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A „TűzfalRehab Erzsébetvárosban” program keretében nyolcadikként az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Iskola 
Kertész utcai székhelyén készült el a legújabb tűzfalfestmény. A festmény – melyet az intézmény vezetése és 
diákjai közösen álmodtak meg – az eredeti épület folytatását imitálja. Az iskolaépület 125 éves fennállásának 
is emléket állító dekorációt hivatalosan a tanévnyitón avatják majd fel.
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Tovább zöldül a Madách tér
Új közösségi terek Erzsébetvárosban  Interjú Vattamány Zsolt polgármesterrel

A nemrég átadott Madách tér kapcsán 
rengeteg visszajelzést kapott az önkor-
mányzat, ebből is látszik, hogy népszerű, 
sokakat érintő fejlesztés történt. Ugyan-
akkor többen javasolták a zöldfelületek 
arányának növelését. 

Milyen szempontok alapján nyerte el 
végleges formáját a tér?
A végleges arculat még nem alakult 
ki, hiszen az erzsébetvárosiak igényei 
alapján a közeljövőben körülbelül 20–30 
darab új planténeres fát helyezünk ki 
a Madách térre. Ezek kiválasztása, 
beszerzése folyamatban van. A kivitele-
zés szempontjait tekintve figyelembe kell 
venni, hogy a tér arculatának kialakítása 
hosszú kompromisszum-sorozat 
eredménye, amelyben az építészeti 
sajátosságok mellett a műszaki, illetve 
hatósági előírásokra is figyelemmel 
kellett lenni.

A tér rendeltetése alapvetően megválto-
zott azzal, hogy parkolóból szabadidős 
parkká vált. Az új igényeket hogyan 
egyeztették össze a már meglévő adottsá-
gokkal?
A lehetőségeket igencsak behatárolta a 
tér funkciója: katasztrófavédelmi felvo-
nulási területről van szó, ezért a teljes 
középső részt szabadon kellett hagyni. 
A burkolat kiválasztása esetében követel-

mény volt a terhelhetőség, hiszen szük-
ség esetén el kell bírnia akár egy 40–50 
tonnás tűzoltó autót is. A fák, növényzet 
elhelyezését, fajtáját és méretét megha-
tározta a tér alatt található közműháló-
zat. Ugyanakkor az egyedi kialakítású 
szökőkúttal és a tér két oldalán talál-
ható növénykazettákkal praktikussá és 
egyben izgalmassá vált az újjászületett 
Madách tér arculata.

Májusban adták át az Almássy teret, 
emellett számos utca, park, épület kapott 

új külsőt Erzsébetvárosban. Közösségi 
terek létrehozásában egyre jobban áll 
a VII. kerület, lesz-e folytatás?
Jövőre kezdjük megszépíteni a Klau-
zál teret, a folyamat a Vásárcsarnok 
felújításával már gyakorlatilag kezdetét 
vette. Emellett most fejeződik be a 
Király utcában található volt szövőgyár 
épületének teljes átalakítása, ahol egy 
új művészeti-kulturális központot 
alakítottunk ki. Szeptembertől koncer-
teknek, kiállításoknak, konferenciáknak 
ad helyet ez a műemlék épület, vagyis 
visszaadtuk a kerületieknek, azt a 
közösségi helyszínt, amely mindenki 
számára elérhető kikapcsolódási 
lehetőséget nyújt. 

Beszámoló

Csökkenek a szociális lakbérek
Előző lapszámunkban beszámoltunk róla, hogy a kerület vezetése módosította a lakások 
bérbeadásáról szóló rendeletét, melynek következtében csökkennek a nehéz körülmények 
között élők lakbérei. A szociális bérleti díj megállapítása esetén alkalmazott jövedelemhatá-
rok kibővítésével mérsékelhetőek a háztartások kiadásai. 
A rendeletmódosítás további előnye, hogy a határozott 
idejű bérleti szerződéssel rendelkező bérlők – a ren-
deletben megjelölt esetekben – kérelmezhetik 
bérleti szerződésük módosítását határozat-
lan idejűre. Mind a bérbeadás időtarta-
mának módosítása, mind a csökkentés 
alkalmazása bérlői kérelemre indul, 
előbbire eddig 8, utóbbira pedig 
15 kérvény érkezett. 

A kérelmet és mellékleteit 
félfogadási időben (hétfő: 
12.30–17.31, szerda: 8.00–
12.00 és 12.30–16.00) az ERVA 
NZrt-nél (Damjanich u. 12.) nyújt-
hatják be, ugyanitt állnak rendelke-
zésükre a társaság munkatársai szintén 
félfogadási időben.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Megújuló gondoskodási formák

Megújul a Hevesi Sándor téri 
fogorvosi rendelő
Az Erzsébet Terv 
keretében júliusban 
megkezdődtek a 
munkálatok a Hevesi 
Sándor tér 1. szám 
alatt lévő fogorvosi 
rendelőben. A helyiség 
renoválása során az 
alaprajzi elrendezésen 
is változtatnak, illetve 
a belső felületeket, a 
burkolatokat újítják 
fel, valamint a külső 
és belső nyílászárók 
cseréjét, az elektro-
mos és épületgépészeti 
rendszerek átépítését végzik el. Az átépítésnek köszönhetően két fogorvosi rendelőt és kiszol-
gáló tereket tudnak kialakítani. A korszerűsítéssel az önkormányzat célja, hogy egy modern, 
használhatóbb rendelőt hozzon létre a kerületiek számára. 

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

Kerületünkben 
járt Joss Stone
A világhírű erzsébetvárosi együttes, a 100 
Tagú Cigányzenekar ven dégeként látoga-
tott az ERöMŰVHÁZ-ba Joss Stone, a 
többszörös Grammy-díjas angol származású 
énekesnő. A művésznő a zenekar kíséretével 
angolul énekelte el a Szomorú vasárnap című 
dalt, amely ebben a feldolgozásban igazi 
kuriózumnak számít. Az énekesnőt lenyű-
gözte a cigányzenekar szívből fakadó játéka, 
ezért a jövőben is keresni fogja annak lehető-
ségét, hogy közösen lépjenek színpadra.

A Dózsa György úti rendelőhöz hasonlóan újul meg a fogászat  is



A 100 Tagú Cigányzenekar  
Ifjúsági Tagozata is fellépett

Rostás Csaba és Mónika eredeti  
cigány népdalokat adtak elő

A megemlékezést Tímár László önkormányzati 
képviselő ünnepi beszéde nyitotta
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Tímár László képviselő, a Művelődési, Kulturális és 
Szociális Bizottság elnöke beszédében kiemelte, hogy 
fontos feladat valamennyi kisebbség történelmének, 
történetének feltárása, megőrzése.  A roma holo-
kauszt évfordulójáról szólva elmondta, sajnos nem 
dolgozták fel teljes körűen e gyásznapok történetét. 
Ezt követően a Magyar Örökség díjas 100 Tagú 
Cigányzenekar Ifjúsági Tagozata lépett fel.  A zene-
számok között Masa Tamás, a Sabbathsong Klez-
mer Együttes vezetője ismertette a roma holokauszt 
legfontosabb epizódjait, Rostás Csaba és Mónika 
pedig eredeti cigány népdalokat adott elő. Ezt köve-
tően Magyar Bori, a világzene híres hazai képviselője 
zenélt, majd a Porajmos Virrasztó Együttes lépett fel 
az opera- és klezmerénekes Fellegi Balázs vendége-
ként. A drámai hangulatot Búza Tímea színművész 
roma holokausztról szóló versekkel teremtette meg. 
Az emlékkoncert utolsó harmadában színpadra lépő 
nemzetközi hírű gitárművész, Kardos Dániel játéka 
is osztatlan sikert aratott.

Augusztus 2-án a roma holokauszt évfordulója alkalmából a volt Magyar Elektrotechnikai 
Múzeum udvarán tartott megemlékezést és emlékkoncertet az önkormányzat. 

Megemlékezés a roma 
holokauszt 70. évfordulóján

A meghirdetett pályázatok lényege, 
hogy az önkormányzat a társashá-
zaknak a felújításhoz támogatást 
nyújtson. A hozzájárulást a társas-
házak osztatlan közös tulajdonban 
lévő épületrészeinek modernizálására 
lehetett igényelni. Vattamány Zsolt 
polgármester lapunknak elmondta, 
hogy kiemelten fontosnak tartja a 
kerületi lakóépületek renoválását, 
állagmegóvását, amelynek következ-

tében nemcsak az épületek válhatnak 
korszerűbbé, de a felújításnak köszön-
hetően jelentős energiamegtakarítás 
is elérhető. A pályázatokkal kapcso-
latban kapott visszajelzések pozitívak, 
így a városvezetés a továbbiakban 
is igyekszik minden érvényes ten-
dert benyújtó társasházat támogatni. 
„Örülünk, hogy az önkormányzat 
hozzájárul a lakóházunk korszerűsí-
téséhez, hiszen így csökkenhetnek a 
fűtési költségeink. A lakókkal közö-
sen szavaztuk meg, mire van legin-
kább szükség. A pályázaton elnyert 

összegnek köszönhetően elkezdőd-
hetnek a tetőjavítási, -szigetelési, vala-
mint a homlokzatjavítási munkák” 
– nyilatkozta M. Sándorné Rottenbil-
ler utcai lakos. A legtöbb jelentkező 
társasház az általános problémák 
mellett a tetőjárdák (kéményseprőjár-
dák) javítására, építésére fordította az 
összeget. A kerületi házak többsége 
régi építésű, ezért a tetőjárdák felújí-
tása szükségszerű, hiszen a kémények 
karbantartásához, tisztításához, ellen-
őrzéséhez elengedhetetlen feltétel, 
hogy a szakemberek biztonságosan 
tudják megközelíteni azokat. P. Mik-
lós Akácfa utcai lakos kérdésünkre 
elmondta: fontosnak tartja, hogy a 
kerületvezetés kellő figyelmet fordít-
son a lakóházak állapotára, és örül, 
hogy Erzsébetváros önkormányzata 
több pályázatot is meghirdetett ennek 
érdekében. Hozzátette, társasházuk 
az elnyert támogatást a kémény- és a 
tetőjárda megújítására fordítja majd. 
Az eddig kiosztott dotáción felül a 
stabil gazdálkodásnak köszönhe-
tően  arról is döntött a vezetés, hogy 
további 25 társasházat támogat össze-
sen 35 336 868 forint összegben, az 
ehhez szükséges fedezetről augusztus-
ban dönt a képviselő-testület.  

Százmilliós támogatás 
a társasházaknak

A kerületi vezetés idén is több pályázati lehetőséget biztosított az erzsébetvárosi 
társasházak és lakóépületek számára, az így elnyert támogatást pedig tűzfalfestésre, 
általános felújításra, valamint kémény- és tetőjárda-felújításra lehetett felhasználni. 
Az önkormányzat képviselő-testületi ülésén úgy határozott, hogy közel 100 millió 
forintos pályázati keretet biztosít a helyi társasházak számára, melyet az igények 
alapján augusztusban 135 millió forintra emelnek.

A felújításnak köszönhetően  
jelentős energiamegtakarítást érhetnek el  

a társasház lakói.

128 társasház 
részesül összesen 
135 millió forint 
önkormányzati 
támogatásban.

A kép illusztráció
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Pályázati felhívás szén-monoxid-érzékelő 
berendezés igénylésére 2014.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (továbbiak-
ban: Bizottság), a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi lakóközösségek és 
az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013 (V.31.) számú 
önkormányzati rendeletében foglaltak szerint pályázatot ír ki szén-monoxid-érzékelő berendezés igénylésére.

A pályázat benyújtása, elbírálása:

•	 A pályázati anyag benyújtási határideje: 2014. szeptember 15.
•	 A pályázatot és mellékleteit zárt borítékban az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján 

kell benyújtani (Erzsébet krt. 6. vagy Garay utca 5.).
•	 A döntés-előkészítési munkákat az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal végzi.
•	 A pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési 

Bizottsága bírálja el.
•	 A pályázatok elbírálási határideje: 2014. szeptember 25., a határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázat lebonyolításának módja:

Jelentkezési lap az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján (Erzsébet krt. 6. vagy Garay u. 5.) 
vehető át, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu).

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Városgazdálkodási Iroda városüzemeltetési és köz-
rendvédelmi referense, Wendl Viktória a 462-3138-os telefonszámon.
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ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Megújuló gondoskodási formák

A városi „táborozás” mellett ugyanakkor fontos, hogy 
a gyermekek pár napra kiszakadjanak megszokott környe-
zetükből, és új élményekkel gazdagodva kezdhessék meg 
a szeptemberi tanévet.

Erzsébetváros önkormányzata 2011-ben a balaton mária-
fürdői és a szlovákiai Ruzsinán lévő táborát is felújította, 
így komfortos körülmények, rendezett környezet várja a 
táborozókat. Balatonmáriafürdőn 2014-ben is több közér-
zetjavító karbantartási munkát végeztek el, így a garanciális 
javításokon túl új bojlereket is beszereltek, pingpongasztalt 
vásároltak, valamint egy wifi routert szereztek be.

Az önkormányzat idén 5,7 millió forintos keretösszeget 
biztosított a nyári táborozás támogatására, így valamennyi 
pályázó megkapta az általa kért hozzájárulást, melyet rend-
szerint a szállás, az utazás, illetve az étkeztetés költségeire, 
valamint a változatos kulturális és szabadidős programok 
biztosítására fordíthatnak.

Fontos kiemelni, hogy a pályázat eredeti célja a hátrányos 
helyzetű gyermekek táboroztatásának támogatása. Idén 
nyáron a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató 
Központ szervezésében rászoruló kerületi gyermekek szüle-
ikkel együtt utazhattak Máriafürdőre, ahol a pihenés mel-
lett érdekes szakmai programokon is részt vehettek. 
A jövőben a pályázati lehetőségek további bővítését tervezik, 
ezért az önkormányzat arra biztatja a kerületi civil szervezete-
ket, hogy bátran jelentkezzenek, hiszen egy kis időráfordítás-
sal maradandó élményeket szerezhetnek a támogatottaknak.

Vakáció önkormányzati 
támogatással

A nyári szünidő beosztása a legtöbb szülő részére nem kevés fejtörést 
okoz. A napközis táborok programjai változatos elfoglaltságot kínálnak 
az iskoláskorúaknak, emellett számos egyéb ingyenes vagy kedvezményes 
program várja a kerületben élő kicsiket és nagyobbakat. 

Kedvezményes állatkerti belépők
Az önkormányzat és az állatkert közötti megállapodásnak 
köszönhetően augusztustól kedvezményesen látogathat-
ják a Fővárosi Állat- és Növénykertet az erzsébetvárosiak. 
A kerületi óvodás, általános és középiskolás csoportok 
számára ingyenes a belépés, az erzsébetvárosi családok gyer-
mekeinek pedig a jegy ára mindössze 400 Ft/fő. Szintén 
400 Ft/fő kedvezményes áron élvezhetik a Fővárosi Állat- 
és Növénykert által nyújtott élményeket az erzsébetvárosi 
nyugdíjasok 10 főt elérő szervezett csoportjai. Az „Ezüst-
évek” Erzsébetvárosi Vásárlói Kártyával rendelkező, 60 év 
feletti, valamint nagycsaládos, illetve gyermekeiket egyedül 
nevelő erzsébetvárosi polgárok pedig fejenként 600 Ft-os 
belépőért kapcsolódhatnak ki a nemrég megújult és kibő-
vített állatkertben. A kedvezményeket az arra jogosultak 
lakcímkártya felmutatása ellenében vehetik igénybe a jegy-
pénztárnál. A megállapodás nagyszerű alkalmat kínál mind 
a fiatalabb, mind az idősebb korosztály számára a szabad-
idő hasznos és kellemes eltöltésére. A kerület vezetése bízik 
abban, hogy a korábbi évekhez hasonlóan sokan élnek 
majd a lehetőséggel.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Oktatási és kulturális programok

400 gyermek és 300 felnőtt 
nyaralt idén az önkormányzati 

táborokban.
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Ingyenes színházi előadások erzsébetvárosi 
gyermekeknek
„Minden gyermek jus-
son el színházba” – ezzel 
a céllal indította útjára 
országosan egyedülálló 
kezdeményezését Erzsé-
betváros önkormány-
zata. A program célja, 
hogy a kerületi óvodá-
soknak, iskolásoknak 
egy évben legalább egy-
szer legyen részük ebben 
a kulturális élményben. 
A városvezetés és a kerü-
leti színházak együtt-
működésének köszönhe-
tően mintegy háromezer 
gyermek vehet részt a 
korosztályának meg-
felelő előadáson. A prog-
ram részleteiről hamaro-
san bővebb tájékoztatást 
nyújtunk.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Oktatási és kulturális programok

PÁLYÁZAT egyszeri támogatás lakbérhátralék elengedése 
vonatkozásában

Tisztelt erzsébetvárosi Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk az erzsébetvárosi önkormányzat tulajdoná-
ban álló lakások bérlőit, hogy az önkormányzat képviselő-testülete 
253/2014 (VI.12.) számú határozatával az alábbi döntést hozta:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy azon önkormányzati lakásbérlők, 
akik életkörülményeik nekik fel nem róható romlása következtében 
halmozták fel lakbér és különszolgáltatások díja jogcímén fenn-
álló tartozását az önkormányzat felé, legfeljebb és összesen bruttó 
300 000 Ft összegben a tartozását elengedi a meghatározott feltéte-
leknek megfelelően.”

A pályázati részvétel részletes feltételeit a Pénzügyi és Kerületfejlesz-
tési Bizottság soron következő ülésén hagyja jóvá, amelyet követően
a végleges pályázati felhívás az önkormányzat (www.erzsebetvaros.
hu) és az ERVA Nonprofit Zrt. (www.ervainfo.hu) honlapján, vala-
mint az önkormányzat hirdetőtábláján kerül közzétételre.

A pályázati részvétel várható feltételeiről és az előreláthatóan benyúj-
tani szükséges iratokról előzetes tájékoztatás kérhető telefonon az 
ERVA Nonprofit Zrt. Lakásgazdálkodási Irodájánál a 06 1 352-
8654 telefonszámon.

Álláslehetőségek
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató  
Központ pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöl-
tésére:

•	 tanácsadó
•	 2 fő területi védőnő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok máso-
lata, hatósági erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, 
nyilatkozat arról, hogy a pályázatokat elbíráló bizottság 
betekintést nyerhet pályázati anyagában foglalt személyes 
adataiba.

Amennyiben a felsorolt dokumentumokat nem csa-
tolja pályázati anyagához, úgy a pályázata érvénytelennek 
minősül.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 14. 

További információ: 
www.bjhuman.hu honlapon

A fejlesztés kilenc kerületet, összesen 
30 fő- és gyűjtőútszakaszt érint, 1600 
férőhelynyi kerékpártámasz kihelyezé-
sét, valamint 20 kisebb forgalmirend-
módosítást foglal magában.

A ferdén tolatva parkolást a kétirányú 
kerékpározásra megnyitott egyirányú 
utcákban alkalmazza a BKK, ugyanis 
a tapasztalatok szerint nagyobb biz-
tonságot jelent a közlekedők számára. 
A gépjárművezetők induláskor hely-
zetükből adódóan mindkét irány-
ban belátják azt az útszakaszt, ahová 
kihajtani készülnek, így a kerékpárral 
közlekedőket is jobban észreveszik. 
A terveket minden esetben forgalom-
biztonsági szempontból is vizsgálták.

„Szokatlan lehet ugyan tolatva, ferdén 
parkolni, de ennél a műveletnél a 
tükrök segítségével maximálisan rálát a 
vezető az érintett útszakaszra, illetve a 
kerékpárosok által használt, a parkoló 

autók melletti sávra. A mai rend, misze-
rint orral, ferdén kell beállni, kényel-
mes, gyors és biztonságos, azonban 
kiálláskor a tolatás még kerékpárosok 
nélkül is kockázatos, hiszen nincs az 
autókon olyan tükör, amelyik ebben a 
szögben lát, és a járművezető sem képes 
tökéletesen hátrafelé, a másik autó 
takarásából figyelni. Biciklis forgalom 
esetén a tolatás még inkább baleset-
veszélyes: a fokozatosan vagy hirtelen 
kiálló autó vezetője nem biztos, hogy 
időben észreveszi a kerékpárost. A par-

kolási rend módosítása tehát szükséges 
és indokolt mind a kerékpárosok, mind 
pedig az autósok biztonsága érdekében. 
A ferdén tolatva parkolás további elő-
nye, hogy az autó hátsó csomagtartó-
jába a járda felől lehet bepakolni, s így 
az autós sincs kitéve az úttesten zajló 
forgalom veszélyeinek” – olvasható 
a BKK hivatalos tájékoztatásában.

A BKK újabb utcákban vezeti 
be a ferdén tolatva parkolást

A kerékpárosok biztonsága érdekében egyre több helyen vezeti  
be a Budapesti Közlekedési Központ a ferdén tolatva parkolást  
a belvárosban. A MOL Bubi közbringarendszer megvalósításával párhuzamosan  
a BKK folytatja a belváros komplex kerékpáros barát fejlesztését, melynek célja, hogy 
a kerékpározás, az autós forgalom és a parkolás egyaránt biztonságosabbá váljon. 

2014 novemberéig folyamato-
san bevezetik a ferdén tolatva 
parkolást az alábbi utcákban is, 
a kétirányú kerékpáros behajtás 
kijelölésével egyidejűleg:

Jókai utca 
Podmaniczky utca (Bajcsy-Zsi-
linszky utca–Teréz körút között)

Vörösmarty utca  
(Podmaniczky utca–Király utca 
között)

Rippl-Rónai utca

Benczúr utca

Király utca  
(Teréz körút–Akácfa utca között)

Péterffy Sándor utca  
(Rottenbiller utca–Cserhát utca 
között)

Murányi utca  
(István út–Damjanich utca 
között)

Alsó erdősor utca  
(Dohány utca–Munkás út között)

Huszár utca  
(Rózsák tere–Rákóczi út között)

forrás: bkk.hu

BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

BKK

„A ferdén tolatva 
parkolást a kétirányú

kerékpározásra 
megnyitott egyirányú
utcákban alkalmazza 

a BKK.”
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A napokban minden erzsébetvárosi lakoshoz eljutott egy kiadvány, amely 
hasznos és érthető információkkal szolgál a kerületi szociális és egészségügyi 
ellátásokról, és teljes körű tájékoztatást nyújt a szolgáltatásokról, 
az igénybevétel módjáról, feltételeiről.

Megújuló gondoskodás
Erzsébetvárosban

A kiadvány megjelentetésének egyik 
apropója, hogy tájékoztatást nyújtson 
a Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ által biztosított 
ellátások és szolgáltatások jövőbeni 
nagyobb hatékonyságáról, valamint 
egymásra épülő, egymással együtt-
működő rendszerben való műkö-
déséről. A szociális és egészségügyi 
ellátások átszervezésének a lakosság 
szempontjából legfontosabb hoza-
déka, hogy a továbbiakban területi 
alapon biztosítják a szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést, vagyis az ügyfél szá-
mára lerövidítik, ezáltal megkönnyí-
tik a szolgáltatások igénybevételéhez 
vezető utat, az ügyintézést. A kiad-
vány az átszervezéshez kapcsolódóan 

minden szolgáltatás részletes leírása 
mellett azoknak a szakembereknek 
(mentor, segítő, gondozó, ápoló stb.) 
a közvetlen elérhetőségét is tartal-
mazza, akiknél az erzsébetváro-
siak saját lakcímük alapján igénybe 
tudják venni az adott szolgáltatást. 
A szolgáltatásokhoz való hozzáfé-
rést tehát a helyiek részére területi 
alapon biztosítják, akárcsak a házior-

vosi ellátást, hiszen a harminchárom 
kerületi háziorvosi körzetből is azt a 
háziorvost kell felkeresni betegség, 
panasz, egyéb elvégzendő vizsgálat 
esetén, akihez bejelentett lakcíme 
alapján tartozik a páciens. A Bischitz 
Johanna Integrált Humán Szolgál-
tató Központ szolgáltatásai is hasonló 
elven működnek majd: egy adott 
szolgáltatási egységen belül minden-
kinek közvetlenül ahhoz a szakem-

berhez kell fordulnia, akihez lakcíme, 
vagyis ellátási körzete szerint tar-
tozik. Az egyes ellátási körzetekhez 
tartozó címek megegyeznek a házi-
orvosi körzetekhez tartozó címekkel. 
Természetesen nem a lakosoknak kell 
kideríteniük, hogy lakcímük alapján 
melyik körzethez tartoznak és ki az 
adott szakember, akit fel kell keres-
niük, hogy a szolgáltatást igénybe 
vegyék, hanem a brosúrában talál-
ható matrica nyújt erről tájékoztatást. 
Az ellátásszervezés átalakításával 
a szolgáltatások minőségének javulása 
várható, ami elsősorban a háttérben 
zajló, összehangolt szervezeti munka 
kialakításának köszönhető.

A kiadvány célja,  
hogy az erzsébetvárosiak számára 

megkönnyítse a szolgáltatások 
igénybevételét.

Javult  
a szolgáltatások 

minősége.

Átlagosan kétezer diák jár az önkormányzati fenntar-
tású általános iskolákba és gimnáziumokba, közülük 
várhatóan közel ötszázan kezdik meg az első évfo-
lyamot. Ők hagyományosan egy gondosan össze-
állított tanszercsomagot kapnak, melyben minden 
alapfelszerelés megtalálható, amire az iskolakezdés-
hez szükségük van. A csomag tartalmát a pedagó-
gusok segítségével állították össze az önkormányzat 
munkatársai. 2011 óta minden évben részesültek 
ehhez hasonló hozzájárulásban a kerületi családok: 

három év alatt közel ezer csomagot osztott szét az  
önkormányzat a helyi kisdiákoknak. A tavalyi évtől a 
támogatást kiterjesztették az összes oktatási intéz-
ményre, valamint az igényeket felmérve a csomag 
tartalmát is bővítették. Vattamány Zsolt polgármes-
ter a júniusi tanévzáró ünnepségeken bejelentette, 
hogy a 2014–15. tanévtől az önkormányzat ingye-
nesen biztosítja a 3–4. osztályos tanulóknak a tan-

Ismét tanszercsomaggal segítik
a tanévkezdést

Idén negyedik alkalommal támogatja Erzsébetváros önkormányzata az első osztályos 
tanulókat ingyenes tanévkezdési csomaggal. A kerület vezetése tisztában van azzal, hogy 
a tanév kezdete nehezebb időszak a családok számára, ezért ily módon is szeretné segíteni 
őket. A tanszereken kívül az alsó tagozatos diákoknak ingyenes tankönyvet is biztosít 
az önkormányzat.

Az iskolakezdési csomag tartalma

✓ kockás füzet (27–32) 4 db/csomag
✓ vonalas füzet (27–32) 4 db/csomag
✓ sima füzet (20–32) 2 db/csomag
✓ hangjegyfüzet (36–16) 1 db/csomag
✓ leckefüzet
✓ órarend
✓ 2 db HB-s ceruza
✓ radír
✓ színesceruza-készlet
✓ 30 darabos zsírkrétakészlet
✓ kék és piros postairon 
✓ vízfesték 12 darabos
✓	 ecsetkészlet	(2,	4,	6,	8,	10,	12	méretű)
✓ vonalzókészlet
✓ 200 g natúr gyurma 
✓ számolókorong
✓	 műanyag	óra
✓	 műanyag	hőmérő
✓ tisztasági csomag
✓	 fényvisszaverő	tornazsák

Segítség az iskolakezdéshez

Az erzsébetvárosi önkormányzat az iskolakezdő diákokat 
idén is tanszercsomaggal támogatja, amelyet az első osztá-
lyosok az évnyitón vehetnek át. A kezdő tanszercsomagban 
minden alapfelszerelés megtalálható, ami egy első osztályos 
iskolakezdéséhez szükséges. 

Az önkormányzat ingyenesen 
biztosítja a 3–4. osztályos 

tanulóknak a tankönyveket.

könyveket. „Az 1. és 2. osztályos diákok állami támogatásként 
már eddig is térítésmentesen kapták meg tankönyvcsomagjaikat, 
Erzsébetváros vezetése pedig kibővítette a támogatást a teljes alsó 
tagozatra, ami a következő tanévben összesen kétszáztizennégy 
erzsébetvárosi gyermeket jelent” – mondta lapunknak Vattamány 
Zsolt polgármester.

Ezernél is több diák iskolakezdését támogatja az önkormányzat



Már javában zajlanak az Erzsébetváros önkormányzata által finanszírozott, 
az Erzsébet Terv keretében megvalósuló útfelújítások a kerületben. 

Megújuló utak,  
otthonos közterületek
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Épül Erzsébetváros!
Városfejlesztés

Új padok az Almássy 
utcában
Július végén Erzsébetvá-
ros önkormányzata 14 
új padot helyezett ki az 
Almássy utcában. A régi, 
elhasználódott ülőal-
kalmatosságok cseréje 
aktuálissá vált az Almássy 
térre vezető utcában, ezért 
döntött a kerület vezetése 
a középen kartámaszokkal 
osztott ülőpadok kihelye-
zése mellett. A projekthez 
kapcsolódóan hamaro-
san sor kerül az Almássy 
utcai planténerek (fával 
beültetett növénydézsák) 
felújítására, festésére is.

Az önkormányzat több mint 5000 méternyi utat újított 
fel az elmúlt négy évben Erzsébetvárosban, s jelenleg is 
zajlanak a közterületek megújítását célzó beruházások. 
Az Erzsébet Terv fejlesztési program keretében nem-
csak új burkolatot kapnak az utcák, hanem lehetőség 
szerint növényesítik is azokat. Erzsébetváros vezetésének 
kiemelt célja, hogy élhetőbb környezetet biztosítson a 
kerületieknek, így az útfelújítások mellett nagy hang-

súlyt fektet a zöldfelületek növelésére is. Ahol a közmű-
vek lehetővé teszik, ott faültetéssel, egyéb esetben pedig 
növénydézsák kihelyezésével teszik barátságosabbá az 
utcákat. A Peterdy utca Bethlen utca–Murányi utca 
közötti szakasza és az Asbóth utca után nemrégiben a 
Nyár utcában is megkezdték az új útburkolatok kiala-
kítását. A beruházás keretében felújítják mindhárom 
útszakasz burkolatát és padkáját, valamint újrafestik az 
útburkolati jeleket. 

Megkezdődött a Dob Bölcsőde energetikai 
korszerűsítése
Elkezdődött a Dob Bölcsőde épü-
letének homlokzati hőszigetelését, 
külső nyílászáróit, tetőszigetelését és 
csapadékvíz elleni szigetelését, vala-
mint a hőtermelő kazánokat érintő 
felújítása.

Az idei beruházás során moderni-
zálják az épület fűtési vezeték- és 
radiátoros rendszerét. A munkálatok 
során a meglévő fűtési rendszert tel-
jesen elbontják. Az I. emeleten talál-
ható üzemi konyha korszerűsítése a 
vezetékrendszerek bontásával indul, 
majd a hidegburkolatokat cserélik le, 
ezenkívül új légtechnikai és klíma-
rendszert alakítanak ki. A konyha-
technológiai eszközök közül a meg-
lévő toronysütő és gáztűzhely cseréje 
is a kivitelezés része. A csatlakozó 
gázvezetékek, az elektromos hálózat, 
valamint az égéstermék- és szagel-
szívó rendszer átalakítására szintén 
sor kerül.

A megújult Kertész utcaÚj növénydézsák a Hársfa utcában

Az Erzsébet Terv keretében 
5000 méternyi út 

és 10 000 méternyi járda épült 
újjá a kerületben.

A Peterdy utca is új külsőt kap
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 A magyar közönség az első
Beke Farkas Nándorral, a Magyar Kultúra Lovagjával beszélgettünk 
a 100 Tagú Cigányzenekarról és a szeptemberi nagykoncertről.

Bár mindenki ismeri Önöket, nem biz-
tos, hogy a 100 Tagú Cigányzenekar 
történetét is olyan sokan hallották már.
1985 áprilisában egy fájdalmas apro-
póból több száz ember gyűlt össze, 
köztük muzsikusok a világ minden 
tájáról, id. Járóka Sándor, az akkori 
vezető prímás temetésének napján. 
Senki nem tudja, kinek az agyából 
pattant ki a szikra, hogy álljanak 
össze egy zenekarrá. Bizonyára a 

Jóisten akarta így. 1986 áprilisában a 
vadonatúj Kongresszusi Központban 
mutatkozott be az együttes. Akkor 
indult el a világsiker felé. Ez az áldott, 
csodálatos zenekar a megalakulása óta 
sikerre volt ítélve. 

Melyek voltak a legmeghatározóbb 
külföldi szerepléseik?
Nehéz lenne egyet-egyet kiragadni, 
de azért van, amire szívesen emléke-

zünk. Az összes földrészen jártunk. 
Eljutottunk Kínától Japánon és 
Új-Zélandon keresztül Ausztráli-
áig. Felléptünk Tunéziában, ahol a 
sivatag közepén van a világ harmadik 
legnagyobb amfiteátruma. Csodála-
tos az atmoszféra, ami belengi azt a 
helyet. De például Monte Carlóban 
minden évben zenélünk, szinte haza-
járunk a Vöröskereszt jótékonysági 
koncertjére. Persze itthon is voltunk 
rengeteg helyen, kis falvakban is, pici 
kultúrházakban, ahol bár melegítő-
ben fogadtak minket, mégis hatalmas 
szeretettel. Nekünk a magyar közön-
ség az első, mert a szívükhöz közelebb 
állunk, és jobban megértik azt, amit 
mi szeretnénk közvetíteni.

Mi ad erőt a 100 Tagú Cigányzene-
karnak?
A siker. Minden egyes alkalom-
mal. Mindegy, hogy az említett kis 
művházban vagy Amszterdamban 
vagyunk, nekünk mindig ugyanolyan 
első osztályúan kell játszanunk, és 
a zenei alázatnak is meg kell len-
nie bennünk. Amikor felmegyünk 
a színpadra, már nincs semmi, csak 
a muzsika.

Nagykoncertet adnak hamarosan.
Igen, szeptember 7-én, este 18.30-kor 
az újjáépült Zeneakadémia nagy-
termében játszunk. József Lendvay 
és Roby Lakatos hegedűművész lesz 
a szólista. Ahogy tavaly, úgy idén 
is Vattamány Zsolt polgármester 
a rendezvény fővédnöke, melyen 
a Sabbathsong Klezmer Band lesz 
a vendégünk. Cigány és zsidó zeneka-
rok közös színpadon zenélnek majd. 
Egy tőről fakad a két zene: hasonlóak 
a zenei motívumok, harmóniák, a tán-
cok, a hanglejtések. Mindkettő öröm-
zene, de egyben van demonstratív 
jellege is. Annak, hogy együtt lépünk 
fel, szimbolikus jelentése is van, hiszen 
ez évben emlékezünk meg a 70 éve 
történt holokausztról. 

100Tagú Cigányzenekar

és barátai koncert
2014.09.07. 18.30

zeneakadémia|nagyterem

Lendvay józsef 
hegedűművészhegedűművész

Roby lakatosSabbathsong Klezmer
BAND

főprímás, művészeti vezető: Lendvai Csócsi József

Jegyvásárlás a helyszínen,valamint az Interticket és Ticketportal országos hálózatán.
Online: zeneakadémia.hu, interticet.hu, ticetportal.hu

Konferanszié: 

Tóth Géza
TV bemondó

Fővédnök: 

Vattamány Zsolt
Erzsébetváros polgármestere

Szerkesztő, producer:

 Beke Farkas Nándor
a 100 Tagú Cigányzenekar elnöke

100

E M M I

B E L É P Ő J E G Y E K  K A R N Y Ú J T Á S N Y I R A

GYPSY SYMPHONY ORCHESTRA
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Örkény Kert a Madách téren
Idén is lesz Örkény Kert, immár a megújult Madách téren. Mácsai Pál 
Kossuth-díjas művész, az Örkény Színház igazgatója mesél a rendezvényről.

Mióta rendezik meg az Örkény Kertet? 
Negyedik alkalommal szervezzük meg a programokat, 
minden évben a nyár végén, amikor már közeleg az iskolai 
évnyitó, belátható időn belül van már ilyenkor a színházi 
évadkezdés is, vagyis újra itthon vannak kicsik és nagyok.   

Hogyan született meg az Örkény Kert ötlete?
„Madách téri dolgozó”-ként itt töltöm a legtöbb időt. 
Zavart, hogy a parkolóként használt tér mennyi kiakná-
zatlan lehetőséget rejt magában. A magam vigasztalására 
mindig azt képzeltem, hogy ez a különleges építészetű hely, 
egyfajta piazza, a környék tulajdonképpeni főtere, platá-
nokkal, padokkal, mediterrán hangulattal. Ezt a képzelgést 
akartuk valóra váltani legalább egy napra. Hozattunk fákat 
és füvet, építettünk színpadokat is. Elhívtunk olyan művé-
szeket, akiket szívesen hallgatunk, és invitáltuk a környék 
lakóit.

Milyen visszajelzéseket kaptak annak idején?
Nem tudok negatív reakciókról. Elképzelhető, hogy nincse-
nek is ellenzői? Sok szeretetet kaptunk a környékbeliektől a 
programért cserébe. A kerület is azonnal a Kert mellé állt, 
azóta is közös rendezvényünk. 

Az idei Örkény Kert az új Madách téren lesz. Miben lesz 
más?
Megváltozott a tér szerkezete, így máshol helyezzük el 
színpadokat – de azt hiszem, a hangulat ugyanolyan jó 
lesz, mint korábban. Mindig azokat az előadókat hívjuk, 
akiknek a művészetét szeretjük, mi magunk pedig olyas-
mivel állunk elő, amivel máskor nem: a Kertre készül az 
Esztrád-műsorunk, amelyben zenélünk és énekelünk, de 
mégis inkább prózai színház lévén különös izgalom, mert 
itt egyetlen alkalommal adunk elő valamit, számunkra 
tulajdonképpen ismeretlen terepen.       

Mit gondol a Madách tér új külsejéről?
Én a mi „kiköltözésünket” azért neveztem el „kert”-nek, 
mert úgy gondoltam, a tér zöld lehetne, nagy fákkal, sok 
fűvel, szökőkúttal, kis oázis a kősivatagban. A környé-
ken, de az egész városban is kevés a belterületi park. A két 
hatalmas Madách-ház közé hosszan besüt a nap, a tér 
tulajdonképp egy szurdok, májustól októberig nagyon 
forró. A zöldfelület és a víz oldhatná a kőrengeteg komor-
ságát. A hely végül mégsem park lett, de már a nyilvános 
tervpályázaton sem igen jelentkezett ez a gondolat. Most 
funkcióját tekintve egyfajta átmenetnek érzem a közlekedő 
és a tartózkodó között. Érezhetően keresi a helyét, érdek-
lődéssel várom, hogyan illeszkedik majd a város, a környék 
mindennapjaiba. Szerintem több zölddel fog hajolni a lige-
tesedés felé. Előbb-utóbb ősztől tavaszig nagy dézsák fog-
nak megjelenni fákkal, bokrokkal, a teraszok is mozdulni 
fognak az árkádok alól, máris napernyők vannak, biztató 
jeléül annak, hogy majd belakja a város. A spontán alakulás 
nagyon erős a köztereken, ha hagyják. 

Milyen programok várhatóak az idei rendezvényen?
A gyerekeké a délelőtt és a kora délután, aztán felnőtte-
sedünk, de még az esti Esztrádot is megnézheti minden 
korosztály. Lesz gyerekkoncert és táncház Salamon Beával 
és a Méta zenekarral, jön a Piros Kakaó játszóház, eljátsz-
szuk a Csoda és Kószát is a benti színpadon. Hagyomá-
nyosan lesz a Jónás Könyve Csuja Imrével. Játszik a Kaláka 
Kányádi Sándor 85. születésnapja alkalmából, fellép 
a Budapest Klezmer Band, velük hetven évvel ezelőttre 
emlékezünk, és jön a Szakértők zenekar Kovács Márton-
nal és nagyszerű színházi zenékkel. Idén is velünk lesz 
Kocsis Zoltán, a slam poetry legjobbjai pedig Shakespeare 
születésének 450. évfordulójáról fognak verselni, este pedig 
az Esztráddal lép színpadra a társulat.  

Kiknek ajánlaná az Örkény Kertet? 
Természetesen mindenkinek. És szíveskedjenek idén is 
drukkolni a jó időért. 

Alábbi összeállításunkban a tanévkezdésre vonatkozó fontos 
információkat és tudnivalókat olvashatják.

Közérdekű információk 
a tanévkezdéshez

Alsóerdősori Bárdos 
Lajos Általános Iskola 
és Gimnázium

Ebédbefizetés 
2014. szeptember hónapra
2014. augusztus 25. (hétfő) 
14.00–17.00
2014. augusztus 26. (kedd) 
14.00–17.00
2014. augusztus 27. (szerda) 
7.00–11.00
Pótbefizetésre nincs lehetőség!

Javító-pótló-osztályozó vizsgák 
időpontja
2014. augusztus 27. (szerda) 9.00 
órától
Minden érintettet levélben is értesí-
tünk a nyár folyamán!
  
A 2014/15-ös tanév megnyitójá-
nak időpontja
2014. augusztus 28. (csütörtök)  
17.00 óra
 

(forrás: www.alsoerdosor.hu)

Baross Gábor Általános 
Iskola

Ebédbefizetés
2014. augusztus 25. (hétfő)  
8.00–18.00 óráig 22 tanítási napra 
(szeptember 1–30.)

Az étkezési hozzájárulás lejáró kedvez-
ményeit a nyáron meg kell újítani!

Pótvizsga 
2014. augusztus  27. (szerda)  9.00 óra

(forrás: www.barossuli.hu)

Erzsébetvárosi 
Kéttannyelvű Általános 
Iskola, Szakiskola és 
Szakközépiskola

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Augusztus 25–29. között előzetes 
igény alapján a Kertész u. 30. szám 
alatt biztosítjuk a napközis ügyeletet.

Ebédbefizetés az augusztus 
25–29-ig tartó ügyeletre
aug. 13-án 10.00–11.00 óra között.

Ebédbefizetés szeptemberre
augusztus 25. (hétfő) 7.30–15.00 – 
étkezés szeptember 1-jétől.

Pót ebédbefizetés
szeptember 3. (szerda) 7.30–10.00 – 
étkezés szeptember 8-tól.

Kedves Szülők! Kérjük Önöket, hogy 
ha rendelkeznek Rendkívüli Gyer-
mekvédelmi Kedvezményről szóló 
érvényes határozattal vagy a Magyar 
Államkincstár által kiadott nagycsa-
ládos, illetve tartósan beteg gyermek-
nek járó családi pótlék igazolással, az 
augusztusi ebédbefizetésnél szívesked-
jenek magukkal hozni, és bemutatni! 

A kedvezményes, illetve térítésmentes 
étkeztetést csak így tudjuk biztosítani. 

Konzultáció a javító-, különbözeti 
és osztályozó vizsgákra
augusztus 26–27-én 8.00–10.00 óráig. 
Ekkor megtekinthető a beosztás is.

Javító- és osztályozó vizsga
augusztus 28-án 8.00 órától. A vizs-
gára bizonyítványt, nyári gyakorlófü-
zetet kell hozni! A javító- és osztályozó 
vizsgáról szóló értesítést, a vizsgák 
témaköreit a bi zo nyítványosztáskor 
eljuttattuk a tanulókhoz.

Pótbeiratkozás 
augusztus 28-án 8.00–13.00 óráig.

A 2014/2015. tanév első tanítási 
napja:
2014. szeptember 1-jén 8.00 óra 
(érkezni 7.45-re kell)

Az első napon 8.00–11.40-ig lesz taní-
tás, utána 16.00 óráig napközit bizto-
sítunk. A tanévnyitó ünnepély az első 
tanítási napon lesz. Az 1. osztályosok 
szüleinek értekezletet tartunk szept-
ember 1-jén 16.30-kor az osztályte-
remben. 

(forrás: www.erzsebetvarosiiskola.hu)
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Egészség

A tökéletes kovászos uborka
A nyár nem múlhat el a frissen készült kovászos uborka nélkül. 
A következőkben megosztjuk Önökkel a tökéletes receptjét.

Az uborka jótékony hatásai
Az uborka az egyik legegészségesebb zöldség. Lássuk, minek köszönheti 
népszerűségét, és miért érdemes még gyakrabban fogyasztani.

Tápanyagtartalma miatt táplálkozás-élettani szerepe 
jelentős. Különösen magas a víztartalma (96%), 
emellett gazdag ballasztanyagokban, tartalmaz 
fehérjét, szénhidrátot, zsírt, káliumot, kalciumot, 
foszfort, magnéziumot, vasat, jódot, A-, B1-, B2-vita-
mint, niacint, folsavat.

Ideális fogyókúrázóknak és vesebetegeknek, vala-
mint hatásos szem- és lábduzzadás, de reuma és 
köszvény ellen is. Jól hat a szervezet vízháztartására, 
segít a sejtekből kioldani a felesleges savakat és zsíro-
kat, a káros anyagokat.

Szinte nincs olyan, aki ne ismerné, az uborka 
bőrre való jótékony hatását. Ha 
valaki mégis kételkedne, akkor 
a friss természetes uborkalé 
bőrszépítő hatásáról saját maga 
is meggyőződhet, ha rendsze-
resen alkalmazza arcpakolá-
sokban. Minden korosztálynak 
ajánlható. A fiatalok bőrét még 
üdébbé teszi, a középkorúak 
ráncosodását késlelteti, az 
idősebbek fáradt bőrét 
kisimítja, szinte visszafi-
atalítja.

Miért érdemes uborkát 
használnunk, illetve 
fogyasztanunk?

1. Hidratálja a szervezetet.
2. Leégés ellen is hatásos.
3. Méregtelenít.
4. Vitaminokban gazdag.
5.	Megszépíti	a	bőrt.
6. Fogyókúrázók számára is ideális.
7. Revitalizálja a szemeket.
8. Antitumor hatású.
9.  Koleszterin-, vérnyomás- és vércukor-
csökkentő.

10.	Elősegíti	a	szájhigiénét.
11.		Hozzájárul	a	bőr	és	a	körmök	egészségé-

hez.
12.	Erősíti	az	ízületeket.
13. Másnaposság esetén is hatásos.
14.	Segíti	a	vesék	működését.

Uborkás arcpakolás

Két	evőkanál	uborkalevet	keverjünk	össze	
két	evőkanál	tejszínnel	vagy	tejjel.	

A tejszínes uborkalébe mártsunk 
vattalapokat, ezeket helyezzük a 
letisztított	arc-	és	nyakbőrre.	Amíg	
a pakolás rajtunk van, pihenjünk le, 
és relaxáljunk 15–20 percig, amíg 

a hatóanyagok dolgoznak, azután 
langyos, majd hideg 

vízzel mosakodjunk 
meg, és használjuk 
a szokásos kré-

münket.

(forrás: 
www.vitamin-

sziget.hu)

TUDTA-E?!
A sötét karikák ellen

A K-vitamin-tartalmú szemkrémek 
–	egyes	szakértők	szerint	–	

összehúzzák a szem ereit, így 
elősegítik	a	szemkörnyék	regenerálódását.

Kovászos uborka

Hozzávalók:
5 literes dunsztos üveg
2,5–3 kg kovászolni való 
uborka
1 nagy csomag kapor
kenyérhéj a fedéshez
só
fokhagyma

Elkészítés:
Az uborkákat mossuk át jó ala-
posan, akár többször is. Ezután 
vágjuk le a végeiket, majd 
szurkáljuk meg őket néhány 
helyen. Az üveget fertőtlenít-
sük, majd tegyük az aljára a 
kapor felét. Ezután állítsuk 
bele az uborkákat, és az első 
réteg mellé tegyünk két-három 
gerezd fokhagymát, azután 
jöhet a következő adag uborka, 
mellé megint a fokhagymák – 
ezt ismételjük addig, amíg el 
nem fogy az alapanyag. Ha ez 
megvan, és megtelt az üveg, 
langyosítsunk meg annyi vizet, 
amennyi majd ellepi, tegyünk 
bele három evőkanálnyi sót, és 
öntsük fel vele az üveget. 3–4 
napig érleljük.

Hasznos tanács

A kenyeret fapálcikával szorítsuk 
le, mert ha megszívja magát vízzel, 
az üveg	tetején	fog	úszni.

Miután	leszűrtük	az	uborka	levét,	
érdemes	újra	felforralni,	visszahű-
teni, és úgy rátenni az uborkára, így 
tovább fog elállni.

Krumplival is helyettesíthetjük 
az uborkára	helyezett	kenyérszele-
teket, akkor a lé nem lesz annyira 
zavaros. Így készül a sváb kovászos 
uborka. 

Kovászos uborka leves
  
Hozzávalók:
7–8 nagyobb kovászos uborka, 3 közepes krumpli, 2–3 gerezd fokhagyma,  
2 kanál liszt, 2 kanál vaj, 1,5 dl tejföl, 0,5 kg leveshús vagy csont, 0,5 kg leves-
zöldség – répa, petrezselyem, zeller, fehérrépa –, másfél közepes méretű hagyma, 
pár levél friss bazsalikom, só, frissen őrölt bors.

Elkészítés:
Elsőként készítsünk egy húslevest: a leveshúst 
vagy a csontokat tisztítsuk meg, hat bögre 
vízzel tegyük fel nagy lángon főni, majd 
ha már habzik, szedjük le a habot, adjuk 
hozzá a leveszöldséget a fél hagymával, 
sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, és kis 
lángon nagyjából egy óra alatt főz-
zük készre, majd a végén adjuk hozzá a 
bazsalikomot is. A folyamatot leegysze-
rűsíthetjük leveskocka használatával, de 
így finomabb lesz. Amikor már nemso-
kára kész a leves, forrósítsuk fel a vajat egy 
serpenyőben, és vágjuk kockára az egész hagy-
mát, majd pirítsuk meg rajta. Ha szépen megpirult, 
reszeljük hozzá a fokhagymát is, majd vegyük le a tűzről.
A kovászos uborkákat daraboljuk egységes méretű, apró kockákra, majd adjuk 
a hagymás keverékhez, és pirítsuk pár percig együtt őket, majd tegyük a leveshez. 
A krumplikat pucoljuk meg, kockázzuk fel, szintén mehetnek a levesbe. A tejfölbe 
keverjük bele a lisztet, szedjünk bele pár kanálnyit a levesből, majd adjuk hozzá 
a leveshez. Lassú tűzön főzzük még 10–15 percig, kóstoljuk meg, ha szükséges, 
sózzuk és borsozzuk.

(forrás: www.femina.hu)
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Szabályos közúti közlekedés

Mielőtt a gyerekkel együtt útnak 
indulunk, beszéljük, illetve ismételjük 
át az alapvető közlekedési szabályokat!

Járjuk be közösen az iskolába vezető 
útvonalat, és menetközben hívjuk fel 
a figyelmét a lehetséges veszélyforrá-
sokra!

Gépjármű vezetőjeként oktatási 
in téz mény közelében vezessünk még 
körültekintőbben, és számítsunk az 
úttesten figyelmetlenül áthaladó diá-
kokra!

A tanévkezdés a közlekedőktől a 
korábbinál sokkal nagyobb türelmet 
kíván. A szabadságolási időszak végén 
és a tanév kezdetekor forgalomnöve-
kedésre kell számítanunk az utakon. 
A járművezetőktől ez teljes figyelmet, 
koncentrációt, a gyalogosoktól sza-
bálykövetést kíván mert egy pillanat 
alatt megtörténhet a baj. 

Érdemes az első időszakban 
korábban felkelni, végiggondolni a 
napi teendőket. Ha csúcsforgalom-
ban közlekedünk, inkább induljunk 
el korábban, minthogy a sietséggel 
veszélybe sodorjuk magunkat vagy a 
többi közlekedőt

Mutassunk példát: csatoljuk be a 
biztonsági övet, ne hajtsunk át a tilos 
jelzésen, és ott álljunk meg az iskola 
környékén, ahol ez megengedett 
és biztonságos! A gyermekek több 
esetben szállnak ki a személygépkocsi 
bal oldalán, ezzel is balesetveszélyes 
helyzetet teremtve. 

Fordítsunk figyelmet a gyermek-
biztonsági rendszerek ellenőrzésére, 
állítsuk azokat a megfelelő magasság-
hoz, mivel legtöbbször a gyermekek a 
balesetek passzív résztvevői.

Ha gyalogosan közlekedünkmindig 
használjuk a kijelölt gyalogos-átkelő-
helyeket, és csak zöld jelzésnél lépjünk 
az úttestre! Az egyedül közlekedő gyer-
mekek legtöbbször azért sérülnek meg, 
mert szabálytalanul, valamilyen tárgy 
takarásából körültekintés nélkül lépnek 
az úttestre. Beszélgessünk gyermekünk-

kel arról, hogy hibás döntése tragédi-
ához vezethet, ezért nem ajánlatos a 
közlekedésben a kockázatos viselkedés.

Az értékek védelme

Ragaszkodjunk hozzá, hogy csak a 
tanításhoz nélkülözhetetlen eszközö-
ket vigyék az iskolába!

Személyes biztonság

Hívjuk fel gyermekünk figyelmét, hogy 
útközben ne álljanak szóba idegenek-
kel, ne üljenek be ismeretlenek autó-
jába, és ne fogadjanak el tőlük semmit!

Alakítsunk ki őszinte kapcsolatot, 
hogy baj esetén bizalommal fordul-
hasson hozzánk gyermekünk. 

Amennyiben mégis bekövetkezik a 
baj, jó, ha már egészen fiatal korban 
tisztában van vele a gyermek, hogy 
probléma esetén bátran fordulhat 
az egyenruhás rendőrhöz, valamint 
ismerje az ingyenes segélyhívó telefon-
számokat:

rendőrség 107;  
mentők 104;  

tűzoltóság 105;  
általános segélyhívó 112.

A fenti tanácsok maradéktalan és 
következetes megtartása esetén mini-
málisra csökkenthető a gyermekekre 
leselkedő veszélyforrások száma.

(forrás: police.hu)
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Rendőrségi hírek Közlekedési tanácsok 
a tanévkezdésreA VII. kerületi Rendőrkapitányság a nyári időszakban is sikeres 

akciókat hajtott végre, az alábbi összeállításban néhány esetet 
ismertetünk. Tanítási napokon reggel és a délutáni órákban nagyobb a gyermekbalesetek kockázata. 

A veszélyhelyzetet tovább növeli, hogy a szabadságolási időszak után jelentősen 
megnő a gépjárműforgalom a közutakon. Az alábbi tanácsok a biztonságos és nyugodt 
tanévkezdéshez nyújtanak segítséget.

A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányságának elérhetőségei:

1076 Bp., Dózsa György út 18–24. 
telefon: 06 (1) 461-8112 
e-mail: 07rk@budapest.police.hu

Tájékoztatjuk Erzsébetváros lakosságát, 

hogy az erzsébetvárosi térfigyelő 

rendszer folyamatosan,  

a nap 24 órájában működik.

Hat személyt fogtak el a rendőrök, mivel közülük többen 
július 26-án, a hajnali órákban a Király utca több épületére 
és egy Madách téri házra graffitit rajzoltak. Az okozott kárt 
egyelőre nem állapították meg.

R.L. albán állampolgár ellen indult eljárás lopás vétsége és 
más közlekedési bűncselekmény miatt, mert július 30-án 
a New York Kávéházban tartózkodó sértettől eltulajdoní-
totta a táskáját, majd elfutott. Menekülés közben a Blaha 
Lujza téri metróállomásig jutott, ahol több járókelő sikerte-
lenül tartotta vissza, mígnem a férfi beugrott az alagútba az 
éppen induló metrószerelvény elé. Ennek során könnyebb 
sérüléseket szenvedett, majd a kiérkező rendőrjárőr a hely-
színen elfogta. Az intézkedés során ruházatából hamis dán 
okmányok kerültek elő.A Pesti Központi Kerületi Bíróság 
a rendőrség előterjesztésére a férfi előzetes letartóztatását 
elrendelte.

L.Z. magyar állampolgár augusztus 5-én a reggeli órákban 
a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet főbejáratá-
nál az arra gyalogosan közlekedő sértett válltáskájából zseb-
lopás módszerével eltulajdonította a mobiltelefon készülé-
két. A sértett észlelte a lopást, azonban kérésére az elkövető 
a telefont nem adta vissza, hanem dulakodni kezdett a 
sértettel. A helyszínről elmenekülő elkövetőt később a kór-
ház biztonsági szolgálata a rendőrség kiérkezéséig visszatar-

totta. A telefon végül visszakerült tulajdonosához. Rablás 
és kifosztás bűntette, valamint besurranásos lopás vétsége 
miatt indult L.Z. ellen eljárás, akinek birtokából a rendőri 
intézkedés során további három darab mobiltelefon került 
elő, melyek eredetéről nem tudott nyilatkozni. A VII. 
kerületi rendőrök a telefonok tulajdonosait rövid időn belül 
felderítették, és megállapították, hogy az elfogott férfi két, 
a kórházban ápolt fekvőbetegtől – azok alvó, védekezésre 
képtelen állapotát kihasználva – tulajdonította el azokat, 
míg a harmadik esetben az Alsó erdősor utcai Erzsébet 
Kórház portaszolgálatáról lopott a szolgálatos biztonsági 
őrtől. A rendőrség a Budapesti VI–VII. kerületi Ügyészsé-
gen keresztül kezdeményezte az elkövető előzetes letartóz-
tatásának elrendelését.

A rendőrség felhívja az erzsébetvárosi polgárok 
figyelmét, hogy a kerületben továbbra is jelen vannak 
a trükkös tolvajok, akik főleg az idős személyeket 
károsítják meg. Általában valamilyen hamis történet-
tel a kiszemelt áldozat bizalmába férkőzve csalják ki 
vagy lopják el annak készpénzét, értékeit. A sértet-
teket sokszor már bevásárlás, postai sorban állás 
vagy egészségügyi intézmény környékén kifigyelik, 
illetve találomra becsengetnek hozzájuk. A rendőrség 
munkatársai nyomatékosan kérik, hogy ismeretlen 
személytől mindig kérjenek igazolványt, és győződ-
jenek meg látogatása céljáról. Ha már beengedték, ne 
hagyják egyedül a lakás egyik helyiségében sem, és 
közöljék vele, hogy hívják a rendőrséget!

„Ne kérkedjenek  
az okostelefonnal, 
táblagéppel, és ne 
hagyják őrizetlenül 
értékes tárgyaikat!”

Ha	kerékpárral	közlekedünk,	figyeljünk	arra,	hogy	a	kijelölt	gyalogos-átkelőhelyen	
csak úgy haladhatunk át, ha leszállunk a kerékpárról, és toljuk, hiszen csak így tekint-
hetnek	bennünket	közlekedési	szempontból	gyalogosoknak,	akiknek	elsőbbségük	
van.	Fontos,	hogy	a	bicikli	fel	legyen	szerelve	a	kötelező	tartozékokkal,	és	tartsuk	be	
a lakott területen kívül való közlekedés során a láthatóságra vonatkozó szabályokat, 
hiszen egyre korábban sötétedik.

Értesítési telefonszámok 
„Telefontanú” zöldszám:  06-80-555-111 

107 vagy 112
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Augusztus 14. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc 
A zenét szolgáltatja: Diós Péter

Augusztus 21. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc 
A zenét szolgáltatja: Diós Péter

Augusztus 28. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc 
A zenét szolgáltatja: Diós Péter

¡	17.00–19.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték
Irodalmi beszélgetés
Házigazda: Madár János

SzEptEmbEr

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

Az ERöMŰVHÁZ  
2014. augusztus–szeptember havi programjai
Erzsébetvárosi Közösségi Ház • 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. 
Telefon: 413-3550 • e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu  
www.eromuvhaz.hu • Látogasson el Facebook oldalunkra is!

www.erzsebetvaros.hu

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzatának hivatalos honlapja

www.elmu.hu
www.emasz.hu

VÁLTSON 
ELŐREFIZETŐS 
MÉRŐRE!
Az első 500 új előrefi zetős mérő 
felszerelését igénylő ügyfelünk akár 
4 000 Ft feltöltést kaphat ajándékba!

Részletek az ügyfélszolgálati irodákban és weboldalainkon.

• Kényelmes

• Egyszerű

• Gyors

• Kiszámítható

• Energiatudatos

Az ajánlat érvényes:   

2014. július 1-től 
visszavonásig.

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

Belépőjegy: 2000 Ft/db 

Megvásárolható a helyszínen
2014. szeptember 1-jétől 
hétköznap 10-18 óráig.

„FÉRFIÉLET, NŐI SORS”

ÍRÓI ESTJE 

2014. október 3.  
péntek 18 óra

MÜLLER
PÉTER

AZ ÍRÓ ELŐADÁSA UTÁN BESZÉLGETÉS, KÖNYVÁRUSÍTÁS ÉS DEDIKÁLÁS
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SZOLG ÁLTATÁ S

Tévéjavítás azonnal helyszínen! 
Digitális átállás! Mindig-TV dekó-
der beüzemelés. Tel.: 06 (20) 
471-8871

Ajtó–ablak javítás!	Fa-műanyag	
nyílászárók passzítása, szige-
telése, zárcseréje, átalakítása, 
felújítása	garanciával.	Kiss	Ernő	
asztalos 06 (30) 447-4853

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

Vízszerelés, csapok, szifonok, 
WC-csészék, WC-tartályok cse-
réje, javítása. Mosó- és mosoga-
tógépek bekötése. Tel.: 06 (30) 
447-3603

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

Fürdőszobák, konyhák felújítá-
sa, átalakítása! Csempeburkolás, 
kőművesmunkák,	vízszerelés!	
Anyagbeszerzéssel, garanciával! 
Tel.: 06 (20) 961-6153

Energetikai tanúsítvány készíté-
sét vállaljuk. Alfa Green Energe-
tika. Tel.: 06 (30) 703-4882 www.
energetikatanusitas.com

EGÉ SZ SÉG

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

Fogsor javítása, készítése 
precíz Fogtechnikussal vagy 
Fogorvossal! Tel.: 06 (30) 982-
5625

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

EGY ÉB

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

Teremgarázs beálló bérbeadó 
a Kazinczy utcában a -1 szinten. 
Tel.: 06 (70) 947-5710

Polcbérlés akció! Most 2000 
Ft/hó. Add el feleslegessé vált 
holmid, vagy gyere be vásárolni! 
Szinyei Merse u. 16. Nyitva: 
hétfőtől	péntekig	10–18	óráig

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

R ÉGISÉG

Papír és fémpénzt, bélyeget, 
képeslapot, papírrégiséget, 
régiségeket vásárolunk, és ár-
verésre átveszünk. VI. Andrássy 
út 16. Tel.: 06 (1) 266-4154, 
317-4757, Nyitva: H–SZ: 10–17, 
Cs: 10–19

Arany–ezüst vétele a legjobb 
napi áron! Herendi porcelánt, 
hagyatékot készpénzért vásáro-
lunk. Jöjjön el hozzánk! Wesse-
lényi u. 19. Tel.: 06 (1) 317-9938, 
louisgaleria.hu

Mindennemű régiséget vásárolok 
díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel. Pintér Nikoletta Tel.: 06 (1) 
466-8321; 06 (30) 973-4949

I nG ATL A n

A Budapesti Ingatlanközvetítő 
Kft. eladó és kiadó laká-
sokat, házakat, telkeket, 
üzlethelyiségeket, irodákat 
keres! Tel.: 06 (1) 351-9578, 06 
(70) 383-5004

A Budapesti Ingatlanközvetítő 
Kft. munkatársakat keres! 
Érdeklődni	a	06	(70)	383-500-as	
telefonszámon lehet.

ÜDÜLÉ S

Sopronban 6 éjszaka 4 vagy 5 
főnek	2014.	9.17-től	2014.	9.	23-
ig	üdülési	lehetőség	átadó.	Tel.:	
06 (1) 321-1376

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

Akció! A 2. napszemüveg 
féláron! 50% kedvezmény 
az alacsonyabb árkategóriájú 
napszemüvegekre	értendő.	
Progresszív szemüveglencse 
már 11 330 Ft/db-tól. Részletes 
információk az üzletben. Zwik-
Ker Optika 1073 Bp. Dohány u. 
74. Tel.: 06 (70) 389-1483

VAN MEGOLDÁS! 
 

Kezelje fülzúgását – saját otthonában – 
a svájci TinniTool terápiás eszközzel 

 

A készülék használata egyszerű és biztonságos. 
 

Használatával 
     megszűnhet a fülzúgás 
Biztonságos és 
      fájdalommentes 
Otthonában 
      alkalmazhatja 

 

Bővebb információt 
szaküzletünkben 

és honlapunkon kaphat. 
 

 1074 Budapest, Huszár u. 8. 
 Tel.: 06/1-342-0192 

 Mobil: 06/20-264-6773 
 www.hallas.hu 

Tisztelt Hirdetők!
Az Erzsébetváros újság hirdetésfelvétele átköltözött a Dembinszky utca 41. szám alá.

Bejárat: közvetlenül az utcáról.
Szeretettel várjuk Önöket!



NAGYSZÍNPAD
11.00 Salamon Bea és a Méta – koncert és táncház kicsiknek és nagyoknak
15.30 Budapest Klezmer Band – koncert a Holokauszt-emlékév alkalmából
17.00 Kaláka együttes – „Kányádi 85” koncert
18.30 Szakértôk zenekar – koncert
20.30 Örkény Esztrád – színházunk mûvészeinek koncertje meglepetésvendégekkel

KISSZÍNPAD
16.30 Anemona/Canarro – koncert
18.00 Kocsis Zoltán zongorázik
19.30 Simon és Garfunkel halott – slam poetry est Shakespeare születésének 
 450. évfordulója alkalmából

EKÖZBEN A SZÍNHÁZBAN
12.30 Csoda és Kósza – élô hangjáték gyerekeknek és felnôtteknek
14.30 Babits Mihály: Jónás könyve – elôadja Csuja Imre

EKÖZBEN A TÉREN
12.00 – 15.00
 Csendes pihenô a füvön 
 Vers csak Neked – meglepetésvers bérletvásárlóinknak társulatunk tagjaitól
 Játszóház a Piros Kakaóval

AUGUSZTUS 30.
MADÁCH TÉR

ÖRKÉNY
KERT2014
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AZ ÖRKÉNY ISTVÁN SZÍNHÁZ ÉS 
ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZÖS RENDEZVÉNYE

WWW.ORKENYKERT.HU
WWW.ORKENYSZINHAZ.HU

Támogatók:
Az Örkény Színház fenntartója 
Budapest Fôváros Önkormányzata

PANTONE 136 EC

C 0
M 31
Y 87
K 0

R 253
G 183
B 59

PANTONE 2768 E C

C 100
M 90
Y 13
K 69

R 15
G 32
B 75


