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A „Tűzfalrehab Erzsébetvárosban 2013” elnevezésű program keretében átadtak egy újabb tűzfal-festményt. 
A téma ezúttal nemcsak méreteiben, de tematikájában is eltér az előzőektől. Emlékeznek még a verhetetlen 
Aranycsapatra? A Neopaint alkotógárdája ezúttal az 1953-ban aratott londoni 6:3-as győzelmet festette 
a Rumbach Sebestyén utca egyik tűzfalára, csaknem ezer négyzetméteren, négyszáz liter festéket használva. 
A festmény a mérkőzés hatvanadik évfordulójának alkalmából készült. 
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Tízéves az ELTE PPK
Október 7-én ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 
Pszichológiai Kara. Az eseményen részt vett Klingham-
mer István felsőoktatásért felelős államtitkár, Mezey 
Barna, az ELTE rektora, Oláh Attila, a PPK dékánja és 
Vattamány Zsolt polgármester, aki hangsúlyozta: a fel-
növekvő generációk oktatása fontos feladat és jó befek-
tetés is, mert sikeres jövőt csak képzett fiatal generá-
ciókra lehet alapozni. Elmondta, hogy a PPK egyre népszerűbb a felvételizők körében, mert 
sokrétű képzést nyújt, Erzsébetváros pedig valódi multikulturális környezetként optimális 
helyszínéül szolgál minden újító szándékú pedagógiai kezdeményezésnek. Reményét fejezte 
ki, hogy az ELTE PPK és Erzsébetváros közös projektjeinek listáját tovább tudják bővíteni. 
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ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Oktatási és kulturális programok

Rózsaültetés a Szent Erzsébet 
templom kertjében 
Október 21-én 72 darab rózsatövet ültetett el  
Vattamány Zsolt polgármester és Varga Zoltán 
plébános az Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia-
templom kertjében. Az eseményen Varga Zol-
tán atya felolvasott egy részletet Szent Erzsébet 
legendáriumából, majd megszentelte és megál-
dotta a szobor környékén elhelyezett rózsákat. Ezt 
követően Vattamány Zsolt polgármesterrel közö-
sen ültették el az önkormányzat által beszerzett 
rózsákat, melyek jövő év áprilisában hozzák majd 
első virágaikat.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Zöld beruházás

Rumbach 
Sebestyén 
utca felújítása
Október hónapban megkezdődött a 
Rumbach Sebestyén utca renoválása 
is, a munkálatok befejezése decem-
berre várható. A felújítás tervezésénél 
kiemelt szempont volt a kerékpáros-
közlekedés feltételeinek kialakítása.

Ezer négyzetméteres 
falfestmény 
Erzsébetvárosban

Felavatták Budapest VII. kerületében azt az 1000 m2-es fest-
ményt, amely egy hatalmas tűzfalon az Aranycsapat 1953-as 
londoni győzelmét örökíti meg.

Vattamány Zsolt polgármester elmondta: a legtöbb bel-
városi kerülethez hasonlóan Erzsébetváros utcáin is ren-
geteg kihasználatlan falfelület található, ám ezek száma az 
utóbbi időben a falfestményeknek köszönhetően jelentősen 
csökkent. A „TűzfalRehab Erzsébetvárosban 2013” program 
keretében tavasztól ősz végéig hét tűzfal kapott új külsőt a 
kerület belvárosi részén.

A Neopaint Works alkotói mind a tervek elkészítése, mind 
a kivitelezés során korabeli plakátok és fotók alapján dolgoz-
tak. A Rumbach Sebestyén utca 10. szám melletti tűzfalon 
három hét alatt, négyszáz liter festék felhasználásával szüle-
tett óriásfestmény ezer négyzetméteren díszíti az utcaképet, 
és a magyar sporttörténet egyik kimagasló eredményének 
állít emléket.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

Új helyszínen a Csengery 
utca 11. szám alatti felnőtt 
háziorvosi rendelő
Ezúton tájékoztatunk minden kedves erzsébetvárosi lakost, 
hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató 
Központ Csengery utca 11. szám alatti felnőtt háziorvosi 
rendelője új helyre költözött. A betegek ellátása a jövőben 
a Hevesi Sándor tér 1. szám alatt történik (bejárat Dob 
utca 99. szám felől). A rendelési idők és az elérhetőségek 
változatlanok. A rendelő a 73-as, 74-es és 76-os trolibusszal 
közelíthető meg.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

Öko erdei iskola  
a Kertészeseknek 
Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és 
Szakközépiskola a VII. kerületi önkormányzattól támogatást 
kapott arra, hogy ökoiskola lévén erdei iskolát szervezzen Kertész 
utcai tanulói részére. A háromnapos erdei iskola minden percét 
sikerült hasznosan eltölteniük, hiszen míg a kerületi önkormány-
zat biztosította a financiális oldalt, addig Botfalvai Zsolt polgári 
természetőr a környezetvédelmi tudnivalókat nyújtotta, a tanu-
lók pedig előzetes felkészüléssel igyekeztek a földrajzi helyről, a 
történelmi háttérről információkat szerezni. A tizenöt táborozót 
valamilyen kiemelkedő tevékenységük jutalmazásaként választot-
ták ki. A természetőr segítővel túráztak, ismerkedtek a növények-
kel, a földtani formákkal. A kirándulás a visegrádi Fellegvárban 
fejeződött be, ahol a gyerekek órákon keresztül ismerkedtek 
múltunk jelentős eseményeivel. A következő napon a Salamon-
toronyba mentek, ahol a palotajátékokat nézték meg. A bemutató 
előtt és után kézműves foglalkozásokon vettek részt a diákok. 
A tanulók nagy része először jutott el Visegrádra. Ott olyan 
mennyiségű új információhoz, ismerethez és élményhez jutottak, 
amelyet az iskolában nehezen tudtak volna számukra közvetíteni. 
Az önkormányzat a szülői finanszírozást nagymértékben kiegé-
szítette, ezáltal lehetővé tették, hogy a gyerekek tartalmas három 
napot tölthessenek a természetben.

Felhívás
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttmű-
ködve kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatot a 2013/2014. tanév második és 
a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan.  
További információ: www.erzsebetvaros.hu / Nyilvánosság 
/ Pályázatok, vállalkozásélénkítés / Önkormányzati pályáza-
tok / Közművelődési és oktatási pályázatok / 2013. év
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Tantestületi kirándulás
Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola 
és Szakközépiskola minden évben megrendezi tantestületi 
hajókirándulását. Idén is rengeteg pedagógus vett részt a 
dunai hajókázáson. Az eseményen megjelent Rónaszékiné 
Keresztes Monika országgyűlési képviselő és Szikszai Zsolt, 
kerületünk alpolgármestere is.

Izraeli delegáció 
látogatott 
Erzsébetvárosba

A magyar közigazgatásról hallgattak meg előadást azok a cso-
portok, amelyek az izraeli Hadera városából érkeztek hazánkba. 
A delegáció nemcsak a magyar közigazgatásba, hanem az erzsé-
betvárosi önkormányzat működésébe, az itt futó programokba is 
betekintést nyerhetett. Három alkalommal összesen 150 közigaz-
gatási dolgozó vett részt az előadásokon, akik így új ismeretekkel, 
tapasztalatokkal gazdagodhattak.

Ülésezett a helyi védelmi bizottság 
2013. október 14-én összeült a VII. kerü-
let helyi védelmi bizottsága:
 
Dr. Pók Tiborné HVB elnök, 

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. 
kerületi hivatalvezetője

Dr. Herczeg Kinga 
VII. kerületi hivatalvezető helyettes

Bársony Róbert t. alezredes, 
a HVB katonai elnökhelyettese

Bene Krisztián tű. hadnagy, 
a HVB katasztrófavédelmi elnökhelyet-
tese

Dr. Kiss Szabolcs r. őrnagy, 
VII. kerületi mb. kapitányságvezető

Dr. Balogh Lídia, 
a VII. kerületi NSZSZ vezetője

 
A HVB ülést megelőzte a rendkívüli 
HVB ülés, ahol Bársony Róbert, a HVB 
honvédelmi elnökhelyettese ismertette az 
„Active Guardian 2013”, „Védelmi Igazga-
tás 2013” katonai, valamint a „Téli rend-
kívüli időjárásra felkészülés” elnevezésű 
katasztrófavédelmi gyakorlatokat.

A bemutatott PowerPoint prezentációhoz 
rövid kiegészítést fűzött dr. Bors István 

ezredes, a HM Védelmi Hivatal Védelmi 
Igazgatási és Koordinációs Igazgatóság 
igazgatóhelyettese, valamint Lengyel Zol-
tán ezredes, Budapest Főváros Védelemi 
Bizottságának titkára.

Az ezt követő HVB ülésen dr. Pók 
Tiborné HVB elnök, hivatalvezető által 
előterjesztett pontokat a helyi védelmi 

bizottság tagjai egyhangúlag megsza-
vazták.
 
A végrehajtott gyakorlatokról írásos fel-
jegyzés is készült, az ezzel kapcsolatos 
dokumentumokat a Kormányhivatal-
ban a későbbiekben előforduló hasonló 
feladatok végrehajtásának megkönnyítése 
céljából irattárba helyezték.

Helyreállították 
a járdahibát
Lakossági bejelentés érkezett az önkormányzathoz, miszerint 
a Király és a Kis Diófa utca kereszteződésétől nem messze 
megsüllyedt egy járdaelem. Az önkormányzat megtette 
a szükséges intézkedéseket, és kijavíttatta a balesetveszélyes 
járdát. Kérjük a lakosságot, hogy ha hasonlót tapasztalnak, 
jelezzék az önkormányzat munkatársai felé.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

Új épülettel bővült 
a Budapest-Fasori 
Református Kollégium

A kollégium új épületét Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes és Vattamány Zsolt VII. kerületi polgármester adta át. 
Az iskolát húsz évre kapta meg a kollégium az önkormány-
zattól. Semjén Zsolt beszédében kiemelte az egyház és a 
hívek szerepvállalásának jelentőségét, az egyházi iskolák 
oktatáson túl való társadalmi jelenlétét. Vattamány Zsolt 
felidézte a Julianna Általános Iskola történetét, és hangsú-
lyozta: az intézmény jelentős szerepet játszik az erzsébet-
városi oktatásban, ezért döntöttek az épület rendelkezésre 
bocsátása mellett. Horgos Vilmos, a kollégium igazgatója 
további bővítési terveikről is beszélt, valamint kifejezte 
köszönetét a kerületi önkormányzat segítségéért. Az épület-
ben a Molnár Antal Zeneiskola is helyet kap. Rónaszékiné 
Keresztes Monika országgyűlési képviselő szólt arról, hogy a 
tervek szerint zeneiskolával bővülve az intézmény az oktatás 
„teljes egységét” megvalósíthatja.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • VárosfejlesztésMegemlékezés 
1956 forradalmának és szabadságharcának dicső napjait 
elevenítette fel az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű iskola ünnepi 
műsora. Az 57 éve történt eseményeket a 8.k osztály tanu-
lóinak előadása idézte fel. Az ’56-os eseményeket bemutató 
eredeti fényképfelvételek pedig közelebb vitték a diákokat 
a magyar történelemnek ahhoz a pillanatához, amikor a 
magyar nemzet példát mutatva a világnak, fegyverrel lépett 
fel jogaiért és a nemzeti függetlenség kivívásáért.
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A 2013-ban elsőként kiírt pályázatra  
3 000 000 forintot különített el Erzsé-
betváros önkormányzata. Tizennégy 
kerületi társasház részesült támoga-
tásban, s az elvégzett munkálatokról 
számos pozitív visszajelzés érkezett 
az érintett házak közös képviselete 
felé. Nagy Edit és Lakatos István 
közös képviselőkkel volt szerencsénk 
beszélgetni, akik elmesélték, miképp 
nyerték el a növényesítésre fordítandó 
összeget, milyen munkákat végeztek 
el eddig, és számíthattak-e segítségre a 
lakóközösségek tagjaitól.

Nagy Edit egy Dob utcai és egy Her-
nád utcai lakóház közös képviselője. 
A két épület együtt félmillió forintos 
támogatást nyert el, amit 50–50%-os 
arányban fognak elszámolni a mun-

kálatok befejeztével. Az eddigiekben 
planténereket helyeztek ki, melyekbe 
fákat ültettek, megszépítették a kertes 
részeket, visszanyírták a bokrokat. 
Az egyik lakóház udvarában egy 
üreget fedeztek fel a burkolat alatt, 
melyről kiderült, hogy egy régi épület 
pincéje volt, az elnyert összeg lehetővé 
tette ennek feltöltését is. A munkála-
tokban az egész lakóközösség aktívan 
részt vett. Örömmel töltötte el a lakó-
kat, hogy lakókörnyezetük megszépí-
tését segítette az önkormányzat.

Lakatos István öt lakóház közös 
képviselője kerületünkben. A pályáza-
ton már öt–hat alkalommal vett részt 
lakóközösségeivel, s eddig minden év-
ben nyertek is különböző összegeket. 
Fontos számára, hogy lakói tiszta és 

szép környezetben éljenek. A kiírt ten-
derekre mindig felkészülnek: precíz, 
pontos skicceket készítenek, a mun-
kálatokat pedig a lakókkal közösen 
végzik el. Az eddigiekben a függőfo-
lyosókat és az udvari virágágyásokat 
növényesítették, valamint a talajt 
javították. Örömére szolgál, hogy részt 
vehetnek ilyen akciókban, és pozitív 
visszajelzéseket kap a lakóktól is. 

A lakóközösségek számára kiírt 
pályázatokon túl számos projekt 
valósult meg Erzsébetvárosban. 
Játszóterek, parkok és utcák szépültek 
meg az elmúlt időszakban, hiszen az 
önkormányzat számára fontos, hogy 
a lakók esztétikus környezetben éljék 
mindennapjaikat a kerületünkben és 
a lakóházaikban egyaránt.

„Tavaly az Alkotmánybíróság ki-
mondta, hogy az önkormányzatok 
»tiltott közösségellenes magatartások« 
szankcionálására irányuló rendele-
tei alkotmányellenesek, így azokat 
hatályon kívül helyezte. A kerület 
vezetésének fontos az itt élők nyugal-
ma, így a képviselő-testület még ebben 
az évben megalkotta a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló 
új rendeletét. A jogszabály a közös-
ségi együttélés szabályaival ellentétes 
magatartásnak minősíti az üzletek 
éjszakai nyitva tartására vonatkozó, 
valamint a jogosulatlan, illetve nem 
megfelelő közterület-használattal 
kapcsolatos szabályok megszegését. 
Az ilyen magatartást tanúsítókat a 
hatóság akár 150 ezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal is sújthatja” – 
mondta el lapunknak Csüllög Szilvia, 
az önkormányzat Hatósági és Ügyfél-
szolgálati Irodájának vezetője.

Szintén az erzsébetvárosi lakók éjsza-
kai nyugalmának elősegítése érdeké-
ben hozta meg a képviselő-testület 
a közterületen elhelyezett vendéglátó- 
ipari teraszok működésére vonatkozó 
rendeletét. A közterületen elhelyezett 

teraszok 22 óra és az azt követő nap 
reggel 6 óra között nem tarthatnak 
nyitva, így csökkentve a környékbeli 
lakókat terhelő és pihenésüket zavaró 
környezeti zajhatásokat. 

Bevezetésre került a vendéglátóte-
raszok közterület-használati díjából 
befolyó ún. működési hozzájáru-
lás, amely az érintett üzletek által 
kiváltott lakossági panaszok kezelését 
szolgálja.

A képviselő-testület 2013-ban alkotta 
meg az üzletek éjszakai nyitva tartását 
szabályozó rendeletét, amelynek 
hatására a kerület jelentős részén 
a vendéglátóüzletek 24 óra és reggel 
6 óra között kötelesek zárva tartani. 
Vattamány Zsolt polgármester előző 
lapszámunkban kifejtette: ha szüksé-
ges, tovább szigorítják a szabályokat.

Következő lapszámunkban a rende-
letek betartatásáról és az ellenőrzések 
tapasztalatairól olvashatnak.

Zöldülő társasházak
Előző számunkban már olvashattak az önkormányzat által kiírt növényesítési 
pályázatról, melyet idén is meghirdettek. A tenderen bármely kerületi lakóközösség, 
illetve önkormányzati intézmény indulhatott. Pályázni változatlanul olyan 
tevékenységek elvégzésére lehetett, melyekkel szebbé tehették környezetüket 
a nyertes pályázók.

Fontos az erzsébetvárosiak
nyugalma!

Erzsébetváros önkormányzata több, a szórakozóhelyeket érintő rendelettel 
kívánja elősegíteni az itt élők éjszakai nyugalmát. A jogszabályok 
betartatásáról a VII. kerületi rendőrség, a közterület-felügyelet és  
a polgárőrség az önkormányzattal együttműködve gondoskodik. 
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Sulibörze Erzsébetvárosban
A Sulibörze célja, hogy a leendő első osztályosok és szüleik számára megkönnyítse 
a megfelelő általános iskola kiválasztását. Alábbi anyagunkban a leendő 
iskolakezdőknek szeretnénk segíteni úgy, hogy bemutatjuk, az iskolák milyen 
oktatási lehetőségeket kínálnak a gyerekeknek.

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

Várja gyermekét az Alsóerdősori 
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

●  ahol külföldi csereutak, fellépések élményeivel gazda-
godhatnak a gyermekek;

●  ahol kimagasló zenei képzés és élénk kórusélet gazda-
gítja mindennapjainkat;

●  ahol valamennyi alsó tagozatos emelt óraszámban 
tanulja az ének-zenét, mert ez jótékonyan hat a tanulási 
képességekre is;

●  ahol az angol nyelvet már első osztálytól tanulják diák-
jaink;

●  ahol már az általános iskolában választható második 
idegen nyelv;

●  ahol a mindennapos testnevelés keretében néptánc- 
oktatás folyik;

●  ahol érettségi bizonyítványt is szerezhet a középfokú 
képzés végén a diák;

● ahol a tanítók 
● az egyéni fejlesztés, 
● a szöveges értékelés, 
● a fejlesztő foglalkozások, 
●  a sikerélmény alapú és élményközpontú oktatás ele-

meivel alakítják ki az elemi készségeket, amelyekre 
később a szaktárgyi oktatás építhet.

Iskolakóstolgatók:

Iskolába hívogató foglalkozás-sorozatot kínálunk 
2014. január 7-én, 14-én és 21-én 16.15 és 17.00 
óra között, melyre szeretettel várjuk az iskolánk 
iránt érdeklődő óvodásokat. 

Luca napi forgatagot tartunk december 13-án 
16–18 óráig. (Előzetes jelentkezés szükséges. 
Határidő: dec. 6.)

Nyílt napot 2014. február 13-án és február 20-án 9 
és 12 óra között tartunk, melyre a szülőkkel együtt 
szeretettel várjuk a gyermekeiket is.

Programjainkra Czenderné Katona Éva iskolatitkárnál a 
3427-773-as telefonszámon kérhetnek időpontot.

Ha mindezekkel az értékekkel tud azonosulni, akkor 
válassza az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Gimnáziumot!

Sikeres beiskolázást kíván az iskola nevelőtestülete nevében: 
Móri Árpádné igazgató

Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános 
Iskola  
1078 Budapest, Hernád u. 42–46.
Tel/fax: 344-6635 • www.barossuli.hu
igazgató: Spiesz Ádám

A Baross Gábor Általános Iskola a Hernád utca 42–46. 
szám alatt található: 99 esztendős, négyemeletes épület 
két belső udvarral, barátságos, otthonos tantermekkel, két 
tornateremmel. 20 000 kötetes könyvtár és informatika-
termek nyújtanak segítséget diákjainknak a tanuláshoz, 
kutatómunkához, szabadidejük hasznos eltöltéséhez. 
Az otthonos légkörben tanítványaink jól érezhetik magu-
kat, Tágas, barátságos tantermekkel várjuk a kicsiket.

Kedves leendő Elsőseink, kedves Szülők!

Elsős tanítóink nagy gyakorlattal rendelkező, gyermek-
szerető, jókedvű pedagógusok. Munkájukat logopédusok, 
fejlesztőpedagógusok, családgondozók pszichológus és 
gyermekvédelmi felelős segíti.

Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, 
Szakiskola és Szakközépiskola  
székhely: 1073 Budapest, Kertész u. 30.
tel./fax: 322-7694
telephely: 1077 Budapest, Dob u. 85.
tel./fax: 322-6833 
www.erzsebetvarosiiskola.hu
igazgató: Tillinger Péter

Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskolában a 
pedagógiai feladatok megvalósításához elengedhetetlennek 
tartjuk a sokszínű tevékenységeket, így fontos szerepet kap a 
mindennapi testmozgás, a művészetek, a beszédtechnika, az 
idegen nyelvek és az informatika tanítása.

Iskolánk „Öko-iskola”. Pedagógusaink nagy hangsúlyt 
fektetnek a természet és a lakókörnyezet megismerésére 
és védelmére. Iskolai életünkben nagy szerepet kapnak a 
szabadidős tevékenységek: dráma- és kézműves szakkör, 
énekkar, múzeumlátogatások és a zenetanulás.
 
Induló osztályaink:

A Kertész utcai épületet a közelmúltban újították fel, 
jelenleg az iskolában informatikai és színi képzést nyújtunk 
növendékeinknek.

A művészeti–dráma osztályban kiemelt gondot fordí-
tunk a tánc és a dráma oktatására. Speciális módszereink-
kel a tanulók képességeinek kibontakoztatására törekszünk.  

A matematika–informatika osztályban már az első 
évfolyamtól oktatjuk a számítástechnikát. Kiscsoportos for-
mában, játékosan ismerhetik meg a gyerekek az informati-
ka alapjait. Célunk, hogy a diákok otthonosan mozogjanak 
az informatika világában. 

A Dobsuli Budapest egyik legszebb, szecessziós stílus-
ban épült iskolája, amely magyar-angol két tanítási nyelvű 
intézményként az 1995/96-os tanévtől működik.

A két tanítási nyelvű osztályokban heti öt órában, 
csoportbontásban, anyanyelvi tanárok közreműködésével 
oktatjuk az angol nyelvet. Ezenkívül a készségtárgyak taní-
tása már első évfolyamtól angol nyelven történik. 

A komplex művészeti osztályunkba járó tanulóinknak 
lehetőségük van a különböző művészeti ágak megismeré-
sére, képzőművészeti, zenei és drámajáték-ismereteikkel 
fejlődnek a tanuláshoz szükséges alapkészségeik, erősödik 
önkifejező képességük.

Előkészítő, ismerkedő foglalkozások:

„KERTÉSZKEDD”
2013. november 12., 26., 2014. január 28., március 4.  
16.30-tól 17.00 óráig.

„DOB SZERDA” 
2013. október 16., november 20., december 4., november 6.  
és 2014. február 12., november 27., február 19. és 26.,  
december 11. és február 5. 
Gyermek jóga, március 5. és 12. 
A foglalkozások 16.00-tól 16.35-ig tartanak.

Nyílt napjaink időpontjai:

Kertész utca 30.  
2014. február 19. és 26, március 5. és 12. – 9.00–11.30

Dob utca 85. 
2014. február 19. és 26., március 5. és 12. – 9.00–12.00

Induló osztályainkban játékos formában tanítjuk elsősein-
ket. Nagy gondot fordítunk a gyermekekkel való egyénre 
szabott, differenciált foglalkozásra. A tanórák időtartama a 
tanulók fáradékonyságához igazodik, szünetben az iskola-
udvaron való levegőzéssel, mozgással is pihenhetnek a gye-
rekek. Leendő elsőseinknek emelt szintű testnevelés-okta-
tást kínálunk. Ezenkívül művészeti és angol-informatikai 
osztályt is indítunk. Versenyeken, bemutatókon biztosítjuk 
számukra a szükséges sportmezeket és felszerelést.

Az óvodából az iskolába való átmenetet segítő progra-
munk a Lépésről-lépésre program 1–4. osztályban, mely-
nek elemei az iskolai életbe való beilleszkedést könnyítik 
meg: iskolaotthonos forma, egyéni fejlődésnek megfelelő 
folyamatos fejlesztés, a szülők bevonása az osztály életébe. 
Kompetencia alapú oktatással tanítjuk a gyermekeket.

Iskolakóstolgatók:

Nyílt napok:
2013. november 12. – 8 órától
2014. január 24. – 8 órától
2014. március 4. – 8 órától

 2013. november 18. – 10.30
Bábelőadás óvodásoknak 

2014. február 3. 16–17 óráig
Kézműves foglalkozás

2014. március 24. 16–17 óráig
Sportfoglalkozások

Szeretettel várjuk iskolánkba!
Spiesz Ádám igazgató
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A valóságtól kissé elrugaszkodott tervek 
kivitelezéséhez nem volt elég pénze 2007-
ben Erzsébetvárosnak. A kívánt összegre 
a VII. kerület devizaalapú kötvények ki-
bocsátásával „tett szert”. A devizaárfolyam 
ingadozása miatt a kötvények kibocsátása 
azonban nem volt ingyen, és az építkezés 
csúszása miatt jelentős összegű kamattar-
tozás keletkezett.

Erzsébetváros jelenlegi vezetése azonban 
a fejlődés és az építkezés mellett tett hitet, 
így mihelyt lezárul a jogi procedúra, 
az erzsébetvárosiak javára kívánja haszno-
sítani a foghíjtelket. Mint ahogyan már 
korábban is beszámoltunk róla, az ön-
kormányzat célja, hogy a kerület és a 
környékbeliek igényeihez igazodva növelje 
a zöldterületek számát Erzsébetvárosban.

Százház utcai küzdelem

Így emlékezett Erzsébetváros!

Erzsébetváros korábbi vezetésének elhibázott döntései miatt a cél manapság 
az okozott kár minimalizálása és a fejlesztési törekvések lehetőségének 
biztosítása. Hat év telt el a Százház utcai Rekreációs és Sportközpont projekt 
meghirdetése óta, és bár a történetnek még koránt sincs vége, annyit 
elmondhatunk, hogy sokkal biztatóbb a helyzet, mint 2010-ben.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulójának alkalmából tartott 
ünnepi megemlékezésről készült képösszeállításunk. 

Hogy volt…?
Erzsébetváros önkormányzata a tárgyalásos közbe-szerzési eljárást követően 2008 júniusában kötött szerződést a HÉROSZ Zrt.-vel. A megállapodás értel-mében a társaság egy körülbelül 16 ezer négyzetmé-ter nagyságú egészségügyi, egészség-megőrzési és sportfunkciókat is ellátó rekreációs központot épített volna fel 2009 végére. A HÉROSZ Építőipari Zrt. azon-ban felszámolásra került, és a több éve tartó bírósági eljárás miatt Erzsébetváros önkormányzata önhibáján kívül nem tudta megvalósítani a projektet.

A megkoszorúzott 
„Angyal” szobor 
a Szent Erzsébet  
Plébániatemplom 
kertjébenMoldován László képviselő koszorúzása

Gergely József  
és dr. Kispál Tibor 
képviselők

Vattamány Zsolt,  
Erzsébetváros  polgármestere  
mondott ünnepi  beszédet

Rónaszékiné Keresztes Monika országgyűlési képviselő  
és Ripka András képviselő

Erzsébetvárosi 
Hadigondozottak 
Egyesületének 
megemlékezése

Az ünnepi műsort a Madách Imre 

Gimnázium Thália Stúdiójának 

növendékei adták
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Folyamatos felújítások
Az Erzsébet Terv keretében folyamatosan újulnak meg Erzsébetváros 
utcái. A kivitelezés során a leghatékonyabban alkalmazható technológiai 
megoldással hozzák rendbe az utakat, ami hosszú évekig biztosítja a 
megfelelő minőséget.

Épül Erzsébetváros!
Városfejlesztés

Októberben elkezdődött a Hársfa utca 
Dohány és Dob utca közötti szakaszá-
nak felújítása, melynek időszerűségét 
az utcában lakók és az utcát használók 
is jelezték az önkormányzat felé az 
elmúlt időszakban. A munkák során 
az úttestet és a járdaburkolatot teljesen 
újjáépítik. Az utca jellegét meghatá-
rozó gránitszegélyeket csiszolás után a 
helyükre visszaépítik. A rekonstrukció 
során az utca adottságainak megfele-

lően növényesítik a területet: növény-
tartó planténereket és kandelábereket 
helyeznek ki. Az utca közlekedési és 
parkolási rendje nem változik a felújí-
tás után.
 
Novemberben kezdődik a Kertész 
utca felújítása a Dohány és a Dob utca 
közötti szakaszon. A nagy átmenő és 
parkoló forgalmat bonyolító utca fel-
újítása évek óta esedékes. Itt szintén az 

utca adottságainak megfelelő növénye-
sítést végeznek majd. A parkolási rend 
nem változik a munkálatok befejezése 
után, azonban a kerékpáros-közleke-
dés elősegítése miatt forgalmirend-vál-
tozás lesz.
 
Október hónapban megkezdődött a 
Rumbach Sebestyén utca renoválása 
is, a munkálatok befejezése decem-
berre várható. A felújítás tervezésénél 

kiemelt szempont volt a kerékpá-
ros-közlekedés feltételeinek kiala-
kítása. A munkákat a Madách tér 
renoválásával összehangoltan vég-
zik, a Király és a Dob utca közötti 
szakasz elkészül a Madách téri 
munkálatok kezdetéig. A Madách 
téren, a Madách Imre úton és az 
Asbóth utcában jelenleg a Fővá-
rosi Vízművek Zrt. végez ivóvíz-
rekonstrukciós munkákat.
 
Október elején elkezdődött 
a Vörösmarty utca felújítása is, 
melyet a közlekedés és a parkolási 
lehetőségek javítása érdekében 
szakaszosan végeznek el. A sok 
helyen töredezett, megsüllyedt 
útszegélyeket kicserélik. A járda 
és az útburkolat teljes rekonstruk-
ciója során az utca forgalmi rendje 
nem változik.

A Vörösmarty utcában is megkezdődtek a munkálatok Az Erzsébet Terv részeként valósul meg a Szövetség utca újjáépítése A gázművek által végzett javítások a Klauzál téren A Rumbach S. utca a Madách téri rekonstrukció részeként valósul meg

A Murányi utcában is zajlik a felújítás
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Idősek hónapja a kerületben
Október az idősek hónapja. Ennek megfelelően a Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
színes programokkal kedveskedett a kerületi időseknek. A Humán Szolgáltató, melyet 
Erzsébetváros önkormányzata a kerületben korábban működő szociális, gyermekjóléti  
és egészségügyi szolgáltatások összevonásával hozott létre, 2012 márciusában kezdte  
meg működését. Az intézmény – számos egyéb szolgáltatása mellett – októberben  
az időseknek szentelte a legnagyobb figyelmet.

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató 
Központ által az idős emberek számára biztosított 
ellátási formák a korcsoporthoz tartozó minden 
kerületi lakos számára igénybe vehetőek. A szolgál-
tatások egymásra épülnek, és jól működő kerületi 
idősellátási rendszert építenek, így mind a friss 
nyugdíjasok, mind a korosabb és nagyobb gondos-
kodást igénylő idős lakosok szükségleteit és igényeit 
kielégítik.

A szociális alapszolgáltatások keretében minden 
kerületi idős számára elérhető a klubéletben való 
részvétel, az étkeztetés, a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás és a házi segítségnyújtás; a szakosított 
ellátások közül pedig az átmeneti és tartós bentla-
kást is biztosítja az intézmény. 

A Humán Szolgáltató öt idősklubot működtet a kerület-
ben, melyekben az időseknek lehetőségük nyílik aktív tár-
sadalmi életet élni, új kapcsolatokat kialakítani, pihenni, 
ezenkívül hivatalos ügyeik intézésében is kaphatnak segít-
séget. Az ingyenes klubtagság mellett térítési díj ellenében 
étkezést is igénybe lehet venni. 

Az idősek hónapja keretében elsősorban a klubélet élén-
kült meg: a rendszeres klubprogramok mellett számos 
eseményen, rendezvényen vehettek részt az érdeklődők. 

A hónapot indító kirándulás nagy sikert aratott: Egerbe 
látogattak az idősklubok tagjai, ahol a város történelmébe 
és borkultúrájába nyerhettek betekintést, átélhették a sző-
lőszedés ünnepének minden pillanatát – hiszen daráltak 
és préseltek –, és a szüreti játékokban is kipróbálhatták 
ügyességüket a vállalkozó szelleműek. A hónap program-
jai között szerepelt még számos kiállítás, zenés-táncos 
rendezvények, irodalmi és zenés műsorok.

Tisztelt Erzsébetvárosi Idősek!

Október az idősek hónapja, ebből az alkalomból immár hagyo-
mányosan programsorozattal kedveskedtünk kerületünk szépko-
rúinak. A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Köz-
pont által rendszeresen megszervezett programokon túl ebben a 
hónapban színvonalas műsorok, koncertek, kiállítások várták az 
érdeklődőket.

Remélem, hogy mindannyiuknak felejthetetlen pillanatokat sze-
reztünk Egerben, ahol hagyományos szüreten vehettek részt, vagy 
a zenés-táncos délutánokon, a tekeversenyen és a színházi előadáso-
kon. Ezúton is szeretném megköszönni, hogy ennyien részt vettek 
rendezvényeinken. További jó egészséget kívánok minden kerületi 
szépkorúnak!

Vattamány Zsolt, 
Erzsébetváros polgármestere

Kiállításmegnyitó a Nyitott 
Műterem alkotóinak 
munkáiból – közreműködött 
a Bihari János Táncegyüttes

A Térszínház előadása a Nyitott Műterem Művészeti Klubban
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A boksz a szenvedélye
Az Országos Ökölvívó Bajnokság III. helyezettje egy hetedik kerületben élő srác: 
Szabó Imre, aki a Hernád utcai Baross Gábor Általános Iskola 7. a osztályos 
tanulója. Nagy álmokat dédelget imádott sportjával kapcsolatban. Kitartás, 
szorgalom és akarat van a fiúban, biztosan halljuk még a nevét, hiszen, ahogy 
ő is mondja: meg sem áll a válogatottságig. Hajrá Imre! Veled vagyunk!

Hány edzésed van hetente?
Heti öt edzés, kétórásak. Iskola után megyek.

Hogy bírod?
Vannak nehéz pillanatok. Amikor versenyre készülünk, 
akkor nagyon nehéz, viszont a megmérettetés előtti két-
három napon már keveset edzünk, pihenünk.

Miért nehéz a küzdelemre való felkészülés?
Több oka is van, most például nagyon húzós volt nekem: a 
verseny előtt volt rajtam egy kiló. Az edzőm mondta, hogy 
menjek még este futni, de be kellett öltöznöm: volt rajtam 
tíz póló, két dzseki, három nadrág. Így sikerült is lead-
nom két kilót. Az első meccset megnyertem. Este megint 
méredzkedtünk, és újra volt rajtam egy kiló, amit le kellett 

faragnom. Kegyetlen volt, de 
megcsináltam. Kiderült, hogy 
túl sok vizet ittam.

Mióta bokszolsz? 
Mi Nyíregyházá-
ról költöztünk 
a hetedi kerü-
letbe, én már ott 
is bokszoltam, a 
nevelőapukám volt 
az edzőm. 

Ő ajánlotta neked ezt a sportot? 
Igen, anyukámmal együtt, mert előtte futottam, de elmen-
tem egy edzésre, és megszerettem a bokszot. A nevelőapu-
kám régebben világbajnokságot nyert, ő Balog Vilmos (25 
győzelem, 0 vereség – a szerk.).

Akkor jó kezekben vagy! 
Igen, ő az egyik példaképem. 

És még ki az?
Floyd Mayweather és Mike Tyson.

Akkor magasra teszed a lécet! Nagy dolog, hogy most Te is 
nyertél az országos versenyen.
Igen, ráadásul éppen költözködtünk, új iskolába is kerül-
tem, de közben készülnöm kellett a versenyre.

Mit szóltak a haverok a suliban?
Gratuláltak. A tanárok és az igazgató is.

Mik a távolabbi terveid? Maradsz a boksznál?
Igen, válogatott bokszoló szeretnék lenni! Az kemény munka.

Mi az, ami pihentet? Mi a hobbid?
A boksz! Így le tudom vezetni a feszültséget, de a futás is 
ilyen, azt is szeretem. 

Mennyi időt tudsz a barátaiddal tölteni? 
Szombaton van egy pihenőnapom, akkor szívesen találko-
zom a barátaimmal. Régebben sokat ültem a számítógép 
előtt, elhanyagoltam az edzéseket, de rájöttem, hogy ez 
nem jó dolog, nem visz sehová. Így ma már nem vagyok 
egy nagy „gépező”, inkább a bokszot választom. 

„Ahol a láthatatlan 
láthatóvá válik”

A Magyar Színházat 1897-ben építették, és száztizenhat éve, 1897. október 
16-án tartotta első előadását az akkor még külvárosinak számító városrészben, 
a mai Hevesi Sándor téren. A Magyar Színház nemrégiben profilváltáson ment 
keresztül, hiszen a 2012/13-as évadtól ifjúsági és családi színházként működik. 
Kulcsszavai a kíváncsiság, a felfedezés, a kísérlet és a párbeszéd. Már nem 
csupán szolgáltató akar lenni, hanem a közönség és a felnövekvő generáció 
partnerévé is szeretne válni. 

A Magyar Színház Baráti Társa-
sága várja soraiba mindazokat, akik 
szeretnének többet tudni a színház 
életéről, a műsorra kerülő darabok-
ról, szívesen találkoznának szín-
művészekkel, írókkal, rendezőkkel. 
Tagsági díj: 3000 Ft/év

A Baráti Társaság tagjai részt vehet-
nek az új darabok próbáin, s bepillan-
tást nyerhetnek a társművészetekbe 
is – kiállításokkal, versműsorokkal, 
filmklubbal, felolvasószínházzal várja 
a színház pártoló nézőit. Személyre 
szóló hírlevelet is küldenek az újdon-
ságokról, továbbá a Baráti Társaság 
szavazatai alapján a jövőben minden 
évben Baráti-díjat adnak át a legjobb 
színésznek. 

2013. november 21-én, 19 órától az 
Arzén és levendula című bűnügyi 
bohózatot  láthatja a nagyérdemű, 
mely méltán vált világhírűvé: „az 
abszurditás határát súroló bohózati 
helyzetek azt sugallják: ezt a bűn-
ügyet nem kell túlságosan komolyan 
venni”.

Következő előadások: 
Arzén és levendula 
2013. november 21. 19.00 

Novemberben látható még a Szerb 
Antal regénye nyomán készült Holdvi-
lág és utasa című darab.

Mikortól felnőtt valaki? Ez milyen 
kötelezettségekkel jár? Az előadás 
gyors váltásokkal cikázik múlt és jelen 
között, érzéki és szellemi kaland, nyo-

mozás és tévelygés, szenvedély és ész 
vitája. Nincs abszolút igazság. Az élet 
is jó és a halál is jó, ha a miénk. Kér-
dés: megtaláljuk-e a sajátunkat? A mű 
talán segít meglelni önmagunkat.
Az előadás 16 éves kortól ajánlott.

Következő előadások: 
Holdvilág és utasa
2013. november 14. 19.00
2013. november 15. 19.00
2013. november 30. 19.00

Háy János: Házasságon innen, házas-
ságon túl című drámája talán minden 
embert érint.

Férfiak és nők, férjek és feleségek, 
barátok és barátnők. A barátok sörö-
zőkben beszélgetnek. A nők a kozme-
tikusnál. A szeretők titkos randevú-
kon, a házastársak pedig otthon vagy 
úton, útközben. Ismerős szereplők, 
ismerős helyszínek és ismerős beszél-
getések. A téma örökzöld: a boldog-
ságot keresi mindenki. Ki házasságon 
innen, ki házasságon túl. Aki még 
innen van, belülre vágyik, aki benne 
van, másfelé kacsingat. Recept nincs, 
mindenki másképp csinálja.

A darab megkapó őszinteséggel, 
helyenként ellenállhatatlan iróniával 
tart tükröt elénk. És ha a kép kicsit 
torz, nem biztos, hogy a tükröt kell 
okolnunk.

Következő előadások: 
Házasságon innen, házasságon túl 
2013. november 5. 19.30
2013. november 30. 15.00

A színház repertoárjában szerepel 
ezenkívül a My Fair Lady, Andersen 
mesék, tragikomédiák, drámák, zenés 
játékok és egyéb komédiák. Érdemes 
válogatni a teátrum kínálatából, de 
nehéz lesz választani a sok jó előadás 
közül. Bár nem is kell választani, mert 
színházba járni jó, s amit csak tudunk, 
megnézhetünk, hiszen ott láthatóvá 
válik a láthatatlan!

A Magyar Színház remek produkciói 
és színészei gondoskodnak arról, hogy 
a színházat, a játékot és álmokat ked-
velő közönség ne maradjon le a varázs-
latról, ha arra vágyik. 
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Szívesen fogyasztana valami egészségeset, s szereti a turmixokat is? 
Összegyűjtöttük a legegyszerűbben elkészíthető recepteket!

Egészséges turmixok 

Bíborturmix megfázásra
Magas C-vitamin-tartalma miatt hatékony immun-
erősítő ital, segítségével gyorsabban küzdheti le a 
megfázást.

Hozzávalók: 
250 g áfonya, 1 grapefruit, 2 alma, gyömbér

Elkészítés:
Mossuk meg a gyümölcsöket, pucoljunk meg egy kb. 
2,5 cm nagyságú gyömbérdarabot, majd préseljük 

ki az összes hozzávaló levét. Öntsük pohárba, és 
díszítsük egy kis szelet gyömbérrel.

Tisztító szőlőturmix
A szőlő a világ egyik legősibb gyümölcse, nagyon sok vitamin van 
benne, és hatékony méregtelenítő. Különösen finom tisztító turmi-
xot készíthetünk belőle.

Hozzávalók: 
1 fürt szőlő, 5 cm friss gyömbér, 1 citrom, 
szénsavmentes ásványvíz, menta

Elkészítés:
Mossuk meg a szőlőt, hámozzuk 
meg a gyömbért és a cit-
romot, majd préseljük ki 
a levüket. Öntsük 
fel szénsavmentes 
ásványvízzel, töltsük 
pohárba, és díszít-
sük mentalevéllel.

Tudta?
Ez a turmix gazdag B3-, B6- 
és E-vitaminban, valamint 
tartalmaz magnéziumot, 
foszfort, rezet, vasat, 
szelént és cinket is. Gyul-
ladáscsökkentő, méreg-
telenítő, rákmegelőző és 
antioxidáns hatású.

Édes immunerősítő 
turmix
A cékla, az alma és a 
sárgarépa külön-külön 
is kitűnő vitaminfor-
rás. Ezzel a turmixszal 
rendkívül hatásosan 
erősítheti immun-
rendszerét.

Hozzávalók: 
1 cékla 
2 alma 
1 sárgarépa 
300 ml víz

Elkészítés:
Tisztítsuk meg a 
céklát és a sárgaré-
pát, mossuk meg az 
almákat. Vágjuk fel a 
hozzávalókat egyenlő 
darabokra, majd 
préseljük ki a levüket. 
Adjuk a léhez a vizet, 
majd töltsük pohárba, 
és díszítsük egy szelet 
sárgarépával.

Tudta?
A-, C-, B

1- és B
6-vitamint, béta-karotint, folsavat és vasat tartalmaz. Kitűnő energizáló és immunerő-sítő ital.

Tudta?
Mindegyik összetevő 

C-vitaminban gazdag, így 

ezzel a finom turmixszal 

hatékonyan vehetjük fel a 

harcot a makacs megfázás-

sal szemben. Tartalmaz még 

A- és B-vitamint, folsavat, 

béta-karotint, káliumot és 

pektint. Antibakteriális, 

antioxidáns, gyulladás-

csökkentő és immunerősítő 

hatású, serkenti az emész-

tőrendszer működését.

Októberben számos nyomozást zárt le a VII. kerületi rendőrkapitányság 
vádemelési javaslattal. Ezek közül két olyan ügyet mutatunk be, melyek 
elkövetői előzetes letartóztatásban várják az eljárás befejezését.

Rendőrségi hírek

A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányságának elérhetőségei: 
1076 Budapest, Dózsa György út 18–24. • telefon: 06 (1) 461-8112 • e-mail: 07rk@budapest.police.hu

Az első esetben a tettes a rendelkezésre álló adatok alapján 
megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy ez év május 17-én 
a hajnali órákban egy kerületi szórakozóhelyen a magyar–
amerikai állampolgárságú sértett italába bódító hatású 
anyagot kevert, majd társa segítségével a férfi karjait lefogva 
eltulajdonította válltáskáját, benne mintegy félmillió forint 
értékű valutával. Az elkövetők a helyszínről elmenekültek, 
azonban a kárvallottnak a nyomozás során bemutatták a 
korábban hasonló bűncselekményeket elkövető személyek 
fényképeit, s a férfi határozottan felismerte az egyik nőt, 
aki kirabolta őt. A gyanúsított nem tartózkodott ismert 
lakcímein, így ellene elfogatóparancs kiadására került sor, 
mely alapján rövid időn belül kézre került. A rablás bűntette 
miatt lefolytatott nyomozás iratait vádemelési javaslattal 
adták át az ügyészségnek.

A másik ügy gyanúsítottját garázdaság vétsége miatt von-
ták eljárás alá. A férfi egy Alsóerdősor utcai házban él, ahol 
nézeteltérésbe keveredett egy lakótársával. Az elkövető a 
sértett nőt a lépcsőházban feltartóztatta, azzal fenyegette, 
hogy megszúrja, lelövi, ha az nem költözik el. Ezután meg-
dobálta szeméttel, majd az utcára is követte, ahol tovább 

kiabált vele, és ismételten megfenyegette. Másnap a férfi 
ablakából kinézve újra meglátta szomszédját, mire egy kést 
vett elő, és azt kiabálta, hogy azzal fogja elvágni a nő nya-
kát. Újabb két nap elteltével egy fegyvernek látszó tárggyal 
támadt a sértett családjára, akik lakásukba menekültek az 
elkövető elől. A tárgyról később megállapítást nyert, hogy 
műanyag játék pisztoly volt. Ezután az elkövető rugdosni 
kezdte a sértett lakásának ajtaját, és ismételten megfenye-
gette a családot, ezt csak a kiérkező rendőrjárőr felszólítá-
sára hagyta abba. A nyomozás iratait szintén vádemelési 
javaslattal továbbították a kerületi ügyészség felé.

Két ügyben kérjük a lakosság segítségét

Rablás bűntette miatt folytatnak nyomozást ismeretlen tettes 
ellen, aki 2013. július 20-án bement a Király utca 5. szám alatt lévő 
Nemzeti Dohányboltba, majd az eladóval összekészíttetett egy 
fehér színű szatyorba 4 karton cigarettát, valamint egy csomag 
dohányt és egy üveg sört. Ezt követően – amikor az eladó hátat 
fordított neki – a pultot átugorva a sértett kezéből a szatyrot kisza-
kította, és felszólította, hogy ne menjen utána, mert leszúrja. A 
bűncselekménnyel okozott kár: 34 690 forint.  

A mellékelt képeken lát-
ható elkövető személy-
leírása: 30 év körüli, kb. 
180 cm magas, vékony 
testalkatú, borostás, 
vékony arcú férfi. Ruhá-
zata: kék baseballsapka, 
kék póló, barnás színű 
nadrág.

Ugyancsak rablás bűntette miatt rendeltek el nyomozást ismeret-
len tettes ellen, aki 2013. május 14-én megjelent az Erzsébet körút 
58. szám alatt lévő Orex ékszerüzletben, ahol vásárlást színlelve 
az alkalmazottat gázspray-vel lefújta, majd az általa korábban kivá-
lasztott és díszdobozba csomagoltatott arany nyakláncot, arany 
medált és arany karláncot a pultról elvéve ismereten helyre mene-
kült. A bűncselekménnyel okozott kár: 148 970 forint.

A mellékelt képeken látható 
elkövető személyleírása: 
30–40 év körüli, 160 cm 
magas, vékony arcú, vékony 
testalkatú, fehér bőrű nő, 
aki félhosszú, barna haját 
kontyba fogva viselte. Ruhá-
zata: fehér, mellkasi részén 
sötétbarna, karján drapp 
színű garbó és ugyanilyen 
színű mellény, középkék far-
mernadrág, világos edzőcipő.

Értesítési telefonszámok 
„Telefontanú” zöldszám:  

06-80-555-111 
107 vagy 112
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Történelmi váltófutás 
Idén is megrendezték az aradi vértanúk tiszteletére a Történelmi váltófutást,  
amelyen a Baross iskola szép eredményeket ért el.

Több ezren futottak hétvégén a Budapest Futófesztivál 
– NATO Futás és az 1848–49-es szabadságharc Aradon 
mártírhalált halt tábornokainak emlékét ápoló Törté-
nelmi váltófutás sporteseményen. A hagyományoknak 
megfelelően a Történelmi (Kegyeleti) váltófutás 112 diák-
csapata a Vérmezőről indulva nyitotta meg a programot, 
s a gyerekek egymást váltva jutottak el a célba, vagyis 
az 56-osok terére. A váltóversenyen az általános iskolák 
között a fiúk és a lányok esetében is a Fazekas Mihály 

Általános Iskola diadalmaskodott. A célnál színes progra-
mok várták a futókat és a kilátogató nézőket. A Guiness-
rekorder Nick Árpád a maga nemében egyedülálló bemu-
tatójával kápráztatta el a közönséget, majd idén először az 
Antal József Tudásközpont szervezésében NATO élőképet 
alkottak a Történelmi váltófutáson résztvevő fiatalok, 
melyet a magasból megörökítettek a szervezők. A szín-
padon a jó hangulatról a Rozsda együttes gondoskodott. 
(Forrás: http://bpatletika.hu)

Lányok

Helyezés Rajtszám Iskola neve Ker. Idő

1 101 Fazekas Mihály Általános Iskola  
és Gimnázium VIII. 23:15

2 126 Andor Ilona Ének-Zenei  
Általános Iskola III. 23:49

3 104 Lónyay Utcai Általános Iskola  
és Református Gimnázium IX. 25:53

4 102 Baross Gábor Általános Iskola VII. 26:55

5 108 Batthyány Lajos Általános Iskola I. 27:30

6 109 Vajda Péter Általános Iskola VIII. 30:50

7 105 Klebelsberg Kuno Általános Iskola II. 32:46

8 103 Dr. Mező Ferenc Általános Iskola XIV. 48:02

9 107 Derkovits Gyula Általános Iskola VI.  -

10 106 Bajza Utcai Általános Iskola VI.  -

Fiúk

Helyezés Rajtszám Iskola neve Ker. Idő

1 671 Fazekas Mihály Általános Iskola  
és Gimnázium VIII. 21:47

2 636 Andor Ilona Ének-Zenei  
Általános Iskola III. 22:05

3 673 Baross Gábor Általános Iskola VII. 22:52

4 676 Lónyay Utcai Általános Iskola  
és Református Gimnázium IX. 24:33

5 683 Óbudai Nagy Lajos Általános Iskola III. 25:06

6 684 Bajza Utcai Általános Iskola VI. 25:11

7 674 Méri Szent Fülöp Katolikus Iskola XVI. 26:24

8 672 Vajda Péter Általános Iskola VIII. 26:43

9 691 Derkovits Gyula Általános Iskola VI. 27:13

10 681 Klebelsberg Kuno Általános Iskola II. 28:18

II. Sissi Őszi Tánchét 
A kerület névadója, Erzsébet királyné – népszerű nevén Sissi – neve napja köré 
szervezett hétnapos, hét előadásból álló kortárstánc-fesztivál 2013. november  
15–21. között, immár második alkalommal kerül megrendezésre a hetedik kerületben, 
amelynek fővédnöke idén is Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere.

A SŐT7 partnere az Örökmozgó Filmmúzeum, ezért a fesztivál előadásaira vásárolt jegy felmutatásával november 9. és 30. között 20%-os 
kedvezménnyel látogathatók a mozi vetítései. 

A fesztivál ideje alatt az alábbi filmekkel várják a látogatókat:

November 15. 20.00 Stephen Daldry: Billy Elliot, angol filmdráma, 2000, mf/an, 110’

November 16. 20.00 Carlos Saura: Tangó, spanyol–argentin táncfilm, 1998, mf/sp, 110’

November 17. 20.00 Karen Sahnazarov: Jazzbolondok, szovjet zenés vígjáték, 1983, mf/or, 89’

November 18. 21.00 Grunwalsky Ferenc: Táncalak, magyar zenés film, 2002, 68’

November 19. 17.00 Emeric Pressburger, Michael Powell: Hoffmann meséi, angol operafilm, 1951, mf, 120’

November 20. 20.00 O. Simonsson–J.S. Nilsson: Zajháborítók, svéd–francia zenés vígjáték, 2010, mf/sv, 102’

November 21. 20.00 Hules Endre: A halálba táncoltatott leány, magyar–szlovák–kanadai játékfilm, 2011, 100’

  SŐT7 pROGRAmOK

November 15. 19.30 | Közép-Európa Táncszínház: DŰNE  
bemutató (koreográfus: Maday Tímea Kinga, Hámor József)

Az előadás két alkotó munkájának gyümölcse, akiknek monda-
nivalója két különálló egységként fogalmazódik meg a mozdu-
latfüzérek által, ám egymást erősítve mégis koherens egésszé áll 
össze az est során. A Maday Tímea–Hámor József páros készítette 
el a 25. jubileumi évad első bemutatóját is, mely így a Sissi Őszi 
Tánchét nyitánya lehet.

November 16. 19.30 | Zadam Társulat: LEÉRTÉKELÉS 
(koreográfus: Zambrzycki Ádám) 

A táncelőadás a társadalmi és emberi értékrendszerek egymáshoz 
való viszonyát veszi górcső alá. Az értékek rendszere egy olyan 
szabályrendszer, amely ösztönzi vagy korlátozza az egyén cselekvé-
sét, viselkedését az adott társadalomban. Egy értékrendszer tehát 
kultúrafüggő, és hatással van az élet minden területére.

November 17. 19.30 | Badora Társulat: BARTÓKODÁLY 
(koreográfus: Barta Dóra, Kun Attila)

Az előadásban egy huszonegyedik századi utazót látunk, aki 
hol szapora, hol bizonytalan lépéseivel egyre közelebb kerül a 
világhoz és önmagához. Majd világossá válik, hogy két utazó 
(koreográfus), Kun Attila és Barta Dóra személyes aspektusából 
láthatjuk ugyanazt. 

November 18. 19.30 | Duda Éva Társulat: FAUN 
(koreográfus: Duda Éva)

A Faun az állati, misztikus, mitologikus szélsőségek, mesebeli 
karakterek irányába vezet. Nagyon izgalmas a Faun mássága, 
kiválasztott, ugyanakkor áldozati léte. Miután szinte minden 
közeg sajátja a kirekesztés: a környezete vagy rajongva csodálja, 
vagy kilöki magából az oda nem illőt. A legendás múlt század-
beli előadás látványos és korszerű adaptációja.

November 19. 19.30 | Duna Táncműhely: A CSEND SZIGETEI 
(koreográfus: Juhász Zsolt)

A hallgatagság nem azonos a mozdulatlansággal, mint ahogy 
a jelentés nélküliséggel sem. A tánc eredendő kapcsolata 
a csenddel annyit jelent, hogy nonverbális műfaj – ugyanúgy, 
ahogy a képzőművészet és a zene. A tánc a maga érzéki közvet-
lenségével egy nyelv előtti világra utal. 

November 20. 19.30 | Góbi Rita Társulat: ÉRINTÉSEK  
(koreográfus: Góbi Rita)

Az érintésnek – miként az érintettségnek is – mind a mai napig 
nincs artikulált nyelve, avatott szakirodalma: élményvalóságáról 
tudományos értekezés még nem született. Az intimitás, a tes-
tiség nem lehet tárgyszerű, (re-)produkálni nem hagyja magát, 
így a művészi önkifejezés vágyának, létezésünk adott, individu-
ális keretének bizony ellenáll, a feszültség közöttük kibékíthe-
tetlennek látszik. Ha csak…

November 21. 19.30 | Derida Dance Company: ARTeFACT  
(koreográfus: Jivko Jeliazkov)

Az ARTeFACT egy multimédiás táncelőadás Bulgáriából, mely-
nek fókuszában az a törekvés áll, hogy egy szociális és kulturális 
határokat áttörő új identitás jöjjön létre. 

INFORmÁCIÓ, jEGYRENDELÉS

Bethlen Téri Színház 

1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3. 

+36 1 342 71 63, +36 20 291 6690

info@bethlenszinhaz.hu • www.bethlenszinhaz.hu
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4. hétfő
¡	16.00–18.00
A Budapesti Mozgássérültek 
Egyesülete VII. kerületi 
csoportjának összejövetele
¡	18.00–19.00
Makulátlan fehér bőr, igéző 
szemek, vérvörös ajkak…
– előadás a japán szépség
ápolás trendjeiről. A Japán 
Alapítvány rendezvénye.
A belépés díjtalan!

5. kedd
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
nyílt összejövetele

6. szerda
¡	17.30–20.30
Szabó Lőrinc, Nadányi Zoltán és 
Dzsida Jenő költészete
Koppány Zsolt előadása. A Mű-
vészetbarátok Egyesületének 
rendezvénye. A belépés díjtalan!

7. csütörtök
¡	11.00–13.00
„UTAZÓ” TEAHÁZ
Történelmi és földrajzi ismeret
terjesztő előadássorozat
Előadó: Dr. Tóth József történész
A belépés díjtalan!
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter
¡	16.00–18.00
Az Erzsébetvárosi Természet-
barát Sportszövetség összejö
vetele

8. péntek
¡	18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejövetele
¡	18.00–22.00
Ifjúsági Táncház. Házigazda a 
Kisbihari Együttes. Közremű
ködik a FolkEmbassy Zenekar. 
A belépés díjtalan!

9. szombat
¡	15.00–18.00
A Csend fényei Klub 
összejövetele hallássérülteknek
¡	16.00–19.00
A Hársfa Egyesület összejövetele

10. vasárnap
¡	15.00–18.00
„Késő ősz van…”címmel  
a Takács Béla Zenebarát Kör 
zenés műsora. Belépő: 600 Ft/fő, 
mely az előadás előtt vásárolha
tó a helyszínen.

11. hétfő
¡	16.00–18.00
Az Ezüst Hárs Egyesület 
összejövetele
¡	19.00–
„A MUZSIKA VILÁGA”
A Magyar Állami Operaház mű-
vészeinek koncertje. Fellépő 
művészek: Tordai Éva, Háberl 
Irma, Ambrus Imre, KárpátiKohl 
Tamás 
Belépődíj: 1000 Ft/fő, mely 
megvásárolható a rendezvény 
napján a helyszínen 18 órától.

13. szerda
¡	17.00–20.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték
Pődör György: Ítélet idő című 
könyvének bemutatása
Házigazda: Madár János
¡	17.30–20.30
„Ideát” címmel Pribojszky 
Mátyás szerzői estje. Közre
működik Petrozsényi Eszter 
színművész. Házigazda:  
Geröly Tibor. A Művészetbará-
tok Egyesületének rendezvé
nye. A belépés díjtalan!
¡	18.00–
Máraiesték: Az emigráns   
– részlet a filmből és beszél
getés Bács Ferenc színművész
szel.
Helyszín: 1075 Bp., Kazinczy u. 
23–27. (ELTE PPK aula)
A belépés ingyenes!

14. csütörtök
¡	10.00–12.00
Seniortánc
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter

16. szombat
¡	16.00–19.00
A Hársfa Egyesület összejövetele

Az ERömŰVHÁZ  
2013. november havi programjai

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

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

www.eromuvhaz.hu

www.erzsebetvaros.hu

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzatának hivatalos honlapja

Erzsébetvárosi programajánló SZOLG ÁLTATÁ S

Tévéjavítás, digitális átállás, 
helyszínen, azonnal, garanciá-
val, mindennap! Tel.: 06 (20) 
471-8871

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

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

Női fodrász hívásra házhoz 
megy. Tel.: 06 (20) 464-6091

www.ajtoablakdoktor.hu Fa 
és mű anyag ajtók, ablakok 
javítását, illesztését, zárak 
cseréjét (pl. kétszárnyú ab-
laknál), szigetelését vállalom 
garanciával! Igényesen és 
becsületesen már 18 éve! 
Felmérés díjtalan! Horváth 
Ákos. Tel.: 06 (70) 550 0269

Vízszerelés, csapok, szifo-
nok, WC-csészék, WC-tartá-

lyok cseréje, javítása. Mosó- 
és mosogatógépek bekötése. 
Tel.: 06 (30) 447-3603

parkettás munkák, csiszolás, 
lakko zás, javítás. Tel.: 06 (30) 
948-8909

EGÉ SZ SÉG

Gyógypedikűrt, manikűrt vál-
lalok, hívásra házhoz megyek, 
ingyenes kiszállás. Tel.: 06 (30) 
242-9507

Nőgyógyászati magán-
rendelő Zuglóban! Dr. Kövér 
József szülész-nőgyógyász, 
klinikai onkológus főorvos új 
rendelésére bejelentkezés 
telefonon, hétfőtől péntekig, 
9.00–12.00-ig. Tel.: 06 (1) 
222-1844, 06 (30) 494-2088

protézisek készítése, 
javítása kedvező áron! Igény 
esetén házhoz is kimegyek. 
Tel.: 06 (30) 210-6641

EGY ÉB

Bérbeadó lakást keresek, 
minimum egy évre. Tel.: 06 
(30) 729-7546

Budapest egyik legnagyobb fedett területével 
rendelkező, használt cikk és bolhapiacon, 
a Garay üzletházban, asztalok korlátozott 
számban bérelhetők.

Egy asztal 2 000 Ft/nap. 

Minden napra, vagy több asztal bérlése esetén kedvezményeket, 
a bérlőknek raktározási lehetőséget biztosítunk. Ami neked felesleges, 
másnak még jól jöhet, hát gyere és add el! 
Ha téged érdekel, akkor gyere, nézelődj és vásárolj!

Nyitva tartás: Péntek-Szombat
Érdeklődni: 06/30-955-9742, vagy 06/30-365-3955

MINTA

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

„A MUZSIKA VILÁGA”„A MUZSIKA VILÁGA”
A Magyar Állami Operaház művészeinek koncertje

2013. november 11. hétfő 19 óra2013. november 11. hétfő 19 óra

Fellépő művészek:     
TORDAI ÉVA

HÁBERL IRMA
AMBRUS IMRE

KÁRPÁTI-KOHL TAMÁS

Zongorán kísér:   
FEKETE  VALÉRIA

Műsor
Ambrus Imre–Kárpáti-Kohl Tamás: Erkel: Bánk bán; Bánk-Tiborc duett

Háberl Irma: Verdi: A végzet hatalma; Leonora áriája
Kárpáti-Kohl Tamás: Verdi: Otello; Credo

Ambrus Imre: Wagner: A walkür; Tavaszi dal
Tordai Éva: Mozart: Figaro házassága; Cherubin áriája

Háberl Irma - Ambrus Imre: Verdi: Traviata; Pezsgő duett
Kárpáti-Kohl Tamás: Verdi: Rigoletto; Cortigiani

Tordai Éva: Kálmán Imre: Erzsébet c. operett; Madárdal
Háberl Irma: Kálmán Imre: Operett dal

Ambrus Imre: Lehár Ferenc: A mosoly országa; Vágyom egy nő után
Tordai Éva: Egy fér�i képe
Ambrus Imre: Olasz dalok

és még néhány meglepetés

Helyszín: ERöMŰVHÁZ 1077 Bp. Wesselényi u. 17. Tel.: 413-3550

Belépődíj: 1000 Ft/fő, mely megvásárolható 
a rendezvény napján a helyszínen 18 órától kezdődően.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!




