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Március 15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékeznek országszerte. Erzsébetváros önkor-
mányzata is megtartotta az ünnepi koszorúzást a Klauzál téren, az időjárásra való tekintettel azonban az ünnepi 
műsor elmaradt. A koszorúzás után az ERöMŰVHÁZ-ban adta át Vattamány Zsolt polgármester az erzsébet-
városi elismeréseket.
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Erzsébetváros Önkormányzatának 
kéthetente megjelenő, ingyenes lapja

Rendeletek
Hivatkozással Budapest Főváros VII. 
kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 48/2012 (XII.17.) 
számú önkormányzati rendelete 36. § (1) 
bekezdésében foglaltakra, tájékoztatom, 
hogy a képviselő-testület a 2013. március 
7-én megtartott rendkívüli ülésén az alábbi 
rendeleteket alkotta:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébet-
város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének 11/2013 (III.07.) önkormányzati 
rendelete a Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata 2012. évi 
költségvetéséről szóló 5/2012 (II. 20.) ren-
delet módosításáról (hatályba lépett: 2013. 
március 7. napján 20 órakor),

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2013 (III.08.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat tulajdonában álló laká-
sok és nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek bérbeadásáról szóló 12/2012 (III.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
(hatályba lépett: 2013. március 11. napján),

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2013 (III.08.) önkormányzati rende-
lete a hivatali helyiségen kívüli, valamint 
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
szabályairól és az ehhez kapcsolódó több-
letszolgáltatás díjának mértékéről szóló 
14/2011 (IV. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról (hatályba lépett: 2013. már-
cius 11. napján),

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2013. (III.08.) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
és ezek elmulasztásának jogkövetkezmé-
nyeiről szóló 2/2013 (I.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról (hatályba lépett: 
2013. március 11. napján).

„Itt a farsang, 
áll a bál…”
Hetek óta gyerekek és tanárok együtt 
készültek az év egyik legvidámabb esemé-
nyére, a farsangra. Feldíszítették a folyo-
sót, közös jelmezeket és táncos produk-
ciókat álmodtak meg, játékos feladatokat 
találtak ki. Végre elérkezett a nagy nap!

Délelőtt Zizi és Zozó, a két bohóc szó-
rakoztatta az alsó tagozatos gyerekeket. 
Ezután az osztályokban érdekes vetélkedő-
ket szerveztek a tanító nénik.

Délután tetőfokára hágott a hangulat, 
amikor végre felvehették a jelmezüket a 
gyerekek. Fantasztikusan ötletes mas-
karákkal készültek szüleikkel együtt. A 
színes forgatagban volt hercegnő, boszor-
kány, lego-emberke, pillangó, egyiptomi 
fáraó stb.

A közös farsangi mulatságot a 3.z osztály 
kikiáltói kezdték. Hangos versmondással, 
edénycsörgetéssel, kereplőkkel próbálták 
elűzni a telet. 

Ezután az osztálytáncok következtek, 
majd a műsort jelmezes felvonulás zárta.

A felsős tanulók farsangi felvonulása, 
táncos produkciói tették emlékezetessé az 
estét. A legnagyobb sikere magától értető-
dően a diszkónak volt. 

A tapasztalatok alapján az iskola tanárai 
biztosak benne, hogy a farsangi hagyo-
mány még évtizedekig töretlenül megma-
rad az ifjúság körében.

Kellemes 
húsvéti ünnepeket 

kívánok 
minden kedves 

Erzsébetvárosinak!

Vattamány Zsolt
Erzsébetváros 
polgármestere

Farsangi vigadalom 
a Művészeti Klubban 
2013. február 20-án került megrendezésre az Akácos Udvar – Művészeti 
Klub farsangi mulatsága. A zenés-táncos rendezvény vidám hangulatban 
telt. A klub tagjai a tánctudásuk bemutatása mellett zenekari kísérettel 
tehették próbára hangszálaikat. A színes, ötletes jelmezek csak fokozták 
a kiváló hangulatot. 

Maszkabál 
a Lövölde 
Bölcsődében 
Február 20-án reggel nagy volt az 
izgalom a Lövölde Bölcsődében, 
hiszen mindenki tudta már: 
ma lesz a nagy maszkabál! 

A farsangi zenés progra-
munkon az apróságok 
jelmezbe bújhattak. 
Voltak hercegnők, 
tündérek, pillangók, 
katicabogarak, sok-
sok kisállat és mesebeli 
hős. 

A v idám, táncos-zenés 
szer da délelőtti programot a 
gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel 
együtt tölthették a bölcsődében. 

Az ünnepség zárásaként természetesen 
nem maradhatott el a falatozás sem.

Újabb utca  
szépül meg
A Marek József utca lakói levélben fordultak 
Vattamány Zsolt polgármesterhez, mely-
ben arról érdeklődtek, hogy mikor kezdődik 
meg a felújítás és a növényesítés az utcában. 
Megkeresésükre az alábbi tájékoztatást adja 
Erzsébetváros polgármestere.

Tisztelt Erzsébetvárosi Lakosok!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 
a Marek József utca (Bethlen Gábor utca és 
a Dózsa György út között) növényesítési, sze-
gélykorrekciós és aszfaltfelújítási munkáihoz a 
munkakezdési hozzájárulás postázásra került 
a kivitelezőnek, a beruházás kezdési határ-
ideje 2013. március 19., a befejezési határidő 
várhatóan 2013. május 18. Az út felújításának 
megkezdése előtt a kivitelező tájékoztatni 
fogja a környék lakóit. Bízom benne, hogy a 
felújított Marek utca minden kerületi és idelá-
togató tetszését elnyeri majd.

Üdvözlettel: 
Vattamány Zsolt

polgármester
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A rendezvény március 15-én koszorúzással kezdődött 
a Klauzál téren, majd ezt követően az ünnepi képviselő-
testületi ülésen az ERöMŰVHÁZ-ban adták át a kerület 
díjazottjainak kitüntetéseit. 

A rendkívüli időjárás okozta helyzetre való tekintettel a 
Klauzál téren az ünnepi programok elmaradtak, így csak 
a politikai pártok és a civil szervezetek képviselői helyezték 
el koszorúikat az 1848/49-es emlékműnél. 

Erzsébetváros ban hagyomány, hogy minden évben meg-
emlékeznek az 1848-as honvédő hősök névtelen és ismert 
alakjairól. A koszorúzás után az ünnepség a Wesselényi utca 
17-es szám alatti ERöMŰVHÁZ-ban folytatódott, ahol – 
immár hagyományként – átadásra kerültek a kitüntetések.

A díjakat Erszébetváros önkormányzata a március 15-i, 
ünnepi képviselő-testületi ülésen adta át. Prof. Dr. Schwei-
tzer József országos nyugalmazott főrabbi részére március 

14-én, az Országos Főrabbi 
Hivatalban adta át az Erzsébet-
város díszpolgára kitüntetést 
Vattamány Zsolt polgármester és 
Juhász Gábor alpolgármester. Varga 
Gábornak ítélték oda az Erzsébetváros 
díszpolgára (posztumusz) címet, melyet 
özvegye, Vargáné Fellner Magdolna vehe-
tett át. Rónaszegi Miklós, Vári Jánosné 
és Wichmann Tamás kapta a Pro Urbe Erzsébetváros díjat, 
Herczog János, Löcsei László és Bedő Csongor az Erzsébet-
város Mestere díjat, Káposztás Miklós, az Art – Corner Sz. S. 
K. E és a Sirály Életmód Klub pedig Erzsébetváros Sportjáért 
díjat kapott. Gratulálunk a díjazottaknak!

A díjazottaknak a közösség érdekében végzett kiemelkedő 
teljesítményük, valamint a kerület életében meghatározó, 
kimagasló szakmai munkájuk és életművük elismerése-
ként adományozott kitüntetést az önkormányzat.

Ünnepi megemlékezés
A zord időjárás ellenére Erzsébetváros önkormányzata is ünnepséggel 
emlékezett az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra.

A Klauzál téri ünnepi koszorúzás az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére

A megkoszorúzott Huszár-szobor a Klauzál téren

Vattamány Zsolt polgármester beszédében  
méltatta a díjazottakat

Az ERöMŰVHÁZ-ban március 15-én kitüntetett 
erzsébetvárosi polgárok

A Molnár Antal Zenesikola diákjainak ünnepi előadása
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Orbán Viktor, miniszterelnök 2012 októberében jelen-
tette be, hogy a kormány mentőövet dob a magára maradt 
önkormányzatoknak. A halaszthatatlan önkormányzati 
mentőcsomag az eladósodott településeket és a budapesti 
kerületeket hivatott megmenteni a teljes csődtől, hogy az 
adósságcsapda helyett mindennapi feladataik ellátására, 
illetve a fejlesztésekre koncentrálhassanak.

Budapest VII. kerületének helyzetét a lehetetlen működési 
feltételek mellett a felelőtlen gazdálkodás és az ingatlanva-
gyon elherdálása is jelentősen megnehezítette. A rendszer-
váltás óta regnáló szocialista vezetést 2010-ben váltották 
le a kerületi polgárok, az újonnan felállt képviselő-testü-
letnek, valamint Vattamány Zsolt polgármesternek pedig 
hatalmas, több mint 10 milliárd forintos adóssággal kellett 
szembenéznie. Az azóta eltelt időszakban a fejlesztések 
mellett ugyan sikerült bizonyos mértékben csökkenteni 

Erzsébetváros adósságállományát, de a kerületi vagyon 
súlyos mértékű felélése roppant szűk mozgásteret engedett 
csak az új vezetésnek.

A kormány intézkedésének köszönhetően 600 milliárd 
forint értékű önkormányzati adósság átvállalására kerül 
sor. Az ötezernél kisebb lélekszámú települések adósságát 
teljesen, míg az ennél nagyobb települések, illetve a buda-
pesti kerületek adósságállományának egy bizonyos részét 
vállalja át az állam.

A Matolcsy György nemzetgazdasági, valamint Pintér 
Sándor belügyminiszterrel kötött megállapodás értel-
mében Erzsébetváros adósságának 40%-át téríti meg az 
állam. A kormány intézkedésének köszönhetően 4 milli-
árd 439 millió 863 ezer forintnyi tehertől szabadul meg 
a VII. kerület.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoz-
tatási program keretében a közmun-
kások – többek között – részt vesznek 
az önkormányzati intézményekben, 
cégeknél, lakásokban képződő hasz-
nálható anyagok rendszerezésében. Ez 
elsősorban az így keletkező hulla-
dékok újrahasznosítását jelenti: sor 
kerül az újrahasznosítható anyagok 
bálázására, komposztálására, tüze-
lőanyagként szolgáló papírbrikettek 
gyártására. Az így előállított termékek 
alkalmasak a vegyes tüzeléses fűtéssel 
rendelkező intézmények energiaigé-
nyének csökkentésére. A közfoglal-
koztatási mintaprogram keretében 

az ERVA Zrt. vállalja, hogy VII. kerü-
leti, önkormányzati tulajdonban lévő 
lakások kiürítése, takarítása, javítási, 
karbantartási munkáinak egy része 
a jövőben közmunka mintaprogram 
keretében fog megvalósulni.

A mintaprogramon belül sor került a 
közfoglalkoztatottak közötti ételosz-
tásra is, ahol előre csomagolt élelmi-
szereket osztottak szét. Benedek Zsolt 
önkormányzati képviselő elmondta, 
hogy az önkormányzat kiemelt 
feladatként kezeli, hogy a kerület 
polgárait segítse, amilyen módon csak 
tudja.  Az együttműködés sikeresnek 
mondható, így a továbbiakban is vár-
hatóak ilyesfajta kezdeményezések. 

Mindkét önkormányzat célul tűzte ki, 
hogy továbbfejleszti eddig is sikeres 
álláskeresési tréningjeit, illetve 5%-os 
továbbfoglalkoztatást vállal a minta-
programban résztvevők között, a 
továbbfoglalkoztatás keretében pedig 

Erzsébet-utalványt biztosít béren 
kívüli juttatásként a közfoglalkozta-
tottak részére.

A két kerület által indított mintaprog-
ram összhangban van a kormányzat 
azon törekvésével, miszerint a Start 
munkaprogram keretein belül a meg-
nyújtott közfoglalkoztatás nagyobb 
biztonságot jelent mind a munkáltató-
nak, mind a munkavállalónak. 

Közös közfoglalkoztatási 
mintaprogramot indított 
Erzsébetváros és Zugló

Saját vagyonkezelő társaságai segítségével közös közfoglalkoztatási mintaprogramot 
indított Erzsébetváros és Zugló önkormányzata. Az ERVA Zrt. és a Zuglói Társasházkezelő 
és Közterület-fenntartó Kft. összefogásával létrejött programban kerületenként 
40 fő foglalkoztatását oldja meg a két önkormányzat. A közmunkák körébe 
tartozó munkavégzésen túl fontos feladat a munkaerőpiacra való visszavezetés 
és a továbbfoglalkoztatás bővítése is.

Magyarország önkormányzatait a 2002 és 2010 között hozott hibás, vagy 
még inkább felelőtlen döntések sorozata már-már lehetetlen helyzetbe hozta. 
A folyamatos forráskivonás és az ezzel párhuzamosan kapott, egyre több feladat 
eredményeként több száz önkormányzat szinte teljesen eladósodott, több település 
csődközeli állapotba került. Erzsébetvárosban a helyzetet az előző vezetés 
felelőtlen gazdálkodása csak tovább rontotta.

Erzsébetváros 4 és fél milliárdos
tehertől szabadul meg

Benedek Zsolt önkormányzati képviselő  
a  közfoglalkoztatottaknak előre csomagolt 

élelmiszert oszt szét

Erzsébetváros önkormányzatának fő célja a közfoglalkoztatási program keretén belül  
a segítségnyújtás
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FELHÍVÁS

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvá-

ros Önkormányzata felhívást tesz közzé a

„B” kategóriás gépjárművezetői enge-

dély megszerzéséhez szükséges oktatáson 

való részvételre.

 
A jelentkezési lap letölthető vagy átvehető 

a Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodán vagy a 

Humánszolgáltató Irodán.

Tájékoztató a 2013. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről

 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pol-
gármesteri Hivatala által foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók részére igazgatási szünetet rendel el az alábbi napokra:
 
2013. augusztus 12–24. (hétfő–szombat), 
2013. december 23. (hétfő),
2013. december 30–31. (hétfő–kedd).

Tájékoztató településrendezési 
eszköz partnerségi egyeztetési 
eljárásának megindításáról

Tárgy: Az Erzsébetváros Városligeti fasor – Bajza u. 
– Damjanich u. – Rottenbiller u. – Lövölde tér 
által határolt területre vonatkozó szabályozási terv 
készítése

Az Erzsébetváros Városligeti fasor – Bajza u. 
– Damjanich u. – Rottenbiller u. – Lövölde tér 
által határolt területen helyezkedik el a volt BM 
kórház épületegyüttese. Az ingatlan az Országos 
Bírósági Hivatal kezelésében van, és a Budapest 
Környéki Törvényszék elhelyezését hivatott 
szolgálni. Az átalakításával és felújításával 
kapcsolatos közigazgatási és hatósági ügyeket a 
kormány a 334/2012 (XII.4.) Korm. rendelettel 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

A településfejlesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6) 
bek a.) pontja alapján a fentiekre tekintettel 
tárgyalásos  eljárás lefolytatására kerül sor.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2013 
(II.19.) számú határozatával jóváhagyott, a 
településfejlesztéssel és településrendezéssel össze-
függő partnerségi egyeztetés szabályait megálla-
pító döntése alapján: A Városligeti fasor – Bajza 
u. – Damjanich u. – Rottenbiller u. – Lövölde 
tér által határolt területre vonatkozó szabályozási 
tervmódosítás partnerségi egyeztetési eljárását 
jelen hirdetmény közzétételével megindítom.

A szabályozási tervmódosítás dokumentu-
mai elektronikus formában elérhetőek a www.

erzsebetvaros.hu honlapon az Ügyintézés/Ügy-
leírások/Főépítész Iroda útvonalon.

Papíralapon megtekinthetőek a Polgármes-
teri Hivatal Főépítészi Irodájának hivatali 
helyiségében (1076 Budapest, Garay u. 5. II. 
em. 225. szobában).

Az egyeztetés során a véleményeket, javasla-
tokat 2013. április 10- ig lehet eljuttatni:
a Kardos-Erdodi.Zsolt@erzsebetvaros.hu vagy 
a Foepitesz@erzsebetvaros.hu e-mail címekre, 
illetve postán vagy személyesen a Főépítészi 
Irodára.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a határ-
idő után érkezett észrevételeket nem tudjuk 
figyelembe venni.

Önkormányzati képviselők fogadóórái
Egyéni választókerületi képviselők

Wencz Miklós – 1. sz. választókerület
Fogadóóra a 06-30/948-1662-es telefonszá-
mon történt előzetes egyeztetés után lehetséges.

Megyesi Mózes – 2. sz. választókerület
Minden hónap harmadik hétfőjén, elő-
zetes telefonos egyeztetést követően (tel.: 
06-30/948-1659), 16.30 és 17.30 óra között 
az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalban 
(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. I. em. 115.).

Szikszai Zsolt – 3. sz. választókerület
Minden hónap első és harmadik csütörtökén, 
14.00–17.00 óráig. 
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Bejelentkezés: hétfői napokon 10.00 és 18.00 
óra között a 06-1/462-3122 telefonszámon.

Ripka András – 4. sz. választókerület
Minden hónap első csütörtökén, 16.00–18.00 
óráig. Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Bejelentkezés: +36 30 948 1661

Benedek Zsolt – 5. sz. választókerület
Fogadóóra a 06-1/462-3130, vagy a 
06-30/948-1660-as telefonszámokon történt 
előzetes egyeztetés után lehetséges. 

Molnár István – 6. sz. választókerület
Minden hónap első péntekén 13.00 és 
15.00 óra között a Rózsa utca 3. szám alatti, 
utcáról nyíló helyiségben (volt Nyugdíjas 
Klub). 
Tel: 462-3137 (10.00 és 15.00 óra között), 
e-mail: molnar.istvan@erzsebetvaros.hu

Nagy Marianna – 7. sz. választókerület
Fogadóóra a 06-1/462-3130-as telefonszámon 
történt előzetes egyeztetés után lehetséges.

Vattamány Zsolt – 8. sz. választókerület
Minden hónap második és negyedik hétfőjén, 
14.00 és 18.00 óra között az Erzsébetvárosi 
Polgármesteri Hivatalban (1073 Budapest, 
Erzsébet krt. 6.). 
Bejelentkezés minden hétfőn 15.00 és 17.00 
óra között a 06-1/462-3205-ös telefonszámon.

Kismarty Anna – 9. sz. választókerület
Fogadóóra a 06-1/462-3130, vagy  
a 06-30/948-1663-as telefonszámokon  
történt előzetes egyeztetés után lehetséges.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Bejelentkezés: 06-1/462-3130

Bartusné Benedek Barbara – 10. sz.
választókerület
Minden hónap első csütörtökén, 15.00–17.00 
óráig.
Helyszín: 1076 Budapest, Garay utca 5.
Bejelentkezés: +36 30 948 1656

Tímár László – 11. sz. választókerület
Minden hónap második és negyedik 
csütörtökén, 17.00–18.00 óráig.
Helyszín: 1076 Budapest, Dózsa György út 46.
Bejelentkezés: +36 30 948 1658

Juhász Gábor – 12. sz. választókerület
Minden hónap második és negyedik 
csütörtökén, 14.00–17.00 óráig.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Bejelentkezés: 06-1/462 3207

Listás képviselők

Moldován László
Minden hónap második hétfőjén,  
17.00–19.00 óráig.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.,  
1. em. 103.
Bejelentkezés: 06-1/462-3212

Puskás Attila Sándor 
Minden hónap utolsó keddjén, 12.00–14.00 
óráig.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.,  
1. em. 103.
Bejelentkezés: 06-1/462-3212

Stummer János 
Minden hónap első keddjén 11.00–13.00 óráig.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.,  
1. em. 103.
Bejelentkezés: 06-1/462-3212

Gergely József
Minden hónap harmadik csütörtökén,  
16.30–17.30 óráig.
Helyszín: Haverok Kávézó, 1074 Budapest, 
Dohány utca 1/c
Bejelentkezés: 06-1/462-3402

dr. Kispál Tibor
Minden hónap második hétfőjén,  
16.00–18.00 óráig.
Helyszín: Király utcai nyugdíjas klub,  
1077 Budapest, Király utca 97. (bejárat 
a Rózsa utca felől).
Bejelentkezés: 06-1/462-3402

Tisztelt Szülők!

 
Mint az már köztudott; 2013. január 1-jétől az iskolák fenntartója az állam, működtetője kerületünkben 

az önkormányzat. Az új helyzetnek megfelelően arra törekszünk, hogy az erzsébetvárosi lakosok tisztá-

ban legyenek a Tankerületi Igazgatóság feladat- és hatásköreivel.

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

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

 
Az iskolák, óvodák rendelkeznek minden erzsébetvárosi iskolai körzetjegyzékével, amelyet  

a http://www.erzsebetvaros.hu/oldalon és az egyes iskolák honlapjain is megtekinthetnek.
 
FONTOS!
A gyermekek beíratásához a következő dokumentumok helyszíni bemutatása szükséges, ezért ellenőriz-

zék már most ezek meglétét, érvényességét:
•	 	a	gyermek	személyazonosítására	és	lak-	vagy	tartózkodóhelyének	meghatározására	alkalmas	lakcím-

kártya,
•	 társadalombiztosítási	azonosító	száma	/	TAJ	kártya,
•	 a	gyermek	közoktatási	azonosító	száma,
•	 az	iskolába	lépéshez	szükséges	fejlettség	elérését	tanúsító	igazolás,	amely	lehet:	

 – óvodai szakvélemény,
 – a nevelési tanácsadó által kiállított iskolaérettségi vélemény,
  –  a sajátos nevelési igényű gyermek esetében az illetékes szakértői bizottság által kiállított szakértői 

vélemény.

A törvény szerint szabadon lehet iskolát választani. A körzeti iskola azonban elsősorban a körzetében 

lakó gyermekeket veszi fel. Figyelembe kell venni azt is, hogy a tanulócsoportok létszáma törvényben 

maximált, és az intézmények férőhelyeinek száma korlátozott.
Ezért indokolt Önöknek is időben felkészülniük, tájékozódniuk. Kérem, tegyék meg!

 
Bauer Lilla

Budapest VII. Tankerület igazgató
 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VII. Tankerületi Igazgatósága
Székhely: 1076 Budapest Garay utca 5.
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Művelődés 
a falakon kívül is 

A Róth Miksa Emlékház való együttgondolkodás és a néhai Almássy Téri Szabadidő 
Központ összművészeti jellegének folytatása, vagyis a kerületi kulturális központ 
megteremtése miatt hozták létre az ERöMŰVHÁZat, amely az épület falain kívül is 
rendszeres programokat szolgáltat a helyieknek.

Mi hívta életre az ERöMŰVHÁZat?
Az Almássy Téri Szabadidő Központ 
megszűnése szükségessé tette, hogy 
legyen egy újabb, aktív kulturális köz-

pontja a kerületnek. A Wesselényi úti 
művelődési ház inkább civil központ 
volt, vagyis az a gazdag és sokoldalú 
programszervezés nem volt jellemző 

rá, mint az egykori Almássy Téri Sza-
badidőközpontra. Egyértelműen az 
egyetlen nagyobb múzeum a Róth 
Miksa Emlékház volt a kerületben, amit 
egy új művelődési központhoz lehetett 
kapcsolni. Fényi Tiborral, a múzeum 
vezetőjével kidolgoztunk egy hosszú 
távú koncepciót, amely egyrészről a 
múzeumot élénk kulturális hellyé vará-
zsolja, kiszabadítja a zárt térből, múze-
umpedagógiai programokkal tölti fel, 
másrészt az ERöMŰVHÁZ program-
jait is kiállításokkal színesíti. Emellett 
küldetésünknek tartjuk a Kultúra utcája 
lendületben tartását is, illetve az ottani 
programokhoz szeretnénk illeszkedni.

Az elmúlt fél év az új művelődési köz
pont indulásának tekinthető. Hogy 
látják, sikerült elindítani a koncepciót? 
Igen, decemberben egy nagyszabású 
télköszöntő ünnepet tartottunk az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógia és Pszichológiai Karával, 
és az Elektortechnikai Múzeummal 
együtt a környező vendéglátó-ipari 
létesítmények bevonásával. Az volt 
a célunk akkor is, hogy a kerület 
kulturális arcát erősítsük, így lénye-
gében erzsébetvárosi művészek léptek 
fel ezen a rendezvényen. Távolabbi 
tervünk, hogy valódi kulturális műve-
lődési központtá váljunk, amely a 
helyiek számára sokszínű, vagy ha úgy 
tetszik, összművészeti programokat 
kínál házon belül és kívül egyaránt. 
Ez egy hosszú folyamat lesz, mivel 
a volt közösségi ház adottságai nem 
teszik lehetővé igazán nagyszabású 
programok kivitelezését, viszont lehe-
tőségeinkhez mérten mindent megte-
szünk azért, hogy a Wesselényi utca 
17. szám alatti épületet is színvonalas 
programokkal töltsük meg.

A jó idő beköszöntével egyre több lehetőség lesz a kültéri 
rendezvényekre. Mit terveznek a közeljövőben?
A tavaszi rendezvényeinket az ünnepi megemlékezéssel indí-
tottuk, március 13-án. Ez alkalommal a fiatalokat interaktív 
magyarórával és alternatív pedagógusokkal vártuk. Az RS9 
stúdiószínház is színpadra lépett egy sajátos előadással. Ápri-
lis–május folyamán tavaszköszöntő napot tervezünk, kihasz-

nálva a környék és Wesselényi utca 17. szám alatti épület 
lehetőségeit. Május  végén pedig a Rózsák terén jótékonysági 
koncertet szervezünk, az esemény pontos dátuma még ala-
kul. A házon belül is mind több klubprogramot tervezünk, 
itt elsősorban a kerületben élő nyugdíjasokra számítunk 
majd. A rendezvényeinkről részleteket a megújult honlapon 
(www.eromuvhaz.hu) találhatnak.

Hamvas Levente, az ERöMŰVHÁZ igazgatója

A Wesselényi utca 17. szám alatt található ERöMŰVHÁZ a kerület kulturális központja
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Az Erzsébetváros díszpolgára 
cím kitüntetettjei

Erzsébetváros önkormányzata 2013. március 15-én ünnepi képviselő-
testületi ülésén kiosztotta az Erzsébetváros díszpolgára, a Pro Urbe 
Erzsébetváros, az Erzsébetváros sportjáért, valamint az Erzsébetváros 
Mestere kitüntetéseket. Az Erzsébetváros újság következő lapszámaiban 
folyamatosan bemutatjuk a kitüntetett polgárokat.

Prof. Dr. Schweitzer 
József
Erzsébetváros díszpolgára

Édesanyját korán elvesztette, édesapját  
Auschwitzban ölték meg. Nagyapja,  
Dr. Hoffer Ármin az Országos Rabbiképző 
Intézet professzora. Rövid vallástanári műkö-
dés után 1947-ben avatták rabbivá, ugyanez 
évtől 1981-ig Pécsett, majd Budapesten volt 
rabbi. 1964-től az Országos Rabbiképző Inté-
zet tanára, majd Scheiber Sándor professzor 
halála után igazgatója volt. Időközben országos 
főrabbivá választották. Rektori és országos 
főrabbi tisztségéről saját elhatározásából 80 
éves korában lemondott, és nyugdíjba vonult. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi karának címzetes tanára, a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Hebraisztikai 
Tanszékének meghívott előadója, az MTA 
Vallástudományi Bizottságának tagja.

A Professzor úr 2012-ben elsők között  
vehette át az Emberi Méltóság Tanácsa által 
alapított Emberi Méltóságért kitüntetést. 
A New York-i Jewish Theological Seminary 
és a Károli Gáspár Református Egyetem dísz-
doktora, a Sárospataki Református Teológiai 
Főiskola címzetes tanára. Két kormánykitün-
tetés birtokosa, valamint a Francia Becsület-
rend tagja. Budapest díszpolgára, szülővárosa, 
Veszprém tiszteletbeli polgára, Budapest XIII. 
kerületének díszpolgára, és Pécs városa is 
magas elismeréssel fejezte ki iránta való tiszte-
letét. 2005-ben Príma-díjban részesült.

Schweitzer József nyugalmazott főrabbi 
nem csak a zsidó közösség kiemelkedő alakja, 
hanem olyan tudós és egyben vallási vezető, 
aki hidat teremtett a különböző felekezetek 
közt.

Varga Gábor 
1951–2012
Erzsébetváros posztumusz  
díszpolgára

Erzsébetvárosban született mate-
ma  tika-fizika-ábrázoló geometria-
számítástechnika szakos, Apáczai-
Csere János-díjas középiskolai tanár. 
Diplomáit az ELTE-n szerezte. 
Kezdetben a Kertész utcai iskolában 
tanított, majd volt igazgatóhelyettes 
és szaktanácsadó, tizenöt évig pedig 
az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola és Gimnázium igazgatója. 

Már az általános iskolában arra 
készült, hogy tanár legyen. 1984-től 
1989 októberéig a kerület oktatási 
intézményeit irányító, akkor MESO 
névre hallgató osztályon dolgozott. 
Ebben az időszakban született meg 
az intézmények szakmai önállóságát 
először deklaráló Oktatási Törvény, 
elkezdődtek a nem sokkal koráb-
ban elfogadott NAT előmunkálatai, 
megszűnt a szakfelügyelet. Bármit is 
csinált, soha nem szakadt el a gyere-
kektől. Rendszeresen volt érettségi 
vizsgaelnök, az oktatási miniszter 
felkérésére a Kerettantervi Bizottság 
tagja, a Pedagógus Akkreditációs 
Bizottság elnöke. Két évvel ezelőtt 

elsőként kapta meg az Erzsébetváros 
Jövőjéért kitüntetést. Rendszere-
sen publikált, a Móra Lexikon és a 
Magyar Nagylexikon matematika, 
fizika témájú szócikkeit írta. 

Szinte teljes pályáját Erzsébetváros-
ban töltötte, pedagógiai és igazgatói 
munkája évtizedek felnövekvő generá-
cióiban hagyott maradandó nyomot. 
Személye megkerülhetetlen az erzsé-
betvárosi oktatás  nagyjainak említé-
sekor. Az Erzsébetváros díszpolgára 
címmel fenti érdemei elismerésén felül 
az önkormányzat szeretné kifejezni 
a kerület polgárai nevében is Varga 
Gábor iránti, mély tiszteletét.

Vattamány Zsolt Erzsébetváros polgármestere átadja Schweitzer József főrabbinak 
az „Erzsébetváros díszpolgára” díjat

Az „Erzsébetváros posztumusz díszpolgára” címet Varga Gábor 
özvegye, Vargáné Fellner Magdolna vette át az ünnepi képviselő 
testületi ülésen
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Hús-vét
Nem is gondolnánk, mennyire szép és kifejező a magyar nyelv. Eszükbe jutott már, 
hogy a húsvét szó, amely talán sokunknak a megújhodást, a tavasz kezdetét is jelzi, 
mennyire beszédes? Pedig az, figyeljék csak: hús-vét, azaz eljött a nap, amikor húst 
vehetünk magunkhoz, hiszen leteltek a nagyböjt napjai. A zsidó és a keresztény 
ünnepek olyannyira összeforrtak, hogy szinte természetes, hogy a húsvét is egy 
zsidó ünnepből alakult kereszténnyé.

Azt, hogy a húsvét 
Krisztus feltámadá-

sának ünnepe, 
mindenki tudja, 
azt már azonban 

kevesen, meny-
nyire nehéz megállapítani napjait. 
A niceai zsinat óta (Kr. u. 325), ahol 
pontosan meghatározták az idejét, 
húsvét ünnepe a tavaszi napéjegyen-
lőséget követő első holdtölte utáni 
vasárnap. A keleti és a nyugati egyhá-
zak azonban másképpen számolnak, 
így fordulhat elő, hogy az „ortodox 
húsvét” időpontja általában több, 
akár öt héttel is később következik. 

Az idén nyugaton a húsvétvasárnap 
március 31-én, keleten május 5-én 
lesz. Hogy még ennél is több rétegű 
legyen az ünnep, a húsvét egybeesik 
a tavaszi termékenységi ünnepekkel, 
hiszen nem véletlen a magyar népszo-
kások és néphit húsvéthoz kapcso-
lódó gazdagsága. 

Ha időrendben szeretnénk haladni, 
elsőként a zsidó ünnepről kell beszél-
nünk, amelynek neve peszah (héberül: 
elhaladás, átlépés), egyike a három 
zarándokünnepnek. E napon a zsidók 
az egyiptomi kivonulásra és a Sás-ten-
geren való átkelésre emlékeznek, de 

ez a nap jelezte egy-
ben az aratás kezdetét 
is. A zsidó családok e 
napon maghatározott 
rend, vagyis széder sze-
rint fogyasztják a vacso-
rát, amely kovásztalan 
kenyér, torma és bárány. 
A vacsora római szokás 
szerint mindig tojással 
indult, itt bukkan fel 
tehát először a húsvét 
előképében a tojás. 
A keresztény ünne-
pek rendje csak jóval 
később alakult ki. 

Természetesen Jézus is megünnepelte 
tanítványaival a húsvétot, halála 
előtt együtt fogyasztották el a hús-
véti vacsorát, amelyet a kereszté-
nyek azóta úrvacsorának neveznek. 
A kereszténység a zsidó ünnep helyébe 
Krisztus halálának és feltámadásának 
emlékünnepét helyezte. Ma is sok 
kutató állítja, hogy az utolsó vacsora 
lényegében nem más, mint egy kora-
beli szédereste leírása vagy átértel-
mezése. A zsidók az ünnep részeként 
a templomban bárányt áldoztak, 
megsütötték, és közösen elfogyasztot-
ták. S lám a kereszténység nem sokkal 
később már Jézusban látta a húsvéti 
bárányt. A Biblia szerint Jézust pénte-
ken feszítették keresztre, és vasárnap 
támadt fel. 

A húsvéti ünnepkör a húsvétvasárna-
pot megelőző virágvasárnappal kez-
dődik, ezt követi a nagyhét, vagyis 
nagycsütörtök, nagypéntek, nagy-
szombat, húsvétvasárnap, húsvét-
hétfő, végül fehérvasárnappal zárul. 
A húsvét előkészülete a 40 napos 
nagyböjt, amely a VII. századtól 
vált szokássá, majd II. Orbán pápa 
1091-ben törvénybe is iktatta. A böjt 
lényegében emlékezés Jézus negyven-
napos böjtjére. Valójában azonban 

nem valódi böjtről van szó, csupán 
a hús elhagyásáról. A különböző 
magyar elnevezések: hamvazószerda, 
böjtfogószerda, aszalószerda egyfelől 
a böjt kezdetére, másfelől a hamva-
zás szokására utalnak. Virágvasárnap 
Jézus Jeruzsálembe való bevonulásá-
nak emlékünnepe, ilyenkor szenteltek 
barkát. Az ünnepkörhöz kapcsolódó 
magyar népszokások leírhatatlanul 
sokfélék, de az étkezési szokásokat, 

a locsolkodást és a húsvéti tojást 
mindenki ismeri. Húsvétvasárnap ma 
is sokfelé esznek kalácsot, sonkát és 
tojást, néhány helyen ehhez kocsonya 
és töltött káposzta is társul. A hús-
vét hétfői locsolkodás, amelyet a 
környező országokban is ismernek, 
vélhetően onnét ered, hogy a római 
katonák a Jézus feltámadását hirdető 
asszonyokat azok lelocsolásával akar-
ták elhallgattatni. Azt már kevesen 

tudják, hogy húsvét kedd a vissza-
locsolás napja volt, amikor a lányok 
locsolták a férfiakat. 

A húsvéti tojás lényegében a feltá-
madt Jézus jelképe is. A legenda 
szerint egy asszony egy kosár tojással 
állt meg Jézus keresztfája alatt, és a 
tojásokra fröccsent a Megváltó vére, 
ezért szokás húsvétkor pirosra festeni 
a tojásokat.  

Úrnapi körmenet a budafoki Szent Lipót katolikus templomnál (forrás: Wikipedia)
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A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ  
(Humán Szolgáltató) három fő pillér – egészségügy, idősellátás, 
valamint családi és gyermekjóléti ellátások – mentén nyújt 
szolgáltatásokat Erzsébetváros lakói részére. Aktuális lapszámunkban 
a szociális alapszolgáltatások keretében nyújtott családsegítésről, 
gyermekjóléti szolgáltatásokról, valamint a gyermekek napközbeni 
ellátását biztosító bölcsődékről nyújtunk átfogó képet. 

Családi- és gyermekjóléti 
szolgáltatások

Családsegítés

A Humán Szolgáltató a családsegítés 
keretében elsősorban a szociális vagy 
mentálhigiénés problémák, illetve 
egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára 
nyújt különféle szolgáltatásokat. Ezek 
elsődleges célja a problémahelyzethez 
vezető okok megelőzése, a krízishely-
zet megszüntetése, valamint családok 
és személyek önálló életvezetési képes-
ségének támogatása.

A Humán Szolgáltató Esély Család-
segítő Szolgálata két helyszínen műkö-
dik a kerületben. A szolgálat egyes 
telephelyeihez más-más jellegű problé-
mákkal fordulhatnak a kerület lakosai. 

Az elmúlt év forgalmi adatait tekintve 
a két telephely összesen 2003 személy-
nek/családnak nyújtott segítő kezet. 

Foglalkoztatási Tanácsadó 
Szolgálat

A Kertész utca 28. szám alatti iroda 
Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgá-
latként funkcionál. Az ide látogatók 
munkakereséssel, munkanélküliséggel 
kapcsolatos problémáik megoldásához 
kérhetnek segítséget. A Tanácsadó 
által nyújtott különféle szolgáltatá-
sokat önkéntes álláskereső ügyfelek 
és együttműködésre kötelezett tartós 
munkanélküli személyek (rendszeres 
szociális segélyben részesülők – RSZS) 
egyaránt igénybe vehetik.

Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálat

1073 Budapest, Kertész utca 24–28. 
Telefon: 322-5065 
Fax: 341-5136 
e-mail: csaladsegito@bjhuman.hu 
Ügyfélfogadás:  
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 9–17h 
Péntek: 9–13h

Esély Családsegítő Szolgálat

A Dózsa György út 70. szám alatti 
telephelyen lakhatási, adósságkezelési 

problémák, illetve családi, kapcsolati 
nehézségek megoldásához kérhetnek 
segítséget a kerületi lakosok. Adós-
ságkezelési tanácsadás céljából csak a 
2012-es évben 907 háztartás kereste 
fel a Szolgálat munkatársait. Az ügyfe-
lek több mint harmada munkanélküli 
személy, náluk jellemző a problémák 
halmozódása, az anyagi és mentálhigi-
énés nehézségek egymásra épülése.

Esély Családsegítő Szolgálat

Budapest, VII. Dózsa György út 70. 
Telefon/fax: 322-0272 
e-mail: csaladsegito@bjhuman.hu 
Ügyfélfogadás; 
Hétfő, Kedd, Csütörtök 9–18h 
Szerda: 14–18h, Péntek: 9–13h

Kézműves alkotócsoport

Az Esély Családsegítő Szolgálat 
szervezésében 2013. február 11-én 
kézműves csoportfoglalkozás indult. 
Várjuk azokat a felnőtteket, akik 
csatlakoznának a csoporthoz, szí-
vesen készítenének használati és 
dísztárgyakat, elsősorban újrahasz-
nosítható anyagokból (pl. műanyag 
palack, színes magazin).
 Időpont: minden második hét hétfő, 
14.30–16.30 

Első alkalom: 2013. február 11.
 Helyszín: 1073 Bp., Kertész u. 20. 
(Hetedhét Gyermekjóléti Központ 
– Wesselényi utca és Kertész utca 
sarkán)
 Érdeklődni és jelentkezni a Családse-
gítő Szolgálat munkatársainál szemé-
lyesen, vagy a +36-1/322-0272 és a 
+36-30/525-5502-es telefonszámon 
lehet.

Gyermekjóléti alapellátás

A Hetedhét Gyermekjóléti Központ 
által nyújtott ellátás olyan, a gyermek 
érdekeit védő szociális szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszerei-
nek és eszközeinek felhasználásával 
segíti a gyermek egészséges testi és 
lelki fejlődését, a családban történő 
nevelkedését. A Központ fogadja a 

jelzőrendszer és a lakosság jelzéseit 
a gyermekek veszélyeztetettségére 
vonatkozóan, továbbá igyekszik fel-
tárni és megszüntetni a veszélyezte-
tettség kockázati tényezőit.

A kötelezően ellátott feladatok  
mellett a kerületi gyermekek és csa-
ládok sajátosságaihoz, igényeihez iga-
zodva a Szolgálat folyamatosan bővíti 
szolgáltatásait, hangsúlyt fektetve 
a különböző prevenciós tevékenysé-
gekre. 

Hetedhét Gyermekjóléti Központ 
aktuális prevenciós programja: 

S.Ö.R. Csoport – Stressz-oldó, Önis-
mereti, Relaxációs műhely

Időpont: minden hétfő, 17.00 
Helyszín: 1073 Bp., Kertész u. 20.

A Hetedhét Éjszakai Sportklub (HÉS) 
minden pénteken 18–24 óra között 
várja a 13–18 éves fiatalokat, Budapest 
VII. kerület, Rózsa utca 3. szám alatt.

Bölcsődei ellátás

A bölcsőde a gyermekjóléti alap-
ellátás részeként a gyermekek 
napközbeni ellátásának egyik 
formája, mely a családban 
nevelkedő – 20 hetestől 3 
éves korú – kisgyermek har-
monikus fejlődését segíti elő 
a gyermek fizikai- és érzelmi 
biztonságának megterem-
tésével, kompetenciáinak 
figyelembevételével és helyes 
viselkedési minták közvetí-

tésével. A Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató 

Központ Erzsébetváros terüle-
tén három bölcsőde működését 

biztosítja: 

 Dob Bölcsőde (1074 Budapest, Dob 
utca 23.), 

Lövölde Bölcsőde (1071 Budapest, 
Lövölde tér 1.),

Városligeti Bölcsőde (1071 Budapest, 
Városligeti fasor 39–41.).

Hetedhét Gyermekjóléti Központ

1073 Budapest, Kertész u. 20.  
(bejárat a Wesselényi utca felől) 
Telefon: 352-8672, fax: 352-8673 
Mobil: 30/846-0857 
e-mail: gyermekjolet@bjhuman.hu
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A Nikola Tesla
Gimnázium nagy sikere

Gábor Imre Emléktorna 
2013

Az amatőr budapesti teremlabdarúgó-
bajnokság hajrája március első hétvégéjén 
került megrendezésre. Ez az esemény 
Erzsébetvárosnak újabb sportsikert hozott. 

A hagyományoknak megfelelően az idén is 4 korcsoportban  
(U7, U9, U11 és U13) került megrendezésre a Gábor Imre Emléktorna  
az AC Zrínyi-Erzsébetváros rendezésében, Pintér János vezetésével. 

A Rózsák terei szerb Nikola Tesla Gim-
názium tavalyi erzsébetvárosi kerületi 
teremlabdarúgó bajnokcsapata ezüst-
érmes lett, és a dobogó második fokára 
léphetett. A „sasok”, akiket a padról 
Vujic Vlastimir tanár vezetett, a buda-
pesti bajnokság ötödik korcsoportjában 
a Szili Kálmán Szakközépiskola csapatát 
győzték le 4:1 arányban, valamint a 
Kölcsey Gimnázium csapatát 6:3 arány-
ban. Az újpesti „UMSZKI” technikus 
szakközépiskola és a Szinyei gimnázium 
ellen 1:1 - es végeredmény született. Két 
győzelemmel és két döntetlennel, 12:6 
gólaránnyal, 8 megszerzett ponttal a 
második helyen végeztek az erzsébetvá-
rosiak. A bajnoki cím az „UMSZKI”-
hoz került Újpestre, amely 10 ponttal 
végzett (egyetlen döntetlen mérkőzé-
süket a Nikola Tesla Gimnáziummal 
vívták). A bronzot a Szinyei kaparintotta 
meg (elkönyvelt 7 ponttal).

A csapatkapitány, Vladica Arsic  
és az ezüstérmet szerző csapat edzője,  
Vujic Vlastimir

Ezüst a Rózsák terén – a Nikola Tesla labdarúgói

A budapesti labdarúgó szövetségből 
Újvári Ferenc adta át az érmeket

Gábor Imre ezredes, a Honvéd Zrínyi 
SE legendás elnökének tiszteletére ren-
dezett labdarúgó tornán minden kor-
csoportban szép sikereket értek el az 
Erzsébetváros iskoláiból összeállított 
csapatok. Az U7-es korosztályban 2. 
helyezett lett a Csicsergő Óvoda csa-
pata, míg a Brunszvikosok a 4. helyet 

szerezték meg. A 9 évesek csoportjában 
bronzérem jutott az alsóerdősoriaknak, 
a Baross a 4. lett, a legjobb kapusnak 
pedig Veliczky Balázst választották a 
bronzérmes csapatból. Az U11-eseknél 
alakult ki a legnagyobb küzdelem. 
Itt az első 3 helyezett azonos pont-
számmal végzett, így a gólkülönbség 

döntött: ezüstérmes lett a Kertész utcai 
iskola csapata, bronzérmes a Baross. 
Gólkirályi címet szerzett a Baross 
tanulója, Nagy Ferenc. A 13 évesek 
csoportjában született a legnagyobb 
erzsébetvárosi siker: a kerület iskolái-
ból összeállított csapat 4 másik csapa-
tot megelőzve lett aranyérmes.

Az emléktornán nemcsak iskolások, de óvodások is megmérethették magukat

U7-es korosztály:
2. helyezett lett a Csicsergő Óvoda csapata
4. helyezett lett a Brunszvik Óvoda 

9 évesek csoportja:
3. helyezett: Alsóerdősori Iskola
4. helyezett: Baross Gábor Általános Iskola 

U11-es korosztály: 
2.  helyezett: Erzsébetvárosi Kéttannyelvű 

Iskola  Kertész utcai csapata
3. helyezett: Baross Gábor Általános Iskola
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Kultúra

Feltámadt az Úr

Környezettudatosság 
a színpadon 

Feltámadt az Úr. A teremtés óta, mióta világ a világ , annál nagyobb hír nem 
hangzott el még, mint ami a címben szerepel. Ha ezt komolyan venné a világ, 
alapjaiban változna meg az emberiség élete. Hiszen, ha feltámadt az Úr, akkor 
van örök élet. Ha van örök élet, akkor átértékelődnek a földi dolgaink is.  
Ha Jézus feltámadt, akkor Ő valóban Isten fia volt. Akkor van bűnbocsánat, 
mert az Isten fia minden bűnünk büntetését átvállalta. 

Az ökoszínház másfél órás műsorán – amelyet március 6-án mutattak be az Erzsébetvárosi 
Kéttannyelvű Általános Iskolában – minden a természetről szólt.

De akkor van új élet is. Lehet újat 
kezdeni. Nem újrakezdeni a régit, 
hanem újat kezdeni az élő Jézussal. 
Ahogyan református hitvallásunk 
is mondja: „az Ő ereje minket is új 
életre támaszt fel” (Heid. Káté 45.), 
azaz már itt a földön elkezdődhet 
bennünk a mennyei élet. Ha Jézus 
feltámadt, akkor nincs veszve semmi. 
Akkor Isten ereje a legreménytelenebb 
helyzetből is jót tud kihozni. Akkor 
igazak a bibliai Igék, az is, hogy akik 
Istent szeretik, azoknak minden azt 
munkálja az életükben, amit Isten 
eltervezett velük. Ha Jézus feltámadt, 
akkor a halálunkat is megoldotta. 
Akkor bátran letehetjük a múltat, 
a jelent és a jövőt az Úr kezébe, mert 
nem a véletlenek, nem a sors, nem 
az esetlegességek, hanem Isten pon-
tos, időarányos, gondos terve megy 
végbe övéi életében. Akkor nem 
nyelhetnek el a káosz-erők bennün-
ket. Akkor nézzen bár úgy ki az 
életünk, mintha ránk tornyosulna 
minden baj és összevisszaság, ez 
csak a szőttes visszája, a színét 
biztos, gondos kéz száz százalé-
kos biztonsággal szövi, és egykor 
meglátjuk majd, hogy mindent jól 
cselekedett. 

S hogy mindez mennyire igaz, 
azt bizonyította Jézus tanítványi 
csapata, amikor két csoport-
juk is – a jeruzsálemiek és az 
„emmausiak” – meggyőződött 
Jézus feltámadásáról, és egyszerre 
elkezdett dolgozni bennük Jézus fel-
támadásának ereje. A fáradt, csüggedt 
emmausiak olyan új erőre kaptak, 
amellyel még aznap éjjel visszamen-
tek tizennégy kilométert, csakhogy 
ellelkendezhessék, ami velük történt. 
A helyiek pedig azzal fogadták őket, 
hogy „valóban feltámadt az Úr, és 

megjelent Simonnak”. Egyik csoport 
számára sem elméleti kérdés maradt a 
feltámadás, erről korábban is tudtak, 
hiszen Jézus többször is elmondta 
nekik. De egészen más valamiről 
tudni, és valamit egész lényünkkel 
átélni, arról bizonyosságot szerezni.

Sokan gyermekkorunk óta tudjuk, hogy 
Jézus feltámadt, de onnantól, hogy 
belépett személyesen az életünkbe, és 
átéltük azt a változást, amelyet okozott, 
másként tudjuk másoknak is mondani: 
„Valóban feltámadt az Úr.”

Végh Tamás lelkipásztor

Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű 
Általános Iskola 2009-ben nyerte el 
elsőként az ökoiskola címet, majd kör-
nyezettudatos munkájának eredmé-
nyeképp tavaly ismét részesült a kine-
vezésben. „Ezalatt a lassan öt év alatt 
a gyerekeknek nagyon sok értékes, 
érdekes, élményszerű programot szer-
veztünk, és immár másodszor hívtuk 
életre az úgynevezett ökoszínházat. 
Ennek a programnak a lényege, hogy 

a másfél óra alatt minden a természet-
ről szól a színpadon, a dalok, a jele-
netek és a díszlet elemei is. Az iskola 
egyébként színi tagozatos osztállyal 
is rendelkezik, így különösen érdekes 
jeleneteket láthattunk” – mondta el 
lapunknak Sevecsekné Hosszú Mária, 
az iskola igazgatóhelyettese. 

Az eseményen a szülőkön és a peda-
gógusokon túl érdeklődők is részt 

vettek, olyanok, akik a jövőben az 
iskolába szeretnék beíratni gyermekü-
ket. Érdeklődésünkre az igazgatóhe-
lyettes elmondta, hogy első osztályos 
kortól a gyerekek környezettudatos 
magatartásának kialakításán dolgoz-
nak, vagyis megtanítják a legkiseb-
beknek, hogyan bánjanak az értéke-
ikkel, miként spóroljanak a vízzel és 
a villannyal, és hogyan gyűjtsék sze-
lektíven a szemetet. „Amellett, hogy 
különböző programokon veszünk 
részt, és természetvédelmi területeken 
kirándulunk, a gyerekekkel megfigye-
léseket is végeztetünk. 

Hamarosan lesz egy olyan napunk 
például, ami a hulladékhasznosítás 
körül forog, de volt, amikor az egész-
séges életmóddal foglalkoztunk egy 
egész napig” – tette hozzá. 

Mint elmondta, a gyerekeken keresz-
tül a családokban is környezettudatos 
életvitelt kívánnak kialakítani, így 
támogatva a szemlélet mind szélesebb 
körben való népszerűsítését. 

Budapest-Fasori Református Egyházközség 
húsvéti ünnepi istentiszteleti rendje:Március 29. Nagypéntekde. 10 óra úrvacsorás istentiszteleteste 6 óra úrvacsorás istentiszteletMárcius 31. Húsvétvasárnapreggel 8 óra úrvacsorás istentiszteletde. 10 óra úrvacsorás istentiszteletdu. 5 óra úrvacsorás istentiszteletÁprilis 1. Húsvéthétfőde. 10 óra úrvacsorás istentisztelet
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Húsvéti készülődés 
kicsiknek és nagyoknak

A húsvét elmaradhatatlan kelléke a tojás. Kerülhet az ünnepi asztalra, de lehet a 
locsolók ajándéka is. A tojásfestés kellemes családi program kicsiknek és nagyoknak. 
Ezerféle módja van annak, hogyan tehetjük színesebbé a tojásokat húsvét alkalmával.  
Összeállításunkban közreadunk pár ötletet, amivel még vidámabbá 
tehetjük az ünnepeket.

JÓTANÁCSOK 
A TOJÁSFESTÉSHEZ

Festés előtt alaposan 
és óvatosan mossuk 
meg a tojásokat 
mosogatószerrel, ezután 
öblítsük le őket! Ezzel 
zsírtalanítjuk a tojás 
felületét.

Ne forró vízbe tegyük a 
hideg tojást! A főzővízbe 
tegyünk sót vagy ecetet, 
a megrepedt tojások így 
nem futnak ki.

Forrás után 10 percig 
főzzük a tojásokat! 
Akinek a festett tojással 
nincsenek étkezési 
tervei, akár 2–3 órán át 
is főzheti, így tartósabb 
lesz.

Ajánló

Programajánló

március

21. csütörtök
¡	16.30–18.00
A molnár Antal Zeneiskola 
Kerületi Kamarazenei versenye  
– Zongora tanszak

22. péntek
¡	16.00–18.00
A molnár Antal Zeneiskola 
Kerületi Kamarazenei 
Versenyének Díjkiosztó gálája
¡	18.00–20.00
A schweitzer Kör összejövetele

23. szombat
¡	16.00–19.00
A Hársfa Egyesület 
összejövetele

24. vasárnap
¡	15.00–18.00
„Ami a farsangi műsorból 
kimaradt” címmel a morvay 
Károly Nóta- és Dalkör zenés 
műsora. Belépő 600 Ft, mely a 
helyszínen váltható.

április

2. kedd
¡	16.45–22.00
sirály sakk Klub gyermekeknek, 
felnőtteknek

¡	18.00
”Chopin” – Abonyi Maya fotómű-
vész kiállításának megnyitója.
Megtekinthető április 15-ig az 
intézményi rendezvényekhez 
igazodó időpontokban.

3. szerda
¡	17.30–
Ady–Babits és a Nyugat című 
lap „halála” – Koppány Zsolt író 
előadása. A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye

4. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc – a zenét 
szolgáltatja: Diós Péter 
¡	16.00–18.00
Az Erzsébetvárosi Természetba-
rát sportszövetség összejövetele

5. péntek
¡	18.00–20.00
A schweitzer Kör összejövetele

8. hétfő
¡	16.00–18.00
Az Ezüst Hárs Egyesület 
összejövetele
¡	18.00
Beszélgetéssorozat a zsidó kultúrá-
ról I. rész: A zsidó humor – Kézdy 
Nagy Géza és papp richárd be szél -
getése. Belépő: diák/nyugdíjas/pe-
dagógus: 700 Ft, egyéb: 900 Ft

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

Felhívás ingyenes hallásszűrésre 
 

Tisztelt erzsébetvárosi lakosok! 
 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy 
2013. április és május hónap folyamán hétfőtől péntekig  

 

ingyenes hallásszűrést szervezünk 
a 1074 Budapest, Huszár u. 8. 
szám alatti hallásvizsgálóban 

 

 

Ha az alábbiakból magára ismer, feltétlenül jöjjön el! 
 

...az emberek gyakran halkan vagy érthetetlenül beszélnek? 

...hangosabban hallgatja a televíziót, mint a családja többi tagja? 

...az egyik fülére jobban hall, mint a másikra? 

...nehezen érti amit a telefonban mondanak? 
 

Ha a környezetében van olyan, akinek Ön szerint szüksége lehet 
segítségre, kérjük, adja át neki ezt az információt. 

 

A kb. 25 percig tartó, kötelezettségtől mentes vizsgálatot előre 
egyeztetett időpontban tudjuk elvégezni. 

Időpont kéréshez kérjük, hívja az alábbi telefonszámokat: 
06 (1) 342-0192  06 (20) 264-6773 

 

Kérjük, hogy amennyiben rendelkezik előzetes hallásvizsgálati eredményekkel, 
vagy Ön hallókészülék viselő, és van Hallókészülék nyilvántartási lapja, akkor 
ezeket hozza magával a vizsgálatra. 
 

Tisztelettel: 
a hallásvizsgáló és hallókészülék szaküzlet dolgozói 

SZíNHÁZ

BETHLEN TÉRI SZíNHÁZ
Budapest VII. ker., Bethlen Gábor tér 3. 
Tel.: 1/342-7163 
e-mail: bethlen@bethlenszinhaz.hu,  
www.bethlenszinhaz.hu

Március 29., 30 (péntek, szombat) – 19.30
BartóKodály. Egy este, két zenemű, két 
koreográfia, egyazon témára.
A BaDora Társulat előadása

A táncelőadásban egy huszonegyedik 
századi utazót látunk, aki hol szapora, hol 
bizonytalan lépéseivel egyre közelebb kerül 
a világhoz és önmagához. A darab mindvégig 
izgalmas módon kapcsolódik a jelenhez, 
a mai Magyarországához, és a 21. század 
egyik alapkérdéséhez: az identitáshoz, az 
identitáskereséshez. Hogy mit jelent bartóki, 
kodályi módon magyarnak és művésznek 
lenni? A feltett kérdésekre válaszokat sejtet-
ve rajzolódik ki egy önvallomás, más számára 
is átélhetően, személyesen.

Foltos tojás  
 
A foltozáshoz tegyünk 2 teás-
kanál étolajat a tojásfestékbe! 
Mikor belemerítjük a tojást, a 
festék nem fog ráragadni azokra 
a helyekre, ahol az olaj van, így 
különleges, valószerűtlen mintá-
zatot érhetünk el.  

Csíkos tojás  
 
Ha csíkos tojást szeretnénk, 
tekerjünk zsinórt, szalagot a 
tojás köré, vagy tegyük egy 
krumplis hálóba, szorosan kös-
sük rá, s így fessük! 

Nem tiszta csíkokat kapunk, 
hanem teljesen egyedi, különös 
mintázatot. 

Tojásfestés szivaccsal  
 
Kellékek:  
•	folyékony	tempera 
•	csészék 
•	kis	szivacsdarabok,	rongyok 
•	tűk 
•	tojástartók 
•	átlátszó	lakkspray 
 
Helyezzük a keményre főtt 
vagy kifújt tojást tojástartóba! 
A csészéket töltsük meg külön-
böző színű festékekkel. Szúrjunk 
fel tűre egy darabka szivacsot, 
mártsuk a festékbe, s használjuk 
úgy, mint egy ecsetet! A sziva-
csot finoman nyomogassuk a 
tojás felső feléhez, majd hagyjuk 
megszáradni! 
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Társasházak közös képviseletét 
vállaljuk szakmai végzettséggel, 
stabil kivitelezőkkel, könyvelői 
háttérrel. ROMHÁNYI Bt. Tel: 06 (30) 
224-44-04

Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyi-
tás, zárszerelés, rácskészítés, galé-
riakészítés, egyéb lakatosmunkák. 
Tel.: 06 (30) 299-1211

Villanyszerelés! Tapasztalt iparos 
javít lakásvillanyt, bojlervillamos-
ságot, villanyfűtéseket, csengőt 
stb. Tel.: 06 (70) 259-0089, 06 (1) 
337-0338

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

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

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

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

Festés, mázolás, tapétázás, meg-
bízható szakemberekkel, garanciá-
val, kisebb asztalosmunkák. Nyug-
díjasoknak 10% kedvezmény. Tel.: 
06 (1) 352-0188, 06 (30) 906-8696

Vízóra-szerelés vagy -csere, teljes 
ügyintézés. T.: 06 (1) 251-4912

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

Tévéjavítás azonnal, helyszínen, 
garan ciá val, mindennap! Tel.: 06 (20) 
471-8871

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

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

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

EGÉ SZ SÉG
Kivehető fogsor készítése meg-
bízható, precíz fogtechnikussal. 
Rugalmasan, akár hétvégén is.  
Tel.: 06 (20) 432-7494

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

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

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

Eladó Dembinszky utcában 29 nm2-es 
gázfűtéses, tehermentes garzon lakás. 
Galériázható, felújításra szoruló. 

Vételár.: 6 000 000,- Ft. Érd.: 06 (1) 
383-4446

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

Gábor Eszmeralda mű gyűj tő 
ki emelt áron vásárol készpénzért 
festményeket, bútorokat, órákat, 
ezüst tárgyakat, arany ékszereket, 
porcelánokat, Herendit, Kovács 
Margitot. Ingyenes kiszállás, érték-
becslés. Életjáradéki szerződést is 
kötnék. Üzlet: II., Fő u. 67.  
Tel.: 06 (30) 382-7020

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

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

TörTezüsT fazonezüsT: 180-360 fT

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

Áraink a vásárlás 
legkisebb 
összegét 
jelentik!

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

 

KIND. Hallásgondozás német színvonalon.

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

 Hangosabban hallgatja a televíziót másoknál? 

Úgy érzi, hogy az emberek nem beszélnek elég érthetően?

Családja, ismerősei tesznek megjegyzéseket a hallásával kapcsolatban?

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

Feltétlenül keressen fel minket!

■  Ingyen, gyorsan, egyszerűen, kötelezettség nélkül.

■ Egyéni értékelést kap hallásáról.

■ Nyugodt környezetben, bensőséges szeretettel várjuk Önt.

. Isten hozta nálunk.

      
Bővebb információt halláscentrumunkban kaphat.

Meghívó, a jobb hallásért

Akciónk március 21-től az eslő 117 jelentkezőre érvényes.


