárd forint 
vissza nem térítendő 
támogatást kap Erzsébetváros
A szociális városrehabilitációs célok megvalósítására
fordítják az összeget

Kerületfejlesztési ügyekkel foglalkozó alpolgármester-
ként nagy öröm számomra, hogy munkánk egyik jelentős 
eredményeként a kollégáimmal kidolgozott „A leromlott 
településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkö-
rülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 
Budapesten” címen kiírt VEKOP pályázatra benyújtott 
projekttervünket támogatásra méltónak ítélték.

A Csányi utcai krízistömb szociális
célú rehabilitációjára 
az elkövetkezendő időszakban
1 217 021 954 forint összértékű 
támogatást tudunk fordítani. 

A krízistömbön belül a fókusz a Csányi utca 4. és 8. 
házszámú, önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások 
épületeire irányul.

A kerületben a projekt megvalósítási helyszínéül kije-
lölt terület társadalmi mutatói a legrosszabbak. Magas az 
alacsony jövedelműek, az alacsonyan képzettek, a munka-
nélküliek aránya. Az alacsony státuszú népesség koncentrá-
lódása szoros összefüggésben van a lakókörnyezet funkci-
onális hiányosságaival és az épített környezet hátrányaival, 
mint a túlzott sűrűség és a sok kisméretű, illetve alacsony 
komfortú lakást tartalmazó lakásállomány, amely indo-
kolta az akcióterület kijelölését.

Az akcióterületen lakott lakások között kiemel-
kedően magas a komfort nélküli, félkomfortos vagy 
szükséglakások száma, de a kerületben az egyszobás 
lakások száma szintén kimagasló, hiszen szinte minden 
harmadik lakás mindössze egyszobás.

A szegregációs folyamatok erősödnek az akcióterüle-
ten, ez pedig elsődlegesen a területhasználatból, vala-
mint a házak leromlott műszaki adottságaiból ered. Ez 
oda vezet, hogy mindazon családok, akik az elmúlt évek 
során megengedhették maguknak, hogy innen elköltözze-
nek, ezt megtették, s így jelenleg valóban jellemzően csak 
azok lakják ezeket a házakat, akiknek anyagi lehetőségeik 
nem teszik lehetővé a költözést.

A fejlesztési területre vonatkozóan – közel 90 kérdés-
ből álló, részletes – szociális igényfelmérés készült, ezek 
alapján állították össze a projekt tervezett céljait:

 ρ A városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társa-
dalmi, fizikai, gazdasági problémák komplex módon 
való kezelése, a területen élők társadalmi integrációjá-
nak elősegítése.

 ρ A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakó-
funkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, 
fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók 
kialakítása képezi. 

 ρ Integrált szociális jellegű rehabilitáció végrehajtása 
a kedvezőtlen demográfiai helyzetű, az alacsony 
iskolázottságú, a tartósan munkanélküli, az alacsony 
társadalmi státuszú és az erősen leromlott környezetben 
élők számára.

Az alábbi konkrét célokat fogalmazták meg:

 ρ az önkormányzati tulajdonú épületben a szociális bérla-
kások felújítása;

 ρ közösségi célú helyiségek létrehozása, a lakossági igé-
nyek kielégítése;

 ρ a területen élő hátrányos helyzetűek részére szociális 
programok megvalósítása.

Mi fog történni?

A projekt során az épített és a fizikai
környezet komplex megújítását 
elvégzik. 
A konkrét cél a Csányi utca 4. és 8. szám alatti ingatlanok 
esetében az állagmegóvás, az élhetőség növelése, energiaha-
tékonysági szempontú felújítás által a fenntarthatóság meg-
teremtése, a lakhatáshoz kapcsolódó költségek csökkentése, 
a fenntartható, megfizethető lakásformák kialakítása, a 
közösségi terek minőségi megújítása, ezáltal az akcióterüle-
ten lakók közösségének megerősítése, a szegregációs folya-
matok visszafordítása.

A projekt során megvalósított utcai és közösségi szociális 
munka segítségével célunk az akcióterületen élők közötti 
bizalom erősítése, a közösségi tereknek köszönhetően új kap-
csolati hálók kialakítása. A tervezés és a megvalósítás során 
célunk a settlement típusú szociális munka megvalósítása. 
A kialakítandó közösségi terek hasznosításával, a szomszéd-

sági rendezvények szervezésével a kisközösségek működését gene-
ráljuk. A szociális problémák elmélyülésének megakadályozását, 
a drogprevenciót és a gyermekvédelmi programok megvalósítását 
elsősorban utcai szociális munkával, másodrészt az információs 
programok szervezésével kívánjuk megelőzni, támogatni.

A rendszeres jövedelem megszerzését biztosító foglalkoztatás 
elősegítésével meg kívánjuk előzni a jövőbeni problémák kiala-
kulását, elmélyülését. Speciális, munkahelyi integrációt elősegítő 
képzésünkkel célunk a munkavállalók figyelem- és utasításköve-
tésének fejlesztése, állóképesség, módszeres, precíz munkavégzés, 
gyakorlatias feladatértelmezés javítása, valamint a reszocializáció.

Az energetikai fejlesztésekkel 
megvalósítjuk, hogy mintaprogram
indulhasson az alacsony üzemeltetési
költségű bérlakások terén, 

az igényeknek megfelelő lakásállomány kialakításának első lépé-
seivel.

Fejlesztési célok:

 ρ nem integrálható, hosszú távon krízistömbben lévő szociá-
lis bérlakások megszüntetése, a lakók integrált környezetbe, 
megfelelő lakhatási körülményeket biztosító szociális bérlaká-
sokba költöztetése;

 ρ szociális bérlakások felújítása, modern, megfelelő méretű és 
komfortfokozatú szociális bérlakások kialakítása;

 ρ az akcióterületen hiányzó közösségi funkció erősítése, közös-
ségi tér megteremtése a közösségi tér kialakításával;

 ρ a tervezett fizikai beavatkozások mellett komplex, integrált, 
egymásra épülő fejlesztési program (szoft elemek) megvalósí-

tása az akcióterületen élő marginalizált helyzetű célcsoportok 
számára, melynek keretében:

 ρ a költözéssel érintettek felkészítése a költözésre és élethely-
zetük várható megváltozására; az ezzel kapcsolatos félelmek, 
konfliktusok oldása; a beavatkozási helyszíneken élők felkészí-
tése a beköltözők fogadására, a beilleszkedés megkönnyítése; 

 ρ a munkaképes korú lakosság körében egyéni fejlesztési ter-
veken alapuló felzárkóztató, fejlesztő program lebonyolítása, 
képzésekkel, készségfejlesztő programokkal, munkaerőpiaci 
tanácsadással; a potenciális foglalkoztatók felkészítése a cél-
csoport fogadására;

 ρ a gyermek- és ifjúsági korosztály számára fejlesztő programok, 
iskolai felzárkóztató és tehetséggondozó, sport-, közösségi 
programok szervezése; szerhasználattal kapcsolatos, felvilágo-
sító, drogprevenciós programok szervezése;

 ρ az idős korosztály számára közösségi programok, biztonság-
érzetüket növelő közbiztonsági programok szervezése; szintén 
őket célozzák meg elsősorban az akcióterület lakossága szá-
mára szervezett szűrő- és egészségügyi programok;

 ρ a családok számára háztartásvezetéssel, háztartási pénzügyek-
kel, adósságkezeléssel, családszervezéssel kapcsolatos tanács-
adás, klubfoglalkozások szervezése;

 ρ valamennyi érintett számára bűnmegelőzési programok, 
közbiztonsági programok, illetve egészségügyi és szűrőprog-
ramok, folyamatos szociális munka, továbbá az akcióterület 
lakossága számára közösségfejlesztő, közösségépítő, illetve 
érzékenyítő, antidiszkriminációs, interkulturális elfogadást 
segítő programok megvalósítása a helyi közösség, a társadalmi 
kohézió erősítése érdekében.

Bízom benne, hogy jó szakmai alapokon nyugvó projekttervünket az 
elnyert támogatás által biztosított anyagi bázis mellett minden ked-
ves érintett lakos legnagyobb megelégedésére tudjuk megvalósítani.

dr. Bajkai István alpolgármester

Dr. Bajkai István alpolgármester
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Az év írója: Nádas Péter 
A díjat a tavalyi díjazott, Németh Gábor adta át: „Ha most 
nem csak egy percem volna, akkor tudnék arról beszélni, 
hogy milyen volt 20 évesen az Egy családregény végével 
visszatalálni a gyerekkori mogyoróbokrokba, vagy arról, 
hogy a ’80-as években milyen volt egy hét minden napján 
elmenni az újságoshoz, mert reménykedtem, hogy megér-
kezik végre a Jelenkor, az Emlékiratok újabb fejezetével, 
vagy milyen volt Berlinben egy egész napot hiábavalóan 
kóborolni, mert kerestem egy függönyt, amit az elbeszélő 
előtt összerántottak, de nem sikerült megtalálni.” 

A díjat a Jelenkor kiadó igazgatója, Sárközy Bence vette 
át: „A fiatal generáció felfedezte magának azt az írót, aki 
nem szereti, ha azt mondják róla, hogy Nobel-váromá-
nyos, mert, mint egy igazi modernista szerző, az ő életcélja 
valójában az, hogy azt a napi egy jó mondatot megírja, ami 
Proustnak vagy Musilnak is életcélja volt. Úgy nagy és úgy 
híres, hogy nem erre tör, hanem arra, hogy olyan köny-
veket írjon, amik fennmaradnak, mint a magyar kultúra 
legszebb darabjai.”

Az év filmrendezője: Enyedi Ildikó

A díjat Kelecsényi László történész adta át, aki Kislány 
a kamerával című írásával köszöntötte a filmrendezőt.

Enyedi Ildikó: „(…) visszagondoltunk a ’70-es, ’80-
as évekre, amikor természetes volt, hogy egymásnak a 
munkáit ismertük, lelkesedtünk érte, egymás területéből 
inspirálódtunk, ugyanolyan lelkesen olvastunk, mint ami-
kor még a Grand kapitányt olvastuk. Elképzelhetetlen volt, 
hogy egy filmes ne menjen el egy zenei stúdió koncertjére 
vagy egy vernisszázsra, és mindenki ott volt a mi Balázs 
Bélás filmjeink vetítésén is. Ez a díj picit arról is szól, hogy 
lehet, hogy szétszakítva, lehet, hogy sokkal izoláltabban, de 
azoknak az olvasóknak, nézőknek, hallgatóknak számára 
mi mindannyian együtt vagyunk fontosak, és jó lenne 
talán, hogy megint egymás számára is fontosak legyünk!”

Az év színésze: Schneider Zoltán

A díjat Pál András színművész adta át: „Ő Sneci, az 
intézmény, és azért mosolyog ennyire, mert pár órája még 
hurkát töltöttünk tétényi birtokán, ahol nagyon kellett tit-
kolni, hogy én itt leszek, pedig ő nagyon győzködött, hogy 
jöjjek, és nézzem meg, hogyan veszi át a díjat. Közelről 
végig fogom nézni!” 

Schneider Zoltán: „Nagyon köszönöm. Lehet, hogy 
a feleségem titokban hacker, és azért kaptam én ennyi sza-
vazatot, bár ezt a lehetőséget én kizárnám. Mindenképpen 
nagyon fontos, ha a közönség értékeli a színészt.”

Az év színésznője: Huszárik Kata  

A díjat Trokán Nóra adta át: „Sokszor van, hogy színészek 
alig találkoznak munkák során. Mi is egyszer találkoztunk 
eddigi életünk során, és nagyon remélem, hogy az nem 
az utolsó volt. Vannak olyan kollégák, emberek, akikkel, 
amikor találkozunk, és elkezdünk dolgozni, olyan, mintha 
már nagyon régóta ismernénk egymást. Nekem vele ez volt 
az érzésem, és nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot. 
Nagyon gratulálok.”

Huszárik Kata: „Ilyenkor nehéz mást mondani, mint 
hogy köszönöm, és jól esik, és tényleg jól esik. Én a 
Maladype Színháznak vagyok a tagja, ami egy kis függet-
len színház. Négy éve, amikor Balázs Zoltán, a színház 
vezetője engem hívott, hogy szerződjek le, akkor az nagy 
bátorság volt részéről és részemről is. Az, ami ott történik, 
és az, hogy én most kapom ezt a díjat, nekem egy kicsit 
arról szól, hogy a színház nem egy épület, az lehet egy lakás 
is. A színház azoknak az embereknek a közössége, akik 
együtt hisznek valamiben.”

Legígéretesebb fiatal tehetség: 
ifj. Vidnyánszky Attila, színész, rendező

A díjat Trill Zsolt adta át: „Ahogy tetszenek is látni, fiatal, 
szép, tehetséges. Én ott voltam, amikor megszületett, aztán 
ott voltam, amikor legelőször ment iskolába, játszottunk 
együtt előadásban, aztán tanulgatott, megint összehozott 
bennünket a sors. Elsősorban magamnak szeretném azt 
kívánni, hogy minél több időt tudjak vele tölteni.”

ifj. Vidnyánszky Attila: „Nagyon szépen köszönöm, 
nagyon megtisztelő, hogy ilyen művészekkel, alkotókkal 
lehetek itt.”

Életműdíj: Piros Ildikó 

A díjat Szirtes Tamás adta át: „Ildikóval sok-sok évet töltöt-
tünk együtt a Madách Színházban. Piros Ildikó gyönyörű 
szerepek mentén nagyon szép és nagyívű pályát futott be. 
Othello Desdemonájától, Az Elveszett paradicsom Miráján 
keresztül, a Vízkereszt Violájáig 
csodálatos szerepeket formált meg 
rendkívül mívesen, alázatosan és 
odaadóan. Ildikó színészetére nagyon 
jellemző az a hihetetlen alázat és 
tisztelet, amit a színház iránt érez, 
és az a mindig keresgélő, újat akaró 
szellem, amivel átküzdi magát a szín-
padi alkotás nehézségein. És nagyon 
örülök, hogy ő, aki a legszebb fiatal 
színésznő volt, még mindig a leg-
szebb színésznő.”

Piros Ildikó: „Mikor láttam 
a neveket, megdobbant a szívem. 
Nádas Péter a napokban nyilat-
kozott a televízióban, és többször 
megnéztem, mert lenyűgöző volt. És 
arra gondoltam, úristen, itt vagyok velük. Enyedi Ildikó, 
aki elhozta az álmomat – nagyon régóta gondolom, hogy 
mikor jön el az a pillanat, hogy a film nemcsak arról szól, 
hogy ránk fogják a fegyvereket, hanem valami másról. És ő 
hozta el nekem ezt a pillanatot új filmjével. Huszárik Katát 
pici kora óta ismerem, és mindig nagyon drukkoltam neki. 
Az ifjú Vidnyánszkyt pedig láttam a főiskolán, mikor vizs-
gázott, és azt éreztem »Na, itt kilőttek valakit«. Azt gondo-
lom, hogy az élet kerek, ha az a bizonyos hit végig megvan. 
Nekem nagyon kerek volt az életem. Minden szerep akkor 
jött el, amikor el kellett jönnie, minden akkor történt meg 
velem, amikor meg kellett történnie.”

Ők kapták 
az Arany Medál-díjat

A magánszemélyi kezdeményezésből  

kinőtt Arany Medál kulturális közönség-

elismerés kilenc éve keresi azokat, akiket 

a szavazók az adott év legjobb művészi 

termései létrehozóinak ítélnek. Az idei 

nyertesek december 13-án vehették át a 

díjat a Bethlen Téri Színházban.
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Az MSZMP-korszak első 

párttitkára az 1915-ben 

Budapesten született 

Barinkai Oszkár volt. 

Eredeti végzettsége szerint 

könyvkötő volt, egészen 

1945-ig könyvkötő segédként 

dolgozott, ekkor művezető 

lett a Tolnai Nyomdában. 

Bár 1932-ben még a 

szociáldemokrata pártba 

lépett be, 1948-ig a nyomda 

MKP-titkára is volt. 

Az egyesülés után a Magyar Dolgozók 
Pártja budapesti politikai munkatársa 
lett, 1949 és 1950 között alosztályve-
zető. Ekkor kétéves pártiskolára küld-
ték, melynek befejezése után, 1955-ig 
a Budapesti Pártbizottság Párt- és 
Tömegszervezetek Osztálya informá-
ciós alosztályvezetője volt. Ekkor lett 
a VII. Kerületi Pártbizottság másod-
titkára, és – mivel eredetileg 4 elemit 
és 2 polgárit végzett –, egy éven át 
gimnáziumba járt, 1956-ban politikai 
gazdaságtanból államvizsgát tett, hogy 
a pártfőiskola 3. évét befejezze.

Az 1956-os forradalom napjaira így 
emlékezett vissza: „1956. október 
23-án, délután Szabad Nép ankétot 
tartottunk Matusek elvtárs vezetésé-
vel, az utcán már nagy volt a lárma, 
kiabáltak, hogy menjünk a rádióhoz, 
de ő nem volt hajlandó abbahagyni a 
vitát csak este 9 órakor, amikor telefo-
náltak a Szabad Néptől, hogy azonnal 
menjen oda. […] 25-én kb. l0 000 
főnyi tömeg ostromolta az Athe-
naeum Nyomdát, lőtték a kapuját, 
ki is hoztak onnan 3 rendőrt, akiket 
először meg akartak lincselni, azután 
elvezettek a Dohány utca irányába. 
Az Athenaeumnál követelték a vörös 
csillag, a vörös zászló és az élüzem 
jelvény levételét. Amikor ez megtör-
tént, mintegy parancsszóra a Pártház 
felé fordult a tömeg. A kapunál állók 
Barinkai elvtárs nevét kiáltozták, aki 
le is ment és kinyitotta a kaput. Meg-
kérdezték tőlem, hogy én vagyok itt a 
vezető? és fenyegető hangon kijelen-
tették, hogy azonnal vegyük le a vörös 
csillagot. Mondtam, hogy jó, le fogjuk 
venni. Intézkedtem is, mire a tömeg 
megnyugodott és szétoszlott. […] 

29-én 1 és 2 óra között a Budapesti-
ből jelezték, hogy veszélyben vannak 
a pártházak, meg fogják támadni. 
Kérdeztem, hogy mi az utasítás, mire 
azt válaszolták, hogy magától érthető, 
hogy védeni kell. Mire Kovács István 
jött a telefonhoz és azt mondta, hogy 
tárgyalni kell velük, de a puskát nem 
szabad átadni. Erre én azt válaszol-
tam, hogy ezt könnyű mondani és 
letettem a kagylót. Ezen a napon jött 
rejtjeles utasítás a Budapestitől, hogy 
hol lehet segítséget kérni. […] Kovács 
Istvánnal folytatott megbeszélés után 
azt mondtam az elvtársaknak, hogy 
jobb lesz, ha hazamennek. 7 elvtárs 
maradt bent és 2 takarítónő. Dél-
után 4 órakor a Rendőrségtől átjöt-
tek, hogy adjuk át a fegyvereket, de 
már nagy tömeg volt az utcán es nem 
akartuk a fegyvereket fényes nappal 
kiadni, nem is adtuk. Néhány elvtárs 
még ki tudott menni a kapun, hogy 
Barinkainé elvtárstól követelték, hogy 
ő csöngessen be, hogy nyissák ki a 
kaput. Én (Barinkai) lementem, és 
próbáltam velük beszélni, 4-5 percig 
vitáztunk, közben állandóan géppisz-
tolyoztak, nem tudtunk megegyezni 
és akkor felszólítottam az elvtársakat, 
hogy meneküljenek. Jelentettem a 
Budapestinek és a hátsó folyosón én 
is együtt az elvtársakkal elhagytuk 
az épületet a szomszéd ház pincéjén 
keresztül kijöttünk a Dohány utcára. 
Ekkor bementem az Athenaeumba és 
az ablakon keresztül néztem, hogy mi 
történik.”

Az MSZMP helyi bizottságát 160 tag-
gal 1956. november 11-én alapították 
meg, az első titkár Barinkai Oszkár 
lett, aki 1959-ben egy teljes ciklust 

kitöltve az MSZMP Budapesti Vég-
rehajtó Bizottsága tagja is lett. 1962 
és 1970 között az MSZMP Központi 
Ellenőrző Bizottsága (KEB) titkára 
(1985-ig tag), majd 1975-ben történt 
nyugdíjazásáig a Központi Népi Ellen-
őrző Bizottság elnökhelyettese lett.

Az első titkári megbízatásban 
Barinkait 1962. február 8-ától az 
1926-ban Sövényházán született Luk-
ács István követte. A munkásszárma-
zású és eredetileg kereskedő segéd vég-
zettségű Lukács 1950 és 1954 között 
a Kereskedelmi és Pénzügyi Dolgozók 
Szakszervezetének Központjában, a 
Szervezési Osztály politikai munka-
társaként dolgozott. 1954. márciustól 
a VII. Kerületi Pártbizottság osztály-
vezetője, másodtitkára volt. 1957-től 
első titkári kinevezéséig a kerületi 
PTO osztályvezetője lett.

Bár szó volt róla, hogy tömegszer-
vezeti vonalra kerül, de 1970-ben 
a Központi Bizottság illetékesei kér-
ték, hogy vállalja el a Belkereskedelmi 
Minisztériumban a személyzeti  
főosztály vezetését, majd 1985-től  

a Fővárosi Óra- és Ékszeripari Vállalat 
igazgatója lett.

Az őt 1970. június 30-án váltó Deák 
Lívia 1919-ben született Budapes-
ten. Női szabóként végzett, 1940 és 
1945 között az Adria Selyemgyárban 
dolgozott. 1942-ben a „függetlenségi 
mozgalomban” vett részt, lebukott, és 
Németországba deportálták. 1945-
től pártfunkcionáriusként dolgozott, 
1946-tól Békéscsabán, majd Pécsett. 
1949-től a pécsi pártbizottság titkára, 
majd egy év múlva Pécsi Városi PB tit-
kára lett. 1950 decemberében a KEB 
kizárta a pártból, 1951-ben internál-
ták, 1953-ban szabadult. 1956-ban 
a KEB felülvizsgálta ügyét, és régi 
hatállyal visszavette a pártba. Szaba-
dulása után a Terv Ruházati Szövet-
kezetben dolgozott varrónőként, majd 
1954-től 1957-ig a Hunnia Filmgyár-
ban először szakmájában, később 
felvételvezetőként dolgozott. Kádár 
János 1958-ban filmvonalra akarta 
helyezni, de ő pártvonalon akart 
maradni, így az egyéves pártiskola 
elvégzése után a Budapesti Pártbizott-
ság politikai munkatársa, osztályve-

zető-helyettese, 1962-től a Munkaügyi 
Minisztérium PB titkára, 1965-től a 
VII. kerületi kinevezéséig az V. Kerü-
leti Pártbizottság titkára, Központi 
Bizottsági tag, a Hazafias Népfront 
elnöke volt. 1978-ban nyugdíjazták. 

A kerület utolsó párttitkára Nádasdi 
József volt, tisztségét 1978. február 
6-ától az MSZMP feloszlatásáig töl-
tötte be. Nádasdi 1931-ben született 
Balmazújvárosban. Az egyetemre 
kerülése előtt a SZIKRA Könyvkiadó-
nál dolgozott. Az egyetem elvégzése 
után az ELTE DISZ függetlenített 
titkára volt. 1957-ben részt vett a 
KISZ megalakításában, 1957 júniusá-
tól a KISZ Budapesti Bizottságának 
egyetemi felelőse, 1959-től a KISZ 
Budapesti Bizottság titkára, 1961 
novemberétől a KISZ KB Agitprop 
Osztályának helyettes vezetője, 1962. 
novembertől a KISZ KB titkára volt. 
1969 és 1978 között az MSZMP KB 
Agitációs és Propaganda Osztály 
alosztályvezetője volt. Bölcsészdok-
tori címének és SZKP továbbképző 
elvégzése után nevezték ki a kerület 
első titkárává.

Fotó: Fortepan

Az MSZMP VII. Kerületi
Pártbizottságának 
első titkárai
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Rendőrségi hírek

Közbiztonsági elérhetőségek
Számos összehangolt intézkedéssel igyekszik a kerület vezetése meg-
teremteni a Belső-Erzsébetvárosban élők nyugalmát a turisztikai sze-
zonban, így folyamatosan együttműködik a rendvédelmi szervekkel, 
és segíti munkájukat. Kérjük a lakosságot, hogy zavaró zajhatások, 
rendbontás, rongálás észlelése vagy köztisztasági problémák esetén 
tegyenek bejelentést az illetékes rendvédelmi szerv elérhetőségein.

„A VII. kerületben korábbi sport-
egyesületek nem tudták ezt a szerepet 
betölteni, ezért mi sporttagozatos 
iskolaként azt gondoltuk, hogy saját 
egyesületet hozunk létre – mesélt a 
kezdetekről Spiesz Ádám, a Baross 
iskola igazgatója. Ez nem az iskola 
egyesülete, de a mi diákjaink adják 
jelenleg a tagok 80 százalékát. Minden 
érdeklődőt várunk szeretettel!”

A gyerekek jönnek is, egyrészt, 
mert szeretnek focizni, másrészt, mert 
jó egy csapathoz tartozni. Az egye-
sületi tagok egyforma mezt kaptak, 
karkötőt, sőt az első győzelem után 
egyforma cipőt is. „A srácok nézik a 
nagy nemzetközi csapatok meccseit, 
és látják, hogy mindenki egyforma 

szerelésben van. És most ezt át is élhe-
tik, nekik ez fontos” – magyarázza az 
igazgató, hozzátéve, hogy a diákoknak 
ugyanilyen fontos, hogy a facebookra 
és a honlapra felkerülnek videók és 
képek a meccsekről, amiket mindenki 
láthat. Ezért a szülők is hálásak, így 
folyamatosan növekszik az egyesület 
létszáma. „U7, U9, U11, U13 és már 
U14-es nagypályás csapatunk is van. 
Most kb. 110 gyerek jár hozzánk, de 
tudunk és akarunk bővülni – hang-
súlyozza Juhász Sándor vezetőedző, 
testnevelő, aki azért felel, hogy ne csak 
a külsőségek, de a tudás is taroljon 
a pályán. Ez egy utánpótlás-nevelő 

egyesület, célunk minden korosz-
tályban elérni azt, hogy a labdarúgás 
és a sport a fiatalok életének részévé 
váljon. Igyekszünk minél magasabb 
szintű tudást átadni a gyerekeknek, 
és természetesen a kellő kitartással és 
küzdőszellemmel bíró tanulóknak biz-
tosítjuk az utat hazai, de akár külföldi 
továbblépési lehetőségek felé is.” 

Az edzéseken mindig jó a hangu-
lat, de komoly munka is folyik, és az 
edzők igazi sportolóként tekintenek 
a kis focistákra. Amikor például az 
időjárás engedi, füves nagypályára 
viszik ki a diákokat, hogy érezzék, 
szokják. Jelenleg hetente kétszer edze-
nek, de a Baross suliban az órarendi 
tornaórákba is be van építve a futball. 

Az egyesületi edzések pedig a Róna 
utcai Postás pályán zajlanak.

„2017 februárjában jegyezték be 
az egyesületünket, az én célom egy 
VII. kerületi sportbázist alakítani, 
megvalósítani az intézményi sportot. 
Minél több gyermeket szeretnénk 
elérni, elsősorban a kerületből, de 
örömmel fogadjuk az Erzsébetvároson 
kívülről érkezőket is – meséli Jankó 
Mihály, az egyesület elnöke. Évköz-
ben is lehet jelentkezni, nem kötelező 
azonnal belépni, van lehetőség részt 
venni edzésen, ismerkedni, barát-
kozni. Budapesti szinten kedvező 
áron érhetik el tanítványaink szol-

gáltatásainkat, a nevelési díj fedezi a 
versenyeztetést, a sportorvosi vizsgálat 
szervezését és kivitelezését. Benne van 
az edzés, sportbiztosítás, a felszere-
lés, a mez” – tette hozzá az elnök, aki 
kollégáival együtt várja a jelentkezőket 
a www.jovose.hu, illetve a facebook 
oldalukon is. A tervekben szerepel 
a szakosztálybővítés is, alapvetően 
csapatsportokkal, de ehhez pénzre van 
szükség. A VII. kerületi önkormány-
zatnál már sikerrel pályáztak támoga-
tásra, és hamarosan a TAO rendsze-
rébe is bekerülnek. Mivel céljuk, hogy 
minél több kerületi gyermek sportol-
jon, örömmel veszik a támogatókat, 
akik szívesen részt vennének ennek 
a nemes célnak a megvalósításában.

Új egyesületben 
tarolnak a gyerekek

Lelkes sportszeretők és 
pedagógusok hozták létre 

– a Baross Gábor Általá-
nos Iskola segítségével és 

támogatásával – a Jövő SE 
UtánpótlásSport Egyesüle-

tet, melyben már több mint 
100 gyerek rúgja a bőrt. 

Céljuk minél több kisdiákkal 
megszerettetni a mozgást, 
a sportot, és persze minél 

több gólt rúgni

Utolsó állomásához érkezett a 2017. évi „Házhoz megyünk!” prog-
ram III. üteme a fővárosban. Az idén új elemekkel (áldozatvéde-
lem, családon belüli erőszak, internetbiztonság, drogprevenció, 
iskolán belüli bűnmegelőzési programok) bővült kezdeményezés 
keretében 2017 decemberében Erzsébetvárosba látogattak a BRFK 
VII. Kerületi Rendőrkapitánysága és a Bűnmegelőzési Osztály 
munkatársai.

A program nyitányaként 2017. december 7-én Budapest 
VII. kerületében, a Peterdy utcai idősek klubjában Csintalan Pál 
r. alezredes, a VII. kerületi rendőrkapitányság vezetője nyitotta 
meg a délutánt, amelynek keretében előbb Szalai-Komka Éva 
c. r.  őrnagy, a VII. kerületi rendőrkapitányság iskolai bűnmeg-
előzési tanácsadója tartott prevenciós kisfilmekkel színesített elő-
adást az egybegyűlteknek. Zárásként Keskeny Tamás c. r. őrnagy, 
a BRFK Bűnmegelőzési Osztályának kiemelt főelőadója várta az 
érdeklődőket a BRFK „Házhoz megyünk!” standjánál, és mutatta 

be számukra az egyszerű és hasznos vagyonvédelmi eszközöket, 
melyek közül a személyi riasztóból haza is vihettek a megjelentek.

A program második helyszínén, 2017. december 8-án Budapest 
VII. kerületében, az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola 
és Gimnázium diákjai számára Szalai-Komka Éva c. r. őrnagy, 
prevenciós előadást tartott a szabadidő hasznos eltöltéséről és az 
iskolán kívüli veszélyekről, felkészítve a diákokat a téli szünetre.

A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságának vezetője, Csinta-
lan Pál r. alezredes és munkatársai tavaly december 18-án a Murá-
nyi utcai Kópévár óvodából 35 kisgyermeket hívtak meg a kapi-
tányság épületébe, ahol a Járőrszolgálati Alosztály által gyűjtött 
karácsonyi ajándékokat adtak át ünnepélyesen az óvodásoknak.

Az Országos Rendőr-főkapitányság tavaly év végi beszerzésének 
köszönhetően a BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságának jár-
műparkja  5 darab Skoda Octavia és egy Audi A3 típusú járőrau-
tóval gyarapodott.

Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság

Általános bejelentéseket az ERI központi számán tehetnek: 
+36 (1) 461-9040 telefonszámon, valamint közvetlenül  
a +36 (30) 494-9174 telefonszámon a civil járőrszolgálat 
diszpécserénél.

Erzsébetvárosi Polgárőr Egyesület

A polgárőrség szükség esetén  
a +36 (30) 621-1500 telefonszámon elérhető a lakosság 
számára.
A turisztikai szezonban Erzsébetváros Rendészeti 
Igazgatósága belső-erzsébet városi irodájában  
(Király utca 21., bejárat a Kazinczy utca felől) lehetőség van 
személyesen bejelentést tenni.

BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság

cím: 1076 Budapest, Dózsa György út 18–24.
telefon: +36 (1) 461-8100
e-mail: 07rk@budapest.police.hu
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Felhívás elismerések adományozására

Erzsébetváros Önkormányzata 37/2012. (IX.25.) rendelete alapján az alábbi, 

erzsébetvárosi elismerések adományozásának javaslattételére kéri fel a kerü-

letben lakókat és az itt működő civil szervezeteket.

• Erzsébetváros Díszpolgára cím
• Pro Urbe Erzsébetváros díj 
• Erzsébetváros Sportjáért díj 
• Erzsébetváros Mestere díj 
A javaslatokat 2018. január 31-ig kell benyújtani Vattamány Zsolt polgármester-

nek címezve az alábbi elérhetőségeken:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Vattamány Zsolt polgármester részére
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Tárgy: Elismerésekre jelölés
vagy az alábbi e-mail címen:
polgarmester@erzsebetvaros.hu

Minden további információ megtalálható a 37/2012.(IX.25.) önkormányzati  

rendeletben, amely a kitöltendő formanyomtatvánnyal együtt letölthető  

a www.erzsebetvaros.hu honlapról.

Felhívás

GÁZSZOLGÁLTATÁSBÓL 
KIZÁRT TÁRSASHÁZAK 
folyamatosan pályázhatnak

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsé-
betváros Önkormányzata Képviselő-
testületének Pénzügyi és Kerületfej-
lesztési Bizottsága 957/2017. (12.11.) 
sz. számú határozataival meghosz-
szabbította a gázszolgáltatásból kizárt 
társasházak számára kiírt 2017. évi 
tender határidejét, így a továbbiak-
ban is folyamatosan lehet pályázatot 
benyújtani.
További információt a www.erzsebet-
varos.hu oldalon találhatnak.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési, Kulturális és Szociális 

Bizottsága a 2018. évben Ruzsinára (Rózsaszállásra) és Balatonmáriafürdőre hátrányos helyzetű 

kerületi gyermekek számára szervezett nyári tábor támogatására, előfinanszírozással pályázatot hirdet.

Pályázók köre: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata fenntartásában lévő 

óvodák, a kerületi, állami fenntartásban és működtetésben lévő iskolákat támogató alapítványok, 

továbbá az önkormányzati fenntartású szociális és gyermekjóléti intézmény.

Pályázat célja: Ruzsinára (Rózsaszállásra) és Balatonmáriafürdőre hátrányos helyzetű kerületi 

gyermekek számára szervezett nyári tábor támogatása.

A pályázati adatlap és mellékletei letölthetőek az önkormányzat honlapjáról: www.erzsebetvaros.hu

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot zárt borítékban „Ruzsinai tábor 2018.” vagy „Balatonmáriafürdői tábor 2018.” meg-

jelöléssel, a pályázati feltételeknek megfelelően kell benyújtani 

2018. február 15., 16.00 óráig az alábbi címre:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ügyfélszolgálati Iroda

(1076 Budapest, Garay utca 5.)

Testületi hírek

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő-testület 2017. december 12-én megtartott rendkívüli ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2017. (XII.20) önkormányzati rendelete a 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-tes-tületének 32/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Fővá-ros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012.(III.26.) önkormányzati rendeletének módosításárólE rendelet 2017. december 21-én lépett hatályba.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testü-letének 33/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdo-nában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testü-letének 12/2012. (III. 26.) önkormányzati rendelete
E rendelet 2017. december 21-én lépett hatályba.

Finomat könnyedén
A túró kedvelt alapanyaga a magyar konyhának.  

Az előételektől a főételeken át a desszertekig  igen sokféle  
ételt készíthetünk belőle. Próbálják ki Önök is!

Sonkás brokkolis quiche (pite)

Elkészítés:

A brokkolit rózsáira szedjük, megtisztítjuk. 
Forrásban lévő, sós vízben 5 percig főzzük, 
majd leszűrjük, leöblítjük hideg vízzel, és 
lecsöpögtetjük.

A lisztet a sütőporral és egy csipet sóval 
egy tálba szitáljuk. Simára keverjük a túrót 
a tejjel és az olajjal, majd összedolgozzuk 
a liszttel. A tésztát kör alakúra nyújtjuk.

Kivajazunk és kilisztezünk egy kerek 
tűzálló tálat. Belesimítjuk a tésztát úgy, 
hogy legyen pereme. A tálba nyomkodjuk, 
és megszurkáljuk az alját villával. A fel-
csíkozott sonkát és kaliforniai paprikát, 
a felkarikázott póréhagymát és a brokkolit 
rátesszük.

A tejszínt összekeverjük a tojásokkal. 
Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a fűszerke-
veréket és a reszelt sajt felét, majd ráöntjük 
a zöldséges tésztára. A tetejét megszórjuk 
a maradék reszelt sajttal, és 180 fokon kb. 
35 percig sütjük.

HOZZÁVALÓK

2 dkg liszt
1/2 csomag sütőpor
só
12 dkg túró
5 ek tej
5 ek olaj
1-1 ek vaj és zsemle-
morzsa a formához

A töltelékhez

50 dkg brokkoli
só
16 dkg sonka
1 db póréhagyma
1 kaliforniai 
paprika
3 db tojás
2 dl tejszín
frissen őrölt bors
1 tk provence-i 
fűszerkeverék
10 dkg reszelt sajt

Túrófánkgolyók

Elkészítés:

A túrót a cukorral 
egy villa segítségével 
összetörjük, és jól elke-
verjük.

Hozzákeverjük a 
tojást, a reszelt citrom-
héjat és végül a sütőpo-
ros lisztet. (5 evőkanál 
liszttel formázható 
állagot kapunk.)

A kész masszából 
nedves kézzel golyókat 
készítünk, és bő, forró 
olajban pirosra sütjük. 

Porcukorral, fahéjas 
porcukorral, de akár 
lekvárral is tálalhatjuk. 

HOZZÁVALÓK
 
25 dkg túró 
5–6 ek cukor 
1 tojás 
½ cs sütőpor 
4–5 ek liszt 
reszelt citromhéj 
olaj a sütéshez
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JANUÁR

26. péntek
¡ 18.00–
Győrfi Károly: „Európa értékren-
di válsága, úton a vég felé” című 
könyvének bemutatója
Az előadás után könyvárusítás 
kedvezményes áron és dedikálás!

28. vasárnap
¡ 10.30–
Csengő-Bongó – játékos hang-
szerismertető-sorozat óvodások 
és kisiskolások számára
1. rész (7 alkalom) fuvola, fagott

29. hétfő
¡ 12.00–16.00
VÉRADÁS –„Adj vért, és ments 
meg 3 életet!”

30. kedd 
¡ 15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam (fo-
lyamatos bekapcsolódás lehet-
séges)

31. szerda 
¡ 17.30–
Tóth Sándor író, költő szerzői 
estje
A Művészetbarátok Egyesületé-
nek rendezvénye

FEBRUÁR

2. péntek
¡ 18.00–
SZŰCSINGER – a zenész Szűcs 
Krisztián és a költő Szálinger 
Balázs estje

4. vasárnap
¡ 11.00–
Farsangi gyermekkoncert: 
KOVÁCSOVICS FRUZSINA műsora

6. kedd
¡ 15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam  
(folyamatos bekapcsolódás le-
hetséges)

8. csütörtök
¡ 18.30–
Játsszunk Operát! – Zelinka Ta-
más ismertető előadássorozata 
kíváncsi zenekedvelőknek
1. rész: Álarcosbál

10. szombat
¡ 15.00–
Hogyan álljunk talpra szakítás 
után?!
Marozsák Szabolcs önbizalom-
edző előadása

11. vasárnap
¡ 10.30–
Csengő-Bongó – játékos hang-
szerismertető-sorozat óvodások 
és kisiskolások számára
2. rész (7 alkalom) zongora, gitár
¡ 15.00–
A Takács Béla Zenebarát Kör 
zenés délutánja

13. kedd
¡ 15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam (fo-
lyamatos bekapcsolódás lehet-
séges)

14. szerda
¡ 17.30–
Ady Endre költészete – Koppány 
Zsolt előadása
A Művészetbarátok Egyesületé-
nek rendezvénye

18. vasárnap
¡ 15.00–
A Morvay Károly Nóta- és Dalkör 
nótadélutánja

19. hétfő
¡ 18.00–
Magyar Múzsa est
Közreműködik: Kaiser László, 
Lovas Dániel, Demse Márton, 
Zentai László
Házigazda: Madár János

20. kedd
¡ 15.30-17.00 és 18.00-19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam  
(folyamatos bekapcsolódás le-
hetséges)

21. szerda
¡ 17.30–
A Művészetbarátok Egyesületé-
nek rendezvénye

22. csütörtök
¡ 11.00–13.00
„Utazó” teaház
Téma: Napóleon
Előadó: dr. Tóth József történész

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

2018. január–február havi programok

JANUÁR

26. péntek 
¡ 17.00 –
Korhatártalanul Klub – egy kivá-
ló közösség 40+-osoknak

FEBRUÁR

7. szerda
¡ 17.30– 
Farsangi vigasságaink – Közre-
működik Zöld Ildikó és társulata
A Művészetbarátok Egyesületé-
nek rendezvénye

9. péntek
¡ 18.00–
A Gayer Mátyás quartet jazz-
koncertje

10. szombat
¡ 9.00–13.00
Képzőművészeti élménypedagó-
giai program mozgáskorlátozot-
taknak

12. hétfő
¡ 18.00–
Hupják Attila kiállításmegnyitója

 15. csütörtök
¡ 19.00–
„Szívbillentyűk” – Király Balázs 
Valentin-napi zongorakoncertje

23. péntek
¡ 19.00–
Libikóka – Grecsó Kriszti-
án és Hrutka Róbert zenés 
pódiumestje

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

MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS  
KÖZPONT

2018. január–február havi programok

FEBRUÁR

13. kedd
¡ 16.00–
Körner Andrással beszélget 
Várhegyi Andrea, a Magyar Zsidó 
Konyha című könyve kapcsán
A belépés ingyenes!

21. szerda
¡ 19.00–
Gólem Színház: Szakácskönyv 
a túlélésért

22. csütörtök
¡ 18.00–
Sábáti gasztro-workshop

2018. február havi programok
Cím: 1077 Budapest, Csányi utca 5. • www.erzsitt.hu 
 e-mail: csanyi5@eromuvhaz.hu • Tel.: 06 (1) 369-3688

Gayer Mátyás 
- zongora
Hofecker Mátyás 
- bőgő
Pol Omedes (portugál) 
- trombita
Nemanja Delic (szerb) 
- dob

Február 9. 
  19.00 óra

Belépőjegyek: 
elővételben: 1500 Ft
a helyszínen: 2000 Ft

A Gayer Mátyás–

Pol Omedes Quartet 

jazz koncertje

Helyszín: K11 Művészeti 
és Kulturális Központ 
(1075 Bp., Király u. 11.)

Grecsó Krisztián 
és Hrutka Róbert 
zenés pódiumestje

Február 23.
19.00 óra

Belépőjegyek: 
elővételben: 1200 Ft
a helyszínen: 1500 Ft

Libikóka  

Helyszín: K11 Művészeti 
és Kulturális Központ 
(1075 Bp., Király u. 11.)

Stretch Dance 
– Női esztétikus 

tánc
Kedd 

17.00–18.00

Senior 
Örömtánc

Szerda 
10.30–11.30

MOZGÁSCENTRUMMOZGÁSCENTRUM
Minden korosztály számára 
változatos programok 
szakképzett oktatók vezetésévelszakképzett oktatók vezetésévelszakképzett oktatók vezetésévelszakképzett oktatók vezetésével

Érdeklődni és bejelentkezni az alábbi 
elérhetőségeken lehetséges:
Mozgáscentrum
Cím: 1071 Budapest, Lövölde tér 7. 
(Bejárat a Király utca felöl)
Telefon: +36 (1) 321 0635
E–mail cím: mozgascentrum@bjhuman.hu

Tai chi – haladó
Szerda 

17.00–19.00Senior torna
Szerda 

8.00–9.00 
9.00–10.00

Péntek 
8.00–9.00 
9.00–10.00

Alakformáló 
torna

Csütörtök 
9.00–10.00

Modern tánc 
5–8 éves 

gyermekeknek
Szerda 

16.00–17.00

Kismama torna
Kedd 

13.30–14.30
Csütörtök 

15.00–16.00

Gerinctorna
Kedd 

13.30–14.15
Szerda 

13.00–13.45
Csütörtök 

16.30–17.15

Latin Dance Gold
Kedd 

9.00–10.00

Autogén tréning 
– relaxáció

Hétfő 
16.30–17.30

Latin Fitt 
Dance
Szerda 

17.00–18.00

A részvétel minden VII. kerületi 
lakos számára térítésmentes!
Előzetes bejelentkezés szükséges!

Várunk minden Várunk minden 
kedves jelentkezőt!kedves jelentkezőt!

Kardiológiai 
torna
Kedd 

14.15–15.00
Szerda 

13.45–14.30
Csütörtök 

17.15–18.00

Lúdtalp és 
tartásjavító 

torna 
gyermekeknek

Kedd 
15.30–16.30

Fittball tréning
Csütörtök 

10.30–11.30
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Ingatlanirodánk eladó budapesti 
lakásokat/házakat keres ügyfe-
leinek. Gyorsan vevőt hozunk, 
jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. 
Ismerősének lakása eladó? Hívjon, 
ajánlási jutalékot kap! Laurus 
Ingatlan, Tel.: 06 (20) 960-0600

Non-stop ajtónyitás kizáródás 
vagy kulcselvesztés esetén, 
hevederzár-szerelés, -javítás, 
meglévő zárak cseréje, új zárak 
beépítése, rácsok, vasajtók 
gyártása, szerelése, bukó ajtók, 
ablakok javítása, betörés utáni 
helyreállítás. Tomka Tamás.  
Tel.: 06 (20) 973-7029

Papír- és fémpénzt, bélyeget, 
képeslapot, papírrégiséget, régi-
ségeket vásárolunk, és árverésre 
átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
06 (1) 266-4154. Nyitva: H–SZ 
10–17, Cs 10–19

Gyógypedikűrös 30 éves gyakor-
lattal minden problémás esethez 
házhoz megy, hétvégén is. Tel.:  
06 (20) 938-9031

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

Gázkészülékjavító! HÉRA gáz-
égők, konvektorok, tűzhelyek, 
FÉG vízmelegítők javítása, kar-
bantartása. Tel.: 06 (1) 220-9765, 
06 (20) 432-5598. Bán László

Kastélyok berendezéséhez 
vásárolok bútorokat, festmé-
nyeket, ezüstöket, porcelánokat, 
bronzokat, antik órákat stb., teljes 
hagyatékot, első vevőként legma-
gasabb áron. A kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06 (20) 280-0151; e-mail cím:  
herendi77@gmail.com

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

Ajtó-, ablakjavítás! Mindenfaj-
ta kapcsolt gerébtokos, bukó-, 
nyíló-, tessauer ajtók és ablakok 
teljes körű és szakszerű javí-
tását és szi ge telését vállalom! 
Többéves, magas szintű szakmai 
tapasztalat tal, 1 év garanciával! 
06 (70) 590-1351

Otthoni pénzkereset! Reklámtár-
gyak csomagolása stb. Érd: 06 (90) 
603-607 (Emelt díjas, audiopress.
iwk.hu 635 Ft/min), 06 (1) 222-
8397

KÖNYVELŐIRODA! CS&A Bt. Bp., 
VII.ker., Rózsa u. 23–25. fszt. 5. 
Teljeskörű könyvelés egyéni 
és társas vállalkozások részére, 
adótanácsadás, bérszámfejtés, TB 
ügyintézés, bevallások készítése. 
Tel.: 06 (70) 459-2016, e-mail: 
csatoado@t-online.hu

Gyógypedikűrt-manikűrt válla lok, 
hívásra házhoz megyek. In gyen 
kiszállás. Tel: 06 (30) 242 9507

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

19–20. századi magyar és kül-
földi művészek festményeit 
keressük megvételre kész-
pénzért gyűjtők, befektetők 
részére. Nemes Galéria 1024  
Szilágyi Erzsébet fasor 3.  
Tel.: 06 (1) 302-8696, mobil: 
06 (30) 949-2900, e-mail:  
nemes.gyula@nemesgaleria.hu

Tisztelt Hirdetők!
Hirdetésfelvétel: 1073 Bp., Erzsébet krt. 6.

Hétfőtől csütörtökig 10.00–12.00 óráig
Tel.: 06 (1) 462-3422 (10.00–12.00 óráig) • e-mail: hirdetes@erzsebetvaros.hu

Szeretettel várjuk Önöket!
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