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A 2014-es esztendőben az előző évekhez hasonlóan rengeteg építkezés, fejlesztés és beruházás valósul meg 
a kerületben. Januárban számos felújítási munka fejeződött be, több utcaszakaszon fák, planténerek és padok 
kerültek kihelyezésre, megkezdődött továbbá az Almássy tér felújítása is. A fejlesztések mellett számos kultu-
rális rendezvény színesítette a hónapot, a Bethlen Téri Színház Vendégváró fesztiválja rengeteg látogatót von-
zott. Megszületett Erzsébetváros idei első újszülöttje is, a szintén kerületi Péterfy Sándor Utcai Kórházban.
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Megemlékeztek a budapesti gettó 
felszabadításának 69. évfordulójáról
Január 17-én, 10 órakor megemlékezést tartottak a budapesti gettó felszabadításának 69. évfordu-
lója alkalmából. Beszédet mondott Deutsch László főrabbi és Ilan Mor, Izrael magyarországi nagy-
követe. A főrabbi kifejtette, emlékeznünk kell a vészkorszak alatt odaveszett emberekre, szembe 
kell néznünk saját történelmünkkel, hogy ne ismétlődhessenek meg újra az akkori szörnyűségek. 
Ilan Mor a kölcsönös megbékélés fontosságát hangsúlyozta, melynek szerinte elengedhetetlen fel-
tétele a történelem pontos feltárása. Az esemény zárásaként Vattamány Zsolt polgármester a meg-
emlékezés kövét helyezte el az áldozatok emlékére létrehozott fal előtt.
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Aktuális

Cirkuszjegyeket kaptak 
a kerületi iskolások
A kultúra napja alkalmából Erzsébetváros önkormány-
zata 50 cirkuszjegyet kapott a Magyar Művészeti Akadé-
miától, melyet a kerület oktatási intézményeiben tanuló 
50 diák részére ajánlottak fel. A Fővárosi Nagycirkusz 
A fesztivál csillagai című előadására szóló belépőket az 
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimná-
zium, a  Baross Gábor Általános Iskola, az Erzsébetvárosi 
Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközép-
iskola és a Madách Imre Gimnázium tanulói között osz-
totta szét a KLIK VII. kerületi tankerületének vezetője.

Folytatódik 
a faültetés a zöldebb 
Erzsébetvárosért
Januárban tovább folytatódott az Erzsébet Terv Zöld 
beruházások pillérének részeként megkezdett növényesí-
tés, melynek keretében összesen 33 darab galagonyafa és 
a hozzájuk tartozó planténer került kihelyezésre a Dohány, 
Dob, Izabella, István, Hernád és Jobbágy utcákban. 
A galagonya Magyarországon őshonos, jó várostűrő képes-
ségű díszfa, a betegségeknek és a légszennyezésnek is ellen-
áll. A helyszínek kiválasztása lakossági észrevételek alapján 
történt, a munkálatokat pedig az EVIKINT Kft. végezte 
el az önkormányzat megbízásából.
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ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Oktatási és kulturális programok

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Zöld beruházás

Autót kaptak 
a VII. kerületi 
rendőrök  
Erzsébetváros önkormányzata ismét támo-
gatta a kerületi rendőrkapitányság munká-
ját. Az év végi elismerések és köszönetnyil-
vánítások mellett a kapitányság számára 
egy újabb személygépkocsit adott át Erzsé-
betváros vezetése december 17-én. Kiss 
Szabolcs rendőr őrnagy, rendőrkapitány 
elmondta, sokat jelent ez a segítség, főleg 
a nehéz időszakban, hiszen az ünnepek kör-
nyékén mindig megsokszorozódik a mun-
kájuk, és a korábban használt gépjármű 
meghibásodása után szükséges volt annak 
pótlása. Az önkormányzat az elmúlt három 
évben több alkalommal segítette a kerületi 
rendőrség munkáját: többek között járőr-

autókkal, számítógépekkel és egyéb 
eszközökkel járult hozzá a hatékonyabb 
munkavégzéshez. Nagy előrelépés, hogy 
hamarosan egy új körzeti megbízott iroda 
kialakításával ismét növelni tudják a rend-
őri jelenlétet a kerületben. Az önkormány-
zat nevében Benedek Zsolt képviselő adta át 
a gépjárművet.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

Pénzügyileg teljesen talpra állt a kerület
Interjú Vattamány Zsolt
polgármesterrel

Polgármester úr, hogyan emlékszik 
vissza arra az időszakra, amikor átvet
ték a város vezetését? 

2010-ben egy elhanyagolt, eladósodott, 
pénzügyileg ellehetetlenült városrészt 
vettünk át. A felhalmozódott adósságállo-
mány, a felelőtlenül megkötött szerződé-
sek igen szűkre szabták a mozgásterünket. 
Ebben az időszakban a legfőbb célunk 
a zűrös jogi helyzetek rendbe tétele mel-
lett az adósságállomány csökkentése volt. 
Bíztam benne, hogy a kemény munka 
meghozza majd a gyümölcsét.

És hogyan látja most? Megérte a meg
feszített munka?

A kerület erőfeszítéseinek és az ész-
szerű, racionális gazdálkodásnak 
köszönhetően elértük azt, hogy a 2013-
as évet az önkormányzat ismét műkö-
dési többlettel zárta, sőt növelni tudta 
a tavalyi eredményeket. Ez azért is nagy 
öröm számomra, mert már a tavalyi 
évben is rengeteg felújítást finanszíroz-
tunk ebből a pénzből. Ebből újultak 
meg többek között a kerület iskolái, 
óvodái, ebből fordítottunk növényesí-

tésre, és ebből a pénzből támogattuk 
a szociálisan rászorulókat is. Csak 2013-
ban ebből az összegből például 10 utca-
szakaszon több mint kétezer méter utat 
sikerült teljesen megújítanunk.

Ön hogyan látja, szeretnek itt élni 
az erzsébetvárosiak?

Azt gondolom, hogy igen. Mindent 
meg is teszünk azért, hogy megkönnyít-
sük az itt élők mindennapjait. Min-
denképpen sikerként értékelhető, hogy 
a fejlesztéseket nem a lakossági terhek 
növelésével finanszírozza a kerület.  
Az önkormányzat például több esetben 
nem élt adókivetési jogával: nem vezet-

tük be a kommunális adót és az ebadót. 
Harmadik éve nem emelkedik a lakbér, 
idén pedig az építmény- és a telekadó 
sem. Emellett a bölcsődei személyi térí-
tési díjat sem vezettük be.

Melyek az idei év legfontosabb céljai?
A költségvetés tervezési szakaszában 

vagyunk, de már most világosan látható: 
idén még több forrás jut a fejlesztésekre. 
Folytatódik például a bölcsőde-felújítási 
programunk, melynek keretei között 
tavaszra befejeződik a fasori bölcsőde 
teljes felújítása. A társasházi- és civil 
pályázatok körét is bővítjük. Az elmúlt 
időszakban elindultak a kéményfelújítási, 
növényesítési, kapufigyelő és hevederzár 
pályázataink, melyek nagy népszerűség-
nek örvendenek az erzsébetvárosiak köré-
ben. Terveink közt szerepel egyfajta ablak-
korszerűsítési program megvalósítása, 
melyet országos szinten az elsők között 
indít el Erzsébetváros. A kezdeményezés-
nek köszönhetően minimálisra csökkent-
hetőek a lakáson belüli zajártalmak.

Látható, hogy a stabil pénzügyi alapok 
biztosítják Erzsébetváros további fejlő-
dését, az itt élők biztonságát és a kerület 
látványos megújulását. Ez egy olyan 
biztos alap, melyre a következő években 
bátran építhetünk tovább.

Beszámoló

TUDTA-E,

hogy 

a kerületben 

2013-ban 

összesen 

15 298 db 

egynyári 

virágot 

ültettek?
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Elkezdődött az Almássy tér felújítása
2013. év végén megkezdődött az Almássy tér felújítása. 
A rekonstrukció a tér belső területén található burkolatok és 
utcabútorok elbontásával, valamint a tervezett támfalak nyom-
vonalának részleges kialakításával (Wesselényi utcai oldalon) 
vette kezdetét. A terület geodéziai kitűzése, az utcabútorok, 
berendezési tárgyak és a korábbi burkolatok elbontása már be 
is fejeződött, a kialakítandó új burkolatok nyomvonalának, 
vagyis a belső sétánynak a szegélyezése szintén megtörtént. 
A téli leállást követően a kedvező időjárási körülmények figye-
lembe vételével 2014. év január elején a kivitelezési munkákat 
folytatták, és a lakosság értesítését követően a kutyafuttatót és 
a játszóteret teljesen lezárták. A Csengery utcai oldal elkeríté-
sével megkezdődött a támfal új nyomvonalának kialakítása, 
alapozása és burkolása. A játszótér, illetve a kutyafuttató bur-
kolatának és berendezéseinek elbontását folyamatosan végzik 
a kivitelezési folyamatoknak megfelelően. A következő két hét-
ben a közműkiváltási és átépítési munkákat, a műtárgyak tele-
pítését, valamint a teret körülvevő támfal építési munkálatait 
végzik majd el. A megadott határidők természetesen csak akkor 
tarthatóak, ha az időjárási körülmények a fentiek kivitelezésére 
alkalmasak maradnak.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

Új padok a kerület 
több pontján

A kerület külső, kevésbé frekventált területeire az évek alatt 
megfogyatkozott, elhasználódott padok helyett újakat helye-
zett ki az önkormányzat parkfenntartással foglalkozó cége, 
az EVIKINT Kft. A Bethlen Gábor téren a kórház bejára-
tánál, az iskola bejáratánál, valamint a Bethlen Téri Szín-
ház mellett helyeztek el padokat, továbbá a Bethlen Gábor 
utcába és a Városligeti fasorra is új utcabútorok kerültek. 

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés A fák újéve
Január 16-án a tu bisvát, vagyis a fák újéve alkalmából olajfát 
ültetett Hagai Mei-Zahav, Izrael állam budapesti nagykövet-
helyettese, Zoltai Gusztáv, a MAZSIHISZ elnöke és Deutsch 
Róbert főrabbi a Gozsdu-udvarban. Az ókori Izrael törvényei 
a mezőgazdasági szolgáltatások miatt írták elő a fák újévének 
megtartását, azonban a törvények a mai zsidóságra is érvényesek, 
így az ünnepet napjainkban is megtartják. Minden fának ez a 
születésnapja, hiszen Izraelben svát hónap tizenötödikén ültetik 
a fiatal facsemetéket. Magyarországon gyümölcsökkel és a ter-
mészetvédelemre való felhívásokkal ünneplik a fák újévét. A VII. 
kerületi önkormányzat részéről Tímár László képviselő vett részt 
az eseményen.

„2013 év 
szállodája” a 
Boscolo Budapest
2014. január 17-én ünnepélyes keretek között 
a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 
a Magyar Turizmus Zrt.-vel közösen átadta 
az „Év szállodája” díjat, amelyet a Boscolo 
Budapest luxusszálloda nyert el. Az újabb szak-
mai elismerés a hotel egész éves, gazdaságilag 
kiemelkedő teljesítményét és kitűnő, minőségi 
munkáját értékelte a legjobbnak a magyarországi 
ötcsillagos szállodák között. A megtisztelő díjat 
Engelbrecht Kinga, a Boscolo Budapest igazga-
tónője vette át dr. Niklai Ákostól, a MSZÉSZ 
elnökétől. A szálloda vezetője beszédében 
kiemelte, hogy különösen fontos szakmai elis-
merés ez a hotel számára, ami a jövőre nézve 
további lendületet és inspirációt ad a Boscolo 
Budapest összes dolgozójának. Hozzátette: 
a pályázat sikeressége kiemelkedő csapatmunka 
eredménye, mint ahogy az évi félmillió ven-
dég professzionális kiszolgálása is. „A Boscolo 
Budapest számára a legfontosabb, hogy pozitív 
élményt nyújtson a vendégeknek, akik a hotel, a 
Boscolo-lánc és az ország hírnevét viszik tovább 
a világban” – hangsúlyozta a szálloda vezetője.

TUDTA-E,

hogy  

2013-ban  

az Erzsébet-

városi 

Felsőoktatási 

ösztöndíj-

pályázaton

48 fő 

kapott 

támogatást?

Tovább nő a társasházi  
támogatások összege
Erzsébetvárosban 2013-ban a felújításra szoruló 
társasházak négyféle támogatást pályázhattak 
meg: általános, kémény- és tetőjárda-felújításra, 
illetve a gázszolgáltatás-
ból kizárt társasházak 
a gáz alap- és felszálló 
vezetékek felújítására 
igényelhettek forrást. 
Az önkormányzat ös sze-
sen 90 millió forinttal 
támogatta a nyertes 
pályázókat.

Vattamány Zsolt 
polgármester elmondta, 
hogy a tervek szerint 
2014-ben ez az összeg 
legalább 10 százalék-
kal nő, emellett új 
pályázati lehetőségek-
kel bővül a támoga-
tási rendszer. Többek 
között ablak-korszerű-

sítési programot indít az önkormányzat, mely-
nek köszönhetően jelentősen csökkenthetőek 
a lakáson belüli zajártalmak.
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Már igényelhető a kiemelt ápolási díj
Január 1-jétől kiemelt ápolási díj jár azoknak, akik a legsúlyosabb egészségi kategóriába tar-
tozó családtagjukat gondozzák. Az ellátás már igényelhető, összege a rendes ápolási díj 180 
százaléka, azaz 53 100 forint. A kiemelt ápolási díj bevezetésével újabb segítséget nyújtanak 
a súlyos beteg vagy fogyatékkal élő embereknek. Azok részesülhetnek az ápolási díjban, 
akiknek gyermeke tartósan beteg és állandó ápolást igényel, mivel nem képes az önellá-
tásra, nem tud önállóan járni, étkezni, tisztálkodni vagy öltözködni. Azok a közvetlen 
hozzátartozók is igényelhetik, akik idősebb beteget ápolnak. Az ellátásra való jogosultságot 
az a szakorvos állapíthatja meg, aki kiállítja a családi pótlékra jogosító betegségekről szóló 
igazolást. Felnőttek esetében a rehabilitációs hatóság állapítja meg a beteg egészségkároso-
dásának mértékét, és azt, hogy képes-e az önellátásra. Emellett januártól 5 ezer forinttal 
emelkedett, azaz 40 ezer forintra nőtt az emelt összegű ápolási díj összege is. A két intézke-
dés összesen 18 ezer családot érint.

Testületi hírek
Budapest, Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. december 12-én megtartott rendkí-
vüli ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról (hatályba lép: 2013. december 17. napján),

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete 
a 2014. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról (hatályba lép: 2014. január 1. napján),

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete 
a szociális ellátások és szociális szolgáltatások igénybevételének helyi szabályozásáról (hatályba lép: 2014. január 1. napján),

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2013. (XII.16.) önkormányzati rende-
lete a pénzbeli, természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 17/2013. (IV.30.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2014. január 1. napján),

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete 
a Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi Közterület-felügyeletnél foglalkoztatott köztisztviselők 2014. évre megállapított 
illetménykiegészítéséről (hatályba lép: 2014. január 1. napján),

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2013. (XII.16.) önkormányzati rende-
lete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2014. január 1. napján).  

Álláshirdetés
Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet a 
„Köztisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi 
CXCIX. törvény alapján felvételt hirdet köz-
terület-felügyelő munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 1076 Budapest, Százház 
utca 10–18.

Jelentkezési feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• középfokú végzettség,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• közterület-felügyelői végzettség.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: fényképes önéletrajz, motivá-
ciós levél, közterület-felügyelői végzettséget 
igazoló iratok, iskolai végzettséget igazoló 
iratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány.

A munkakör legkorábban a jelentkezések 
elbírálását követően azonnal betölthető.

A jelentkezés benyújtásának határideje: folya-
matos.

A felvételi kiírással kapcsolatosan további 
információt Vitányi Zsuzsanna nyújt  
a 06 30 6373-421-es telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja:
elektronikus úton Vitányi Zsuzsanna részére 
a vitanyizsuzsi@evkf.hu e-mail címen, vagy
személyesen a 1076 Budapest, Százház utca 
10–18. szám alatti EVKF Igazgatóságán.

TUDTA-E,

hogy az ingyenes szűrőnapok 

keretében 2013-ban már 10 

különböző szűrővizsgálatot 

végeztek, és – nyitva 

a fiatalabb generáció felé 

– szívstressz-szűréssel is 

bővült a vizsgálatok köre? 

TUDJA-E, mi történt Erzsébetvárosban?

1 éve: Erzsébetváros adósságállománya 4 455 558 711 forinttal 

csökkent, miután Vattamány Zsolt polgármester január 28-án 

aláírta a Belügyminisztériummal az adósság átvállalásáról szóló 

szerződést. 

2 éve: Erzsébetváros önkormányzata 98 millió forintos 

működési többlettel zárta az évet, amely a korábbi évtizedek 

legmagasabb működési többlete volt.

5 éve: február 10-én őrizetbe vették Hunvald György korábbi 

szocialista polgármestert, aki ezt követően 2,5 évet töltött 

előzetes letartóztatásban hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és 

magánokirat-hamisítás vádjával.

10 éve: Az UNESCO Világörökségi Listáján szereplő buda pesti 

világörökségi helyszín határán elhelyezkedő pesti zsidó negyedet 

2004-ben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ideiglenes 

műemléki jelentőségű területté, majd a világörökségi helyszín 

védőzónájaként véglegesen műemléki területté nyilvánította.

20 éve: A Budapest VII. kerület Erzsébetváros Természetbarát 

Sportszövetség 1994 nyarán alakult, jelenleg Budapesti 

Természetbarát Szövetségként működik. A szövetség célja 

a VII. kerületben működő tagegyesületek érdekközvetítő és 

érdekegyeztető képviselete.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Megújuló gondoskodási formák

Benedek Zsolt önkormányzati képviselő átadja a szén-monoxid-mérő készüléket

Ripka András képviselő a készülék helyes használatára is felhívta a figyelmet

Ingyenes szén-
monoxid-érzékelőkre 
pályáztak
A kerületben élők egészségének megőrzése, valamint bizton-
ságérzetének javítása érdekében Erzsébetváros önkormány-
zata pályázatot írt ki szén-monoxid-érzékelő berendezések 
igénylésére. A készülékekhez a nyertes pályázók ingyenesen 
jutottak hozzá. A tenderen a hagyományos vagy gázfűtés-
sel rendelkező kerületi lakások természetes személy bérlői, 
tulajdonosai, valamint háziorvosi rendelők, továbbá a VII. 
kerület fenntartásában lévő önkormányzati intézmények 
vehettek részt. 

A beérkezett pályázatok elbírálását követően kiosztásra 
kerültek a közel 5 millió forintból beszerzett érzékelők a 
nyertes pályázók részére. Hazánkban a szén-monoxid-mér-
gezés az egyik leggyakoribb háztartási baleset, amelyet leg-
többször a nem megfelelő műszaki állapotú vagy helytelenül 
használt tüzelőberendezés, kémény, kályha, gáz- vagy vegyes 
tüzelésű kazán okoz. A súlyos balesetek zöme éjszaka törté-
nik, ezért is fontos, hogy a CO-riasztó készülékek hangos 
jelzésével megelőzhető a veszélyhelyzet.
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„Sok olyan  
ember van, akiből  
kevés van”
A nemrégiben elhunyt Liszt-díjas tenor,  
Bartha Alfonz, az Operaház posztumusz örökös 
tagja emlékére az erzsébetvárosi önkormányzat 
támogatásával emléktáblát helyeztek el a művész 
lakóhelyén, a Damjanich utca 56-os számú 
házon karácsony előtt néhány nappal. Az avató-
ünnepségen részt vett többek között Bartha 
Alfonz özvegye, a Magyar Állami Opera ház 
számos művésze és Rónaszékiné Keresztes 
Monika, a kerület alpolgármestere, ország-
gyűlési képviselő, aki maga is zenepedagógus. 
Kondor Katalin újságíró, aki gyermekkora óta 
nagy rajongója az operaénekesnek, elmondta: azzal, hogy ápoljuk 
valakinek az emlékét, a múltat építjük be a jelenbe és utódainkon 
keresztül a jövőbe is, és nem hal meg az, akire a még élők emlékez-
nek, akit nem felejtünk. Medveczky Ádám Kossuth-díjas karnagy 
Bartha Alfonz egyedi hangszínében látja a művész titkát, aki a 
Teremtőtől kapott hangot csodálatos természetességgel és techni-
kával használta, és nem hagyta magát beskatulyázni sem műfajban, 

sem stílusban. Rónaszékiné Keresztes Monika kiemelte: Bartha 
Alfonz élete, erkölcsi tartása és munkássága példaértékű, különösen 
a fiatal nemzedékek számára. Sohasem hivalkodva, hanem csendes 
szorgalommal, megbízható profizmussal dolgozott egész életében. 
Erzsébetváros büszke, hogy ilyen polgárai lehettek, mint Bartha 
Alfonz, aki igazán méltó arra, hogy mindazok, akiknek erre visz 
az útjuk, felnézve a táblára egy pillanatra rá emlékezzenek.

Álláshirdetés
Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet felvételt 
hirdet gépjárművezető–kerékbilincs-szerelő munka-
kör betöltésére a Munka Törvénykönyve jogállása 
szerint.

A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes 
munkaidőben.

A munkavégzés helye: 1076 Bp., Százház u. 10–18.

Jelentkezési feltételek: 
8 általános iskolai végzettség, B kategóriás vezetői 
engedély, büntetlen előélet.

Benyújtandó iratok:
• fényképes önéletrajz,
• iskolai bizonyítvány,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• érvényes vezetői engedély bemutatása.

A munkakör legkorábban a jelentkezések elbírálását 
követően azonnal betölthető.

További felvilágosítást ad: Vitányi Zsuzsanna  
a 06 30 6373-421-es telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja:  
elektronikus úton Vitányi Zsuzsanna részére  
a vitanyizsuzsanna@evkf.hu e-mail címre,  
vagy személyesen a 1076 Budapest, Százház utca 
10–18. szám alatti EVKF Igazgatóságán.

Iskolai közösségi szolgálat Erzsébetvárosban 
Az Együtt Európáért Alapítvány (EEA) 
2013 decemberében tájékoztató előadá-
sokat tartott az iskolai közösségi szolgá-
latról a II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági 
Szakközépiskola tanulói és pedagógusai 
számára. Az EEA az elmúlt években 
több alkalommal is képviseltette magát 
programjaival a kerületben. 2012-ben az 
egész éven át tartó „Együtt a fenntartható 
életmódért” projekt keretében számos 
alkalommal szervezett különféle rendez-
vényeket a kerületi iskolákban, valamint 
tematikus délutánt tartott az Alsóer-
dősori Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Gimnáziumban. 

A 2013-as Erzsébetvárosi Civil Pályázaton 
nyert támogatás segítségével az EEA meg-
könnyítette az iskola számára az iskolai 
közösségi szolgálat (IKSZ) bevezetését. Az 
elnyert összeg nagy részét egy IKSZ-ről 
szóló kiadvány tervezésére és kivitelezésére 
költötte az alapítvány, mely hasznos infor-
mációkat tartalmaz a diákok számára, 

valamint teljesítési naplóként is szolgál: a 
tanulók ebbe tudják feljegyezni az önkén-
tességgel töltött óráikat. A brosúra elkészí-
tésén kívül az EEA felkérte a Demokrati-
kus Ifjúságért Alapítványt, hogy interaktív 
előadás formájában mutassa be az érintett 
9 osztály több mint 200 diákjának, hogy 
mi is a lényege a közös-
ségi szolgálatnak. Az 
előadások alatt a diákok 
kisfilmeket, fényképe-
ket nézhettek, élmény-
beszámolókat hallgat-
hattak, és beszélgetés 
keretében tudhatták 
meg, hogy milyen 
lehetőségeik vannak, ha 
állatmenhelyre, idősek 
otthonába vagy óvo-
dába mennek önkéntes-
kedni. A gyerekeknek 
tartott előadássorozat 
után a pedagógusok is 
beszámolót hallhattak 

az IKSZ hátteréről, dokumentálásának 
módjáról, valamint feltehették az őket 
érintő kérdéseiket. A tanárok, osztályfőnö-
kök munkáját könnyítette, hogy az alapít-
vány több intézményt, civil szervezetet is 
összekötött az iskolával, melyek vállalják 
a diákok fogadását. 

Megújul az ERöMŰVHÁZ
Erzsébetváros önkormány-
zata a tervek szerint 2014-
ben felújítja a Wesse lényi 
utca 17. szám alatti ERö-
MŰVHÁZ-at, hogy az a 
jövőben önálló kulturális 
és művelődési feladatokat 
ellátó intézménnyé válhas-
son. Jelenleg az erzsébetvá-
rosi civil szervezetek és az 
ERöMŰVHÁZ közösen 
használják az épületet, ami 
csökkenti ezen szervezetek 
működésének hatékony-
ságát, így szükségessé vált, 
hogy két különálló épületet 
biztosítsanak számukra. 
A január 17-én megtartott egyeztető és tájékoztató fórumon az önkor-
mányzat képviseletében Szikszai Zsolt alpolgármester, az ERVA Non-
profit Zrt. részéről dr. Csomor Sándor vezérigazgató, az ERöMŰV-
HÁZ részéről pedig Hamvas Levente igazgató tájékoztatta a civil 
szervezetek képviselőit. A megállapodás-tervezet szerint ezek a szer-
vezetek egy nagyobb, összesen 369 m2-es, teljesen felújított épületbe 
költöznének, ahol jobb körülmények között, szélesebb közönséget 
elérve végezhetnék a közösség számára hasznos tevékenységüket.

Újévi meglepetés
Nagy meglepetés fogadta az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium téli szü-
netről visszaérkező tanárait és diákjait. Az épületben 5 db digitális táblarendszert szereltek fel a 
hozzájuk csatlakozó projektorral és számítógéppel. A működtetési feladatokat ellátó erzsébetvárosi 
önkormányzat célja az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztése volt, hiszen az épület felújítása mellett 
kiemelt feladatának tekinti az oktatás modernizációját is. Az iskola igazgatója, Móri Árpádné szerint 
az infokommunikációs eszközökkel támogatott oktatás hatékonysága megkérdőjelezhetetlen. A mai 
diákok számára a digitális technika nem csoda, hanem a mindennapjaik természetes része. Az isme-
retek sokoldalú közvetítése valamennyi tanuló számára nemcsak élvezetesebbé, hanem „emészthe-
tőbbé” és könnyebben előhívhatóvá teszi azokat. A digitális kompetencia fejlesztése digitális eszkö-

zök nélkül csak álom marad. Az eredeti 
elképzelések a nyelvoktatás technikai 
korszerűsítésére irányultak, de könnyen 
belátható, hogy valamennyi tantárgy 
esetében eredményesen használhatók 
a digitális tananyagok. A pedagógusok 
tapasztalata szerint a diákok lényegesen 
motiváltabbak a képi megjelenítést is 
alkalmazó tanórákon, és például nagy 
segítséget jelent az olvasási nehézséggel 
küzdő tanulók számára is a kivetített 
információ. A tanárok a használatukra 
felkészítő tanfolyam elvégzése után 
örömmel vetették bele magukat a digitá-
lis tananyagok világába. 

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Oktatási és kulturális programok TUDTA-E,

hogy  

a 2013-as év  

folyamán

meg-

valósultak

a Klauzál téri

játszótér

javítási  

és felújítási

munkálatai?
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Hevederzár program: 
otthonunk biztonságáért

Erzsébetváros önkormányzata pályázatot írt ki hevederzárak felszerelésére, melyek 
hozzájárulnak a vagyon- és személybiztonság növeléséhez. A beérkezett pályázati anyagokat 
elbírálták, és ez idáig több mint 200 000 forint támogatásban részesültek a nyertesek. 

A VII. kerületi rendőrség beszámolója 
alapján 2013 tavasza és ősze közötti 
időszakban jellemzően az alábbi idő-
pontokban és módszerekkel követtek 
el betöréses lopást kerületünkben: 
az ismertté vált bűncselekmények 
valamennyi napszakban megfigyelhe-
tőek, az elkövetők mégis jellemzően a 
délelőtti és éjszakai órákat választják, 
azonban előfordult kis számban dél-
utáni időpontban elkövetett betöréses 
lopás is. Délelőtt és délután inkább 
a lakásbetörés jellemző, míg éjszaka 
pince és üzletfeltörés is előfordul. 
Rendszerint befeszítik vagy berúgják 
az ajtót a lakások esetében, a pincé-
ket a lakat levágásával törik fel, míg 
az üzletekbe az ablak befeszítésével 
jutnak be. A lakás mint helyszín teszi 
ki a betörések zömét, és az is jellemző, 
hogy a betörők a könnyen mozdítható 
értékeket viszik el, melyek eltulajdo-
nítása rövid helyszíni tartózkodással 
megoldható (például laptop, kocsi-

kulcs, műszaki cikkek, készpénz, 
ékszerek, kisebb értéktárgyak).

„Kapitányságvezetőként fontosnak 
tartom felhívni a lakosság figyelmét 
arra, hogy rendészeti és vagyonvédelmi 
szempontból minden eszköz, ami a 
lakásba való bejutást nehezíti, s ezáltal 
a betörőt hosszabb idejű helyszíni 
tartózkodásra kényszeríti, a bizton-
ságukat, értékeik védelmét szolgálja. 
Az elkövetők rendszerint a könnyen 
nyitható ajtókat, zárakat választják, 
a zajjal, rongálással járó tevékenység 
vis sza tartja őket a helyiségbe, lakásba 
való bejutástól” – mondta dr. Kiss  
Szabolcs rendőr őrnagy, megbízott 
hetedik kerületi kapitányságvezető.

„Az önkormányzat által meghirdetett 
hevederzár programot nagyon jó kezde-
ményezésnek tartom, és támogatom 
a lakosokat abban, hogy a jövőben is 
pályázzanak. Egy hevederzár komoly 

védelmet jelent a lakásra, illetve 
az ahhoz tartozó helyiségekre nézve, és 
védi az ott található értékeket. Hason-
lóan a régi várkapuk ősi védelméhez, 
azon az elven működik, hogy a már 
meglévő ajtót, nyílászárót belülről 
a falazatra elhelyezett ellendarabhoz 
rögzíti. A hevederzár kinyitása csak az 
ajtó és környezetének megrongálásával, 
durván, nagy zajjal kivitelezhető, ami 
komoly visszatartó erő egy betörő szá-
mára. Továbbá ezek a zárak manapság 
már fúrásnehezített zárbetéttel készül-
nek, ezzel még inkább akadályozva 
a zajos, zárfúrásos betörési módszert. 
Ugyanilyen hasznosnak tartom a kerü-
letben a kapuk közelébe telepített 
térfigyelő kamerákat is, melyek szintén 
a lakosok biztonságérzetét fokozzák, 
a bűnözőket távol tarthatják, egy esetle-
ges elkövetés esetén pedig a mi felderítő 
munkánkat könnyítheti meg egy-egy 
értékelhető videofelvétel” – nyilatkozta 
a témában dr. Kiss Szabolcs.

Nagy várakozás előzte meg a gyed ext
rát. Mit várnak ettől a jogszabálytól?
Egyértelműen a jelenlegi és leendő 
édesanyák választási lehetőségét bővítő 
intézkedésről van szó. A 2014 január-
jától érvényes, Európában egyedülálló, 
innovatív jogszabálynak két egymást 
erősítő célja van: a kívánt gyermekek 
mihamarabbi megszületése, illetve 

az édesanyák munkaerőpiaci lehető-
ségeinek szélesítése. Újabb gyermek 
születése esetén gyermekenként válik 
jogosulttá a szülő ezekre az ellátásokra 
– akár egyidejűleg is igénybe vehető 
a gyed és a gyes –, a nappali tagozatos 
felsőoktatási hallgatóknak és a friss 
diplomásoknak ugyancsak járhat majd 
a gyed, a három- vagy többgyerme-
kes kismamákat foglalkoztatók pedig 
újabb adókedvezményt kapnak.

A munkaerőpiac rugalmasságát és 
a női foglalkoztatás bővülését is 
elősegíti a gyes és a gyed folyósítása 
mellett időkorlát nélkül vállalható 
munka a gyermek egyéves kora után. 
Az intézkedések 18,6 milliárd forintot 
jelentenek az idei költségvetésben, 
és 65 ezer embert érintenek. A gyed 
1985-ös bevezetése óta most először 
lehet annak folyósítása mellett mun-
kát vállalni, erre sem a Gyurcsány-, 
sem a Bajnai-kormány alatt nem volt 
lehetőség. Sőt! 2006-ban – Gyurcsány 
Ferenc kormánya idején – elvették a 
családi adókedvezményt, majd csök-
kentették a családi pótlékot, amit Baj-
nai Gordon 2009-ben megadóztatott, 
és a gyes időtartamát is 3-ról 2 évre 
csökkentette.

A családi adókedvezmény kiszélesítése 
ugyancsak emberek százezreit érinti 
majd kedvezően. Kik és milyen felté
telek mellett élhetnek ezzel a könnyí
téssel?
A családi adókedvezmény bevezetését 
alapvetően az a szándék motiválta, 
hogy a munkajövedelmen keresztül 
felelős gyermekvállalásra ösztönözzön. 
Egy vagy két gyermek után gyerme-
kenként 10 ezer forint, a harmadik 
gyermektől pedig gyermekenként 

33 ezer forint adómegtakarítást, 
azaz többletjövedelmet jelent. Ez év 
január 1-jétől azok is igénybe vehe-
tik a családi adókedvezményt, akik 
eddig nem tudtak élni a lehetőséggel. 
A kiskeresetűek az egészségbiztosítási 
és nyugdíjjárulékból is érvényesíthetik 
a kedvezményt.

A szociálpolitika területén milyen 
újabb intézkedések várhatóak esetleg 
még ebben a ciklusban, illetve milyen 
tervekkel vágnak neki a választási 
kampánynak?
A családtámogatási és a szociális segé-
lyezési rendszer különválása egyér-
telmű társadalmi igényként merült fel 
a kormányváltás után. Addig, amíg 
az egyébként gazdasági alap nélkül 
osztogatott segélyek összege szinte 
megegyezett a munkajövedelemmel, 
nehezen eshetett szó felelős család- és 
gyermekvállalásról. Ésszerűsíteni kel-
lett a segélyezési rendszert, és fontos 
volt, hogy a munkából szerzett jöve-
delem olyan szintre emelkedjen, ami 
mellett már ne legyen vonzóbb segélyt 
felvenni. A Fidesz-KDNP kormány 
számára elsődleges cél és vállalás az 
eddig elért eredmények megőrzése, 
fejlesztése. De az elképzelések között 
szerepel a családok támogatása mel-
lett többek között az örökbefogadás 
egyszerűsítése, a nevelőszülői hivatás 
foglalkoztatási jogviszonnyá alakí-
tása vagy éppen a szociális munka 
életpályamodell kidolgozása. Nem-
zedékeken átívelő, kiszámítható szo-
ciális- és családpolitika tökéletesítése 
a tervünk, melyhez az elmúlt négy év 
kormányzati munkájának folytatása 
mind annyiunk közös érdeke.
http://www.fidesz.hu/hirek/2014-01-17/
elindul-az-alairasgyujtes-a-gyed-extraert/

Az Orbán-kormány intézkedései mind szélesebb körben teszik egyértelművé, hogy az 
értékrend legfontosabb helyén a családok állnak, amelyekben – a gyermekek elsőségét 
természetesen nem megkérdőjelezve – kivételezett helyet foglalnak el az édesanyák. 
Rónaszékiné Keresztes Monika országgyűlési képviselővel a legújabb, családokat segítő 
rendelkezésekről beszélgettünk.

Családbarát Magyarország
Gyed extra és családi adókedvezmény
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Családtámogatás, béremelés,
adócsökkentés 

Forgalmirend-változást 
vezetett be a BKK

Az év elején több, a családokat és a munkavállalókat is pozitívan érintő változás 
lépett életbe: nő a minimálbér és a nyugdíj, bevezették a gyed extrát, valamint 
emelkedik a szociális és gyermekvédelmi dolgozók bére is.

Korábbi lapszámunkban már beszámoltunk a Budapesti Közlekedési Központ által 
a Vörösmarty utcában bevezetett forgalomtechnikai változásokról. A kialakított új 
parkolási rend az eddigi ferde parkolási rendszert átalakította: ezután is ferdén, de tolatva 
lehet parkolni. Erzsébetváros önkormányzata már a tervezési szakaszban kifogással 
élt a tervezett változtatással szemben, azonban a BKK mint az utca forgalomtechnikai 
kezelője a bevezetés mellett döntött. A későbbiekben a lakossági visszajelzések igazolták 
az önkormányzat aggályait a parkolási rendszer megváltoztatásával kapcsolatban. 
Vattamány Zsolt polgármester a BKK vezérigazgatójának, Vitézy Dávidnak levélben 
jelezte a problémákat.

Vitézy Dávid tájékoztatása alapján Budapest belső része-
inek komplex kerékpárosbarát kialakításában a BKK 
kilenc kerülettel működik együtt. 2013 végén a kerület 
útfelújítási programjához csatlakozva, azzal együttmű-
ködve kezdték meg a munkát, többek között a Vörös-
marty utcában is. 

Az új forgalomtechnikai megoldásnak számító „ferdén 
tolatva parkolás” bevezetése kapcsán a kerület lakóit az 
alábbiak szerint tájékoztatta a BKK.

„A kétirányú kerékpáros-forgalom számára megnyíló 
utcákban a ferde parkolás iránya sok esetben megfordul 
a kerékpárosok és az autósok együttes biztonsága érdeké-
ben. Ezt a megoldást először az V. kerületi Szemere utcában 
alkalmaztuk, és ott biztonságosan működik. Az intézkedés 
célja, hogy a parkolásból elinduló járművek vezetői jobban 
rálássanak az adott útszakaszra, ezzel növelve a forgalom-
biztonságot. Ugyan szokatlan lehet tolatva, ferdén bepar-
kolni, de ne feledjük, hogy ennél a műveletnél a tükrök 
segítségével biztosítható a maximális rálátás az érintett 
útszakaszra, illetve a kerékpárosok által használt, a parkoló 
autók melletti sávra. A menetirány szerinti kiálláskor pedig 
a járművezető közvetlenül, nagy szögben rálát az útsza-
kaszra, és láthatja a közeledő kerékpárost is. A mai rend, 
mely szerint orral, ferdén kell beállni, ugyan beálláskor 
kényelmes, gyors és biztonságos, azonban a kitolatás még 
kerékpárosok nélkül is kockázatos, hiszen nincs az autó-
kon olyan tükör, amely ebben a szögben lát, és a járműve-
zető sem tud tökéletesen hátrafelé, másik autó takarásából 
kilátni. Biciklisforgalom esetén a kitolatás immár rendkí-
vül balesetveszélyes: a fokozatosan vagy hirtelen kitolató 
autó vezetője nem biztos, hogy időben észre tudja venni a 
kerékpárost, a kerékpáros esetleg hirtelen megijed, és elve-
szíti egyensúlyát, elesik, amit az autós végképp nem láthat. 
A parkolási rend módosítása tehát szükséges és indokolt 
mind a kerékpárosok, mind az autósok szempontjából.”

A BKK ezenfelül a helyszínen tájékoztató táblákkal, illetve 
szórólapokkal segíti az ott közeledőket. 

BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

e-mail: bkk@bkk.hu, fax: +36 30 774 1001, www.bkk.hu

Január 1-jétől emelkedett a minimál-
bér, összege így 101 500 forint lett, 
míg a szakmunkás bérminimum 118 
ezer forintra módosul. A minimál-
bér egy gyermek esetén nettó 76 ezer 
forint, két gyermek esetén nettó 86 
ezer forint lesz. A közfoglalkoztatot-

takkal kapcsolatban kiemelendő, hogy 
esetükben az inflációkövető béreme-
lés és a kiskeresetűek adócsökkentése 
együttesen hat. 2014-től a gyermek-
védelmi és gyermekjóléti ágazatban 
91 ezer szociális  dolgozó bérét 5–11 

százalékkal emelik. Ez havi 6–17 ezer 
forintot jelent, ezt az összeget az érin-
tettek márciustól kapják meg januárig 
visszamenőleg. Emelkedik a nyugdíj 
összege is január elsejétől az inflációt 
követő mértékben, 2,4 százalékkal nő 
a járandóság, és ugyanennyivel emel-
kednek a rokkantsági és a rehabilitá-
ciós ellátások, valamint a baleseti jára-
dék is. Tovább csökken a kiskeresetű 
családok adója, az intézkedés 270 ezer 
embert érint, a szülők fizetéséből több 

ezer, de akár több tízezer forinttal 
több maradhat meg. Életbe lép a gyed 
extra nevű kedvezmény is, amelynek 

célja az újabb gyermek vállalásának 
ösztönzése, a gyermeknevelés segítése 
és a kedvezőbb feltételek megterem-
tése a kisgyermekes szülők munkába 
állásához.

Az öregségi nyugdíj 
átlagban havi 2520 
forinttal lesz több.

Január 1-jétől tovább 
nőtt a minimálbér,  
az összege először 

emelkedik 100 ezer 
forint fölé.

A közfoglalkoztatot-
tak zsebében is több 
pénz marad a bér-
emelésnek és a kis-

keresetűek adócsök-
kentésének együttes 

eredményeként. 
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Erzsébetvárosi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum és kerületi 
prevenciós programok

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ fő profilja az egészségügyi 
és idősellátás, valamint a családi és gyermekjóléti szolgáltatások. Az intézmény 
Erzsébetváros önkormányzatának képviselő-testülete megbízásából ellátja az 
Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) koordinálását is. Korábbi 
lapszámainkban már beszámoltunk a 3 alappillér működéséről, felépítéséről. 
Olvasóink most az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységébe 
pillanthatnak be. A szervezet tevékenységéről Witzenleiterné Hutera Erzsébetet, 
az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinátorát kérdeztük.

Mi is az a Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum?
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
– amit a köznyelv KEF-ként emleget 
és ismer – egy olyan szakmai munka-
csoport, amely a kábítószer-probléma 
megelőzését és kezelését tűzte ki célul 
egy adott közigazgatási szinten. Ma 
Magyarországon közel 90 KEF műkö-
dik városi, kerületi, kistérségi, megyei, 
illetve regionális hatókörrel. 

A KEF-ek valójában láncszemként 
funkcionálnak, biztosítják a Nemzeti 
Drogstratégiában megfogalmazott 
célok helyi szintre történő lefordítását 
– helyi szükségletekre épülő drogstra-
tégia formájában – és megvalósításá-
nak támogatását.

Kerületünkben a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum 2005 márciusában 
alakult mint Budapest Főváros VII. 
kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
munkáját segítő szakmai tanácsadó 
testület. Elnöke a mindenkori polgár-
mester. A KEF szakmai koordinációját 
2012 májusától a Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Központ 
látja el. 

Mi a feladata az Erzsébetvárosi Kábí
tószerügyi Egyeztető Fórumnak? 
Az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum feladata, hogy 
összegyűjtse azokat a szervezeteket, 
amelyek a kerületben kábítószerügyi 

témával foglalkoznak, közös cse-
lekvésre bírja őket, és összehangolja 
tevékenységüket a drogprobléma 
visszaszorítása érdekében a megelőzés, 
a kínálatcsökkentés, valamint a keze-
lés és ellátás területén.

A fórum biztosítja a KEF tagintéz-
ményei közötti megfelelő informá-
cióáramlást, támogatja az alulról jövő 
kezdeményezéseket, figyeli a pályázati 
lehetőségeket, és ezekről tájékoztatást 
nyújt. 

Kiemelendő, hogy a KEF feladata 
nem konkrét programszervezés. Célja 
a kábítószer-probléma kezelése és 
megelőzése érdekében történő fonto-
sabb irányok kijelölése, az összefogás 
megteremtése, a helyi drogstratégia 
elkészítésének támogatása és megvaló-
sulásának koordinálása.

Kik az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum tagjai?
Az erzsébetvárosi KEF tagjai a drog-
probléma megelőzésében és kezelésé-
ben érintett kerületi intézmények és 
szervezetek munkatársai, civil szer-
vezetek delegált tagjai, a kerületben 
működő önkormányzati intézmények 
szakemberei, a rendőrség, a Népegész-
ségügyi Intézet és a Védőnői Szolgálat 
képviselői. 

A tagok az együttműködés kereté-
ben végzett munkát önként, társa-
dalmi megbízatás alapján látják el.

A kerületben működő 
prevenciós szervezetek, 
programok

Az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum tagintézményei a 
kábítószerkérdés különböző területein 
végzik tevékenységüket, így könny e-
dén segítséget, útbaigazítást tudnak 
nyújtani a hozzájuk segítségért fordu-
lóknak.

A KEF tagjai között szerepel töb-
bek között az Art Éra Alapítvány, a 
Sziget Droginformációs Alapítvány és 
a Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ által működtetett 
Hetedhét Gyermekjóléti Központ.

Az Art Éra Alapítvány fő 
feladata egyrészt a gyógyulni 
kívánó vagy utógondozásra szo-
ruló szenvedélybetegek segítése 
és támogatása, másrészt a koráb-
ban ellátásban nem részesült 
vagy az ellátásból kiszoruló szen-
vedélybetegek felkutatása. 

Az alapítvány által biztosított 
szolgáltatások: tűcsere prog-
ram, ártalomcsökkentő prog-
ramok, információszolgáltatás, 
egyéni esetkezelés, konzultáció 
és pszichoszociális rehabilitáció 
biztosítása.

Az Art Éra Alapítvány elérhetőségei:
1074 Budapest, Rottenbiller u. 10.  
(bejárat a Péterfy utca felől)
Telefon/fax: +36 1 413-1380
e-mail: info@artera2007.hu
Web: www.artera2007.hu

A közel két évtizedes múlttal rendelkező Sziget 
Droginformációs Alapítvány szolgáltatásainak 
középpontjában a segítségre szoruló, addiktív problé-
mával küzdő szenvedélybetegek és családtagjaik áll-
nak. A szervezet közösségi szolgáltatásai közé tartozik 
az egyéni esetkezelés, a készségfejlesztés és a pszicho-
szociális rehabilitáció. Alaptevékenységének kereté-
ben jogsegélyszolgálatot, információt és tájékoztatást 
biztosít az ügyfelei részére.

 
A Sziget Droginformációs Alapítvány elérhetőségei:
1073 Budapest, Kertész u. 32. II. em. 1.
Telefon: +36 1 413-6195
e-mail: droginfo@droginfo.hu
Web: www.droginfo.hu

A Hetedhét Gyermekjóléti Központ a kötelezően 
ellátott alaptevékenységein, valamint speciális feladatain 
túl kiemelt figyelmet fordít a prevenciós célzatú prog-
ramok megvalósítására. A központ 2011. június 10-én 

ünnepélyes keretek között megnyitotta az Erzsébetvárosi 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Nemzeti Erőfor-
rás Minisztérium és az erzsébetvárosi önkormányzat 
támogatásával a Hetedhét Éjszakai Sport Klubot (HÉS). 
A klub célja a közösség – elsősorban a kamaszok – szoci-
ális és társadalmi biztonságának növelése, a drogfogyasz-
tás mértékének, a legális és illegális droghasználat ártal-
mainak, valamint kockázatainak és kárainak csökkentése 
közösségi alapú sportprogramok segítségével.

A HÉS alternatív szabadidő eltöltési lehetőségekkel várja 
minden pénteken 18 és 24 óra között a leginkább veszélyez-
tetett 13–18 éves korosztályt. A klubban lehetőség nyílik 
csocsózásra, pingpongozásra, kártyázásra, zenehallgatásra, 
filmnézésre vagy egyszerűen csak egy jó beszélgetésre. 
 
A Hetedhét Éjszaki Sportklub elérhetőségei:
Budapest VII. kerület, Rózsa utca 3.

A klub programjaival kapcsolatban a Hetedhét Gyermekjó-
léti Központ munkatársaitól kérhetnek bővebb felvilágosí-
tást személyesen a Kertész utca 20. szám alatt vagy a +36 1 
352-8672-es telefonszámon.

A KEF által szervezett előadásokat mindig nagy érdeklődés övezi
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Akire büszkék vagyunk: 
Géczi Csilla

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája 2013 őszén Magyarországon 
rajzversenyt hirdetett 10–15 éves tanulók részére 2014 – Otthonunk címmel. Géczi 
Csilla, az Alsóerdősor utcai Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium tanulója lett 
a nívós rajzverseny harmadik helyezettje.

17

Csilla, gratulálok a gyönyörű művedhez és az Otthonunk 
Európa című országos rajzverseny harmadik helyezéséhez.
Köszönöm. 

A családodban is rajzol valaki, vagy te vagy az egyetlen 
„művész”?
Nem csak én rajzolok: anyukám rajztanár.

A díjazott művekből készült egy 2014es naptár is.
Igen, az első tizenkét helyezett műve került be a naptárba.

A beadott rajz volt az első ötleted?
Mivel én 2001-ben születtem, még nem nagyon tudok sok 
mindent az Unióról, de mégis elsőként született meg ez az 
ötletem.

Honnan tudtál a rajzversenyről?
A rajztanárnőm, Puszta Ági néni szólt, mert tudja, hogy én 
nagyon sokat rajzolok.

Mikor és hogyan tudtad meg, hogy nyertél?
Ez érdekes történet: utólag megtudtam, hogy a kiváloga-
tott rajzok alkotóinak kilétét csak azután fedték fel, hogy 
a zsűri meghozta ítéletét, és kialakult a végeredmény. 
Kiderült, hogy anya egyik kollégája benne volt a zsűri-
ben, és amikor megfordították a rajzokat, akkor látta meg 
a nevemet, majd felhívta anyát, hogy gratuláljon a „tanít-
vány” rajzához. De anyukám nevetve mondta, hogy nem 
a tanítványa, hanem a lánya vagyok. 

Ez jó! És van már elképzelésed arról, hogy mi szeretnél 
lenni? 
Igen, én az Állami Népi Együttesben szeretnék néptáncolni. 

Közben megérkezik Csilla édesanyja, dr. Géczi-Laskai 
Judit, aki az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar és Vizuális 
nevelés Tanszékének adjunktusa.

Judit, azt mesélte Csilla, hogy kicsi kora óta „művészkedik”.
Igen, s miután én is ezen a szakterületen dolgozom, gyer-
mekeim is minden művészeti technikát kipróbálnak mind 
a képzőművészet, mind az iparművészet területén. Így 
érzem hitelesnek a tanítványaim előtt, hiszen tudom azt, 
hogy anyaként hogyan lehet a gyerekeket tanítani, képezni. 
Művészetek nélkül sokkal szegényebb az ember. Aki meg-
találja az örömét akár a képzőművészetben, akár a táncban, 
az sokkal kiegyensúlyozottabb lesz a hétköznapokban is.  
Érdemes a gyönggyel, a nemezzel, bőrrel, tehát a természe-
tes alapanyagokkal dolgozni, hiszen kitárul a világ, annyi 
mindenre megtanít az anyag ismerete. Játékkal fejlődik 
egy gyerek úgy, hogy szórakozik, de közben a logikája, 
kézügyessége, gondolkodása is fejlődik. Amikor Pécsre 
jártam művészeti karra, az olajfestés volt a tanszék profilja. 
Én addig nem festettem olajjal, de a vizsgaidőszak első nap-
jaira Csilla az öccsével együtt bárányhimlős lett, és hogy 
ne kaparják el az arcukat, elfoglaltam őket: előbb tanultak 
meg olajjal festeni, mint én. 

Erzsébetváros első újszülöttje
Almássy téri otthonában várt minket Diana, akit hatalmas öröm ért az új esztendőben, 
hiszen megszületett első gyermeke, Michael. A fiatal édesanya nagyon büszke gyönyörű 
kisfiára, akit látszólag a fotózás sem tudott kizökkenteni nyugalmából.

December 28ra voltál kiírva, de a kisfiad mégis megvárta 
az új esztendőt. Mikor született?
Január másodikán, reggel öt óra tíz perckor jött világra. 

Tudtad, hogy fiú lesz?
Igen, a hatodik hónap körül kiderült.

Volt bent veled valaki a szülőszobán?
A barátnőm akarta látni Michael születését, mert nagyon 
érdekelte, de fél ötkor elküldtem, mert ment dolgozni aznap. 

A Péterfy kórházban veled volt Michael a születése után?
Igen, nem engedtem, hogy elvigyék tőlem. Egyszer mégis 
átvitték egy másik szobába, de végül muszáj volt vissza-
hozni, nagyon sírt nélkülem.

És itthon hogyan viselkedik, jó kisbaba?
Szerintem igen. Éjszaka hat órát alszik. Nem igaz, hogy 
a gyerek mellett semmit nem lehet csinálni.

Nagyon kiegyensúlyozottnak látszol.
Igen, én a terhesség alatt is ilyen voltam, és ez így is maradt.

Milyen különös, hogy ez a csodaszép kisfiú nyugodtan 
alszik, miközben mellette beszélgetünk. 
Nem zavarja még a hangosabb beszélgetés sem. Ha az apu-
kájának átjönnek a barátai, az sem nyugtalanítja. Amikor 
hazajöttünk a kórházból, eljöttek a barátok, és egy hatal-
masat buliztak, hiszen mindenki örült, a kisfiam akkor is 
ugyanilyen nyugodtan aludt, és jól érezte magát.

Két éve élsz az Almássy tér környékén, és hamarosan 
a kisfiatok a megújult téren játszhat.
De jó lesz, már alig várom!

Talán korai a kérdés, de szeretnétek még gyermeket vállalni?
Igen, nem volt olyan vészes a szülés. Földöntúli boldogság, 
hogy Ő megszületett. Sokan rémtörténeteket mesélnek, de 
szerintem a lélek fejlettségétől függ, hogy az ember hogyan 
viseli a szülés fájdalmait. Ez egy misztikum, csoda.

Portré

Vattamány Zsolt polgármester  
hasznos ajándékokkal lepte meg a családot



19

w w w.erzsebet varosimedia .hu • w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2014 . január 30.

SportRe
nd

őr
sé

gi
 h

ír
ek

18

Erzsébet város 2013. november 28 .w w w.erzsebet varos .hu • w w w.erzsebet varosimedia .hu

Vívásoktatás 
az alsóerdősori iskolában

Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium öt osztálya számára nyílt 
lehetőség a vívás tanulására ebben a tanévben. 

Beke Farkas Nándor, a 100 Tagú Cigányzenekar menedzsere

Rendőrségi hírek
Az 2013. év végi ünnepek alatt Budapest VII. kerületében karácsonyfa, 
gyertya vagy csillagszóró miatt lakástűz nem keletkezett, a kerületben 
személyi sérüléses közlekedési baleset nem történt.

A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányságának elérhetőségei:
 

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

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

107 vagy 112

A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányságon szolgála-
tot teljesítő kollégák 2013 decemberében összesen 62 
személyt állítottak elő, ebből 4 főt fogtak el különböző 
bűncselekmények elkövetése miatt, 2 főt hatályos körö-
zés alapján állítottak elő, több embert illegális, zárjegy 
nélküli cigarettaárusítás miatt a NAV-val együttmű-
ködve fogtak el. 

Néhány, a kerületben történt 
súlyosabb bűncselekmény, melyek 
elkövetőit sikerült elfogni

Az elkövető, L. S. 2013. december 24-én hajnalban 
a Barát utca 6. szám alatti hajstúdió és kozmetika bejá-
rati ajtaját berúgta, majd bejutva az üzlet recepcióján 
hagyott, pénz tárolására alkalmas fémdobozt magá-
hoz vette, és az üzletből meneküli próbált. A betörést 
a házban lakók hallották, és az üzlet bejárata elé siettek, 
a menekülő tettest az üzlet bejáratánál feltartóztat-
ták, karjánál megpróbálták elkapni, így a földre esett. 
A lakók értesítették a hatóságot, és az elkövetőt a rend-
őrség kiérkezéséig a helyszínen tartották. A bűncselek-
ménnyel okozott veszélyeztetett lopási kár: 300 000 Ft, 
a rongálással okozott kár: 100 000 Ft. L.S. a kihallga-
tása során elmondta, hogy a bűncselekményt elkesere-
désében követte el, mivel rossz anyagi helyzete miatt 
a családjának még karácsonyra sem vásárolt ajándékot.

A VII. ker. Rendőrkapitányság nyomozást folytat dolog 
elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségének gyanúja 
miatt K.L. ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, 
hogy 2014. január 11-én éjjel a Jobbágy utca 5–9. szám 
alatti társasház mélygarázsában az 50. számú parkoló-
helyen parkoló Mercedes C200 típusú személygépkocsi 
jobb oldali első ablakát betörte, és a sebváltó melletti 
tároló rekeszből eltulajdonított 1 db kulcscsomót, amin 
7 db kulcs, valamint két távirányító található. A lopással 
okozott kár 10 000 Ft, a rongálással okozott kár 150 000 
Ft. A büntetőeljárás során a bíróság a gyanúsított előzetes 
letartóztatását rendelte el.

Felhívják a lakosság figyelmét, hogy tavaly több ún. 
trükkös lopás történt, amikor az elkövetők rendőrnek, 
az ELMŰ vagy a Gázművek dolgozójának, vízóra-leol-
vasónak vagy az önkormányzat alkalmazottjának adták 
ki magukat. Az is előfordult, hogy nyugdíjemelésre, 
ros szullétre, önkormányzat által biztosított ebédre való 
hivatkozással csengettek be idősebb emberekhez. Elte-
relték a lakó figyelmét, például egy pohár vizet kértek, 
és közben a lakásban található értékeket, készpénzt vagy 
értéktárgyakat magukhoz vették. A bűnmegelőzés érde-
kében nem arra kérik a lakosságot, hogy bizalmatlanok 
legyenek embertársaikkal szemben, de ha lehetséges, 
ellenőrizzék a hívatlan látogatók igazolványát, és ha mód 
van rá, értesítsék valamelyik otthon lévő szomszédot, 
hogy mivel fordultak Önökhöz. 

Kérjük Önöket, hogy biztonságuk érdekében figyeljenek 
egymásra.

Tájékoztatjuk Erzsébetváros lakosságát,  

hogy az erzsébetvárosi térfigyelő rendszer 

folyamatosan, a nap 24 órájában működik.

Szeptember eleje óta az önkormányzat támogatá-
sával a teljes első évfolyam, valamint egy másodikos 
és egy negyedikes osztály sportolhat díjmentesen az UTE 
Király utcai vívótermében. A gyermekek számára ez kiváló lehe-
tőség a nagyszerű olimpiai sportág mozdulatainak, szabályainak elsa-
játítására, hiszen ezáltal több szempontból is fejlődhetnek. Ahogy a spor-
tok általában, a vívás is a nagyobb korosztály esetén javítja, a kisebbeknél 
gyors ütemben fejleszti a mozgáskoordinációt. Nem elhanyagolható 
szempont az sem, hogy fejleszti a kreativitást és a koncentrációs készsé-
get, emellett kimondottan jó hatással van a gyermek szociális kompe-
tenciájára. Bea néni lelkesen, nagy örömmel fogadja a tanulni vágyókat, 
és egyszerre vezeti be őket a kard, a párbajtőr, valamint a tőr sportágak 
rejtelmeibe. Heti egy alkalommal, minden kedden reggel nyolc órától 
érkeznek az osztályok egymást váltva. A 9–10 évesek már védőfelszere-
lésben, párosával is próbára tehették tudásukat. Minden osztály nagy 
örömmel vesz részt a vívásoktatáson, már ezalatt a néhány hónap alatt 
is sok pozitív élménnyel gazdagodtak. Izgatottan várják az órákat, és 
lelkendezve mesélik szüleiknek felejthetetlen élményeiket. A diákok egy 
számukra teljesen ismeretlen területen próbálhatják ki magukat. Az év 
végére még talán olyanok is lesznek közöttük, akik heti rendszeresség-
gel, akár versenyszerűen folytatják tovább ezt a remek sportot, de azok 
sem fognak búslakodni, akik nem lesznek élsportolók, mert ez a sportág 
nagymértékben fejleszti koncentrációs készségüket és kitartásukat, 
melyet a mindennapi gyakorlatban igen jól tudnak majd kamatoztatni.

Január 11-én rendezték meg a Budapesti 
Futsal Bajnokságot, amelyen IV. helyen vég-
zett a Baross iskola csapata.
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A Bethlen Téri Színház a határon túli kulturális szervezetekkel együttműködve másodszor 
rendezte meg a Vendégváró fesztivált, mely minden alkalommal egy-egy határon túli 
előadó-művészeti szervezetnek nyújt bemutatkozási lehetőséget. 

Vendégváró fesztivál

A Bethlen Téri Színház és a Stand Up Brigád 2013 őszén indította el a Filléres 
kabaré című humoresteket, amelyek keretében humorista tehetségkutató 
rendezvényeket is tartanak. A stand up comedy műfajának népszerűsége 
hívta életre a VII. kerületi Bethlen Téri Színházban azt a Stand Up Comedy 
Klubot és humorista műhelyt, ahol a Showder Klubból, a Comedy Centralról, 
a Rádiókabaréból ismert humoristák szórakoztatják a humor szerelmeseit. 

Stand Up Klub 
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KultúraA Stand Up Brigád és a Bethlen Téri 
Színház 2013 őszén elindított klubjá-
ban olyan amatőr humoristajelöltek 
próbálhatják ki magukat, akik kedvet, 
tehetséget éreznek magukban a közön-
ség szórakoztatására. A múlt század 
harmincas éveiben a pezsgő pesti kaba-
réélet fontos intézménye volt a Bethlen 
Téri Színház Filléres kabaréja, amely 
a nézők széles rétegei számára jelen-
tett olcsó, de színvonalas szórakozást, 
hiszen ezeken a legendás kabaréesteken 
a közönség a hagyományos jegyárak 
töredékéért szórakozhatott. A klubes-

tek egyben humorista tehetségkutató 
rendezvényként is funkcionálnak: 
nemcsak a stand up comedy műfajával 
kacérkodóknak biztosítanak bemu-
tatkozási lehetőséget, hanem a sketch 
comedy (rövid, vicces jelenetek) íróinak 
is. A tehetségkutató kettős céllal 
került be a Filléres kabaréba: szó-
rakozási és szórakoztatási lehető-
séget kíván biztosítani minden-
kinek, hiszen a nézőknek a több 
órás műsor megtekintéséért csak 
jelképes, 500 Ft-os belépőjegyet 
kell fizetniük. 

Ha van 5 percnyi vicces műsora vagy 
humoros jelenete, Ön is kipróbálhatja 
magát a Bethlen Téri Színház Stand 
Up Klubjában, a humorista tehetség-
kutató 2014. évi rendezvényein.

Filléres kabaré és humorista tehetségkutató 
a Bethlen Téri Színházban

Stand Up Klub időpontok
2014-től a Filléres kabarék (a humorista tehetségkutató rendezvényekkel) kéthe-tente jelentkeznek – általában keddenként. 

A humorista tehetségkutató mindenki szá-mára nyitott, de a nagy érdeklődés miatt előzetes jelentkezéshez kötött.

Az amatőr humoristák mielőbb keressék fel a Stand Up Brigád Facebook-oldalát, vagy írjanak e-mailt a bence.szep@gmail.com címre!

Humorista tehetségkutató 
időpontok

Február 18., kedd
Március 4., kedd
Március 18., kedd
Április 8., kedd
Április 22., kedd
Május 6., kedd
Május 27., kedd
Kezdés: 19.00

A humorista tehetségkutató rendezvények helyszíne a Bethlen Téri Színház (Budapest, VII. kerület, Bethlen tér 3.)

Műsorvezető: Szép Bence
Szerkesztők: Ürmös Zsolt és Szép Bence

A minifesztivál koncentráltan – elő-
adásokkal, fotókiállítással, közön-
ségtalálkozóval – kívánta megismer-
tetni az érdeklődőkkel a meghívott 

társulatot. A Bethlen Téri Színház 
célja volt a határainkon túli magyar 
művészek által létrehozott értékek 
hazai bemutatása és a terjesztésükben, 

megőrzésükben való szerepvállalás. 
A négynapos rendezvény vendége 
ez alkalommal a sepsiszentgyörgyi  
M Studio Mozgásszínház volt. 
A társulat különleges ajándékkal 
érkezett: legújabb előadását hozta 
el, melynek a fesztiválon volt a 
magyarországi premierje. A színház 
2005-ben Kolozsváron végzett fiatal 
színészekből és táncosokból alakult 
meg Sepsiszentgyörgyön Uray Péter 
művészeti vezetésével, és a társulat 
az addig Erdélyben ismeretlen műfaj, 
a mozgás- és táncszínház meghono-
sítását és megszerettetését, formate-
remtő előadások készítését tűzte ki 
célul. Az M Studio Románia egyetlen 
hivatásos mozgásszínházaként olyan 
kísérleti munkára vállalkozott, amely 
a színészi eszköztár lehetséges határait 
feszegeti, ahol az új formák keresése, 
a tánc- és mozgásszínházi világ lehe-
tőségeinek további kutatása, illetve 
a zene s a vizuális színház ezekkel 
való találkoztatása révén kísérli meg 
színházi világának elismertetését.

A behajtó című előadás a Vendégváró fesztiválon

 A Vendégváró fesztivál „A BEHAJTÓ” című előadása

Az Esetlenségünk című darab
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1. szombat
¡	15.00–18.00
A Hársfa Egyesület összejövetele

2. vasárnap
¡	15.00–18.00
A Hársfa Egyesület összejövetele

3. hétfő
¡	16.00–18.00
A Mozgássérültek Budapesti Egye
sülete VII. kerületi csoportjának 
összejövetele
¡	17.00–20.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték
Koosán Ildikó: Hazafelé c. könyvé
nek bemutatása

5. szerda
¡	10.00–12.00
Seniortánc
¡	17.30–20.30
Az első magyar írásos nyelvemlékek, 
a kódexmásolás kora. A Művészetba-
rátok Egyesületének rendezvénye

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

7. péntek
¡	18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejövetele

8. szombat
¡	15.00–19.00
A Csend Fényei Klub összejövetele 
hallássérülteknek

9. vasárnap 
¡	15.00–19.00
„Farsangolunk” címmel a Takács 
Béla Zenebarát Kör zenés délutánja
Belépő: 600 Ft

10. hétfő
¡	16.00–18.00
Az Ezüst Hárs Egyesület össze
jövetele

11. kedd
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
összejövetele

12. szerda
¡	10.00–12.00
Seniortánc
¡	17.30–20.0
Pilinszky János, az „újholdas” 
nemzedék tagja. A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye

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

14. péntek
¡	18.00–22.00
Bihari táncház
Házigazda a Kisbihari Együttes 
A belépés díjtalan!

15. szombat
¡	15.00–20.00
A Morvay Károly Nóta és Dalkör 
Egyesület jelmezeszenés délutánja
Belépő: 1000 Ft
¡	16.00–19.00
A Hársfa Egyesület összejövetele

16. vasárnap
¡	16.00–19.00
A Hársfa Egyesület összejövetele

17. hétfő
¡	17.00–19.00
A Civil Szövetség összejövetele
¡	18.00–20.00
Theoharidu Csilla festőművész 
kiállításának megnyitója

19. szerda
¡	10.00–12.00
Seniortánc
¡	17.30–19.30
Vendég: Kratochwill Mimi. A Művészet-
barátok Egyesületének rendezvénye
¡	18.00-20.00
Máraiesték. A Halotti beszéd és 
visszhangja. A belépés díjtalan!

20. csütörtök
¡	11–13.00
„Utazó” Teaház
A belépés díjtalan!
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc – Zene: Diós Péter

21. péntek
¡	18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejövetele

22. szombat
¡	15.00–17.00
Shalom Idősek Klubja
¡	16.00–19.00
A Hársfa Egyesület összejövetele

23. vasárnap
¡	16.00–19.00
A Hársfa Egyesület összejövetele
¡	19.00–21.00
Az Albinoni Kamarazenekar koncertje

25. kedd
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
összejövetele

26. szerda
¡	17.30–20.30
Vendég: Katona Áron Sándor tűzzo
mánc művész. A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye.

27. csütörtök
¡	15.00 19.00
Nosztalgiatánc – Zene: Diós Péter
¡	17.00  –20.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték

28. péntek
¡	18.00–20.00
A Molnár Antal Zeneiskola ének 
tanszakának farsangi koncertje
A belépés díjtalan!

Az ERöMŰVHÁZ  
2014. február havi programjai
Erzsébetvárosi Közösségi Ház • 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. 
Telefon: 413-3550 • e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu  
www.eromuvhaz.hu

1. 30.
Én haiku – Pillangó 
ballada

19.30
10 éves a Pataky Klári 
Társulat

1. 31. Mit tudjátok ti 19.30
10 éves a Pataky Klári 
Társulat

2. 1.
Nagyon jól vagyok, lszi 
ne keress!

19.30
10 éves a Pataky Klári 
Társulat

2. 2. Pinokkio (bábelőadás) 10.00 Ziránó Színház

2. 7. Bethlen téri kabaré extra 19.30 Stand Up Brigád

2. 8.
Diskurzusművész(t)
estek

19.30
Gergye Krisztián 
Társulata

2. 9. Pulcinella kertészkedik 10.00 Ziránó Színház

2. 11. A hold gyermekei 10.00 Apró Színház

2. 15. Változásokk – Bemutató 19.30
Gangaray Dance 
Company

2. 16. A hold gyermekei 10.00 Apró Színház

2. 18. Stand Up Klub 19.00 Stand Up Brigád

2. 20. Elhalasztott holnap 19.30
Honvéd Együttes 
Színészkara

www.bethlenszinhaz.hu • Tel.: +36 1 342 7163, +36 30 456 3885

a bethlen téri színház előadásai  
2014. január–február

Farsangi fánkok, 
kicsit másképpen

A farsang időszaka vízkeresztkor, január 6-án kezdődik, és a húsvétvasárnapot megelőző 
40 napos böjt kezdetén zárul. Ha farsang, akkor fánk. Mi most megmutatjuk, hogyan lehet 
a hagyományos fánkot másképpen elkészíteni. 

Rózsafánk

Hozzávalók kb. 35 darabhoz: 
40 dkg liszt, 3 tojás, 1 csomag sütőpor, 15 dkg cukor, 1 vaníliás 
cukor, csipetnyi só, 1 tk. tejföl, olaj a sütéshez

Elkészítés: 
1.  Gyúrjuk össze az alapanyagokat, majd nyújtsuk ki vékonyra 

(1–1,5 mm-re) a tésztát.
2.  A tésztalapot szúrjuk ki 5–6 centiméteres körszaggatóval. Vag-

dossuk be többször sugarasan a köröket a szélektől. Négyet egy-
másra téve a közepüket nyomjuk össze.

3.  Forró olajban süssük pirosra mindkét oldalát 3–5 perc alatt. Szal-
vétával itassuk le a felesleges zsiradékot, szórjuk meg porcukorral. 
Lekvárral vagy díszítve is tálalhatjuk: a fánkot öntsük le csokolá-
déöntettel, és szórjuk meg színes cukorkákkal.

Mogyorós fánk karamellöntettel 

Hozzávalók: 
10 dkg liszt, 1 dl olaj, 1 dl víz, 3–4 db tojás, csipet só, csipet porcukor, sütés-
hez olaj, 10 dkg csokoládé, 5 dkg pörkölt, aprított mogyoró 
A karamellöntethez: 15 dkg kristálycukor, víz 

Elkészítése:  
Az olajat, vizet, csipet sót, cukrot egy 
lábasban feltesszük forrni. Ha már 
gyöngyözve forr, egy mozdulat-
tal hozzáöntjük a lisztet. Addig 
hevítjük ezt a masszát, amíg 
az edény falától el nem válik. 
A tűzről levéve egyenként 
hozzáadjuk a tojásokat, így 
nagyon sűrű, burgonyapü-
réhez hasonló állagú tésztát 
kapunk. Vigyázat, ha nagyok 
a tojások, 3 db is elegendő. Ezt 
a tésztát csillagcsővel habzsákból 
a forró olajba nyomjuk, amiben szép 
pirosra sütjük a fánkokat. Sokkal formá-
sabb, esztétikusabb lesz a végeredmény, ha zsír-
papírra formázzuk a tésztát, és így tesszük az olajba. A jól 
lecsepegtetett fánkokat olvasztott csokoládéba, mogyoróba, díszítő szórócukorba mártjuk. 
Így az egyszerű tésztából is hangulatos, ünnepi süteményt varázsolhatunk.
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SZOLG Á LTATÁ S
Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, 
zárszerelés, rács készítés, galériakészí-
tés, egyéb lakatosmunkák. Tel.: 06 (30) 
299-1211

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

Ablakjavítás, www.ajtoablakdoktor.hu. 
20 éve vállalom igényesen, becsülete-
sen ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését és szigetelését, 
1 év garanciával. Felmérés díjtalan! 
Horváth Ákos Tel: 06 70 550 0269

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

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

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

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

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

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

Fogtechnikus! Fogsor készítése és javí-
tása. Allergiásoknak speciális anyagból. 
VII. Klauzál u. 23. Tel.: 06 (20) 531-4161

Zumba-Gold® foglalkozások időseknek, 
túlsúlyosaknak! Nálunk előnyt jelente-
nek a ropogós ízületek, az évek, a kilók 
és a ráncok számai! Az órán figyelembe 
veszem a jelenlévők fizikai-pszicho-
lógiai állapotát. Zumbához semmiféle 
táncos előképzettség nem szükséges! 
Helyszín: Táncakadémia 1073 Murányi 
utca 10. Időpont: 2014-től minden pén-
teken 17.30-tól. Bejelentkezés Farkasné 
Erzsébet, +36 (30) 996 4166. Honlap: 
www.zumba-gold.5mp.eu

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

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

Kanadai cég otthoni munkavégzéssel 
reklámfeladatok ellátására keres mun-
katársakat. Időpont egyeztetés: 06 (20) 
936-5701

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

P
Boscolo

New York

Palace Hotel

Havi parkolódíj (0–24)

 

15 000 Ft + áfa

Napidíj (0–24)

 

4500 Ft + áfa

Óradíj

 

220 Ft / 30 perc

E SAZ ELSŐ 30 P RC INGYENE !

Tel: +36 30 553 0432

Boscolo Hotel*****
 Parkolóház

1073 Budapest, Osvát utca 2–8.

Royal Life
INTERNATIONAL

Az általánosítás nagy Úr, 
a Royal Life International más!

A Royal Life International exkluzív, kiemelkedő minőségű, egészség-
megörző fogyasztási cikkeket forgalmaz Magyarországon. A Royal Life 
azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a jövő technológiáit, vívmányait az Ön 
egészségének és kényelmének szolgálatába állítsa, melyek forradalma-
sítani fogják az Ön életvitelét. 

Célunk, hogy ügyfeleink hosszabb, egészségesebb 
és teljesebb életet éljenek!

Csatlakozzon Ön is elégedett ügyfeleink tábora közé, hiszen nekünk 
fontos az Ön véleménye, igénye.

Prémium kategóriás egészségmegőrző termékeink:

 Gyógyfényterápiás eszköz
 Légtisztító készülék
 Víztisztító berendezés
 Mágneses ágybetét
 Infra hőterápiás ágybetét
 Infra masszírozó ágybetét
 Lézerterápiás készülék

Nálunk a korrektség 
alapszabály!

Egészségmegőrző termékeinket 
bővebben megtekintheti 

weboldalunkon 
www.royal-life.hu

Cégünk mottója: “Vannak luxus dolgok. Az egészség nem az!”
Üdvözlettel: Royal Life International csapata


