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Megérkeztek a legújabb takarítógépek Erzsébetvárosba, így az idei turistaszezonra már nemcsak megnövelt 
munkaórában, de nagyobb gépparkkal is készül a kerületi takarítást végző cég. 
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Erzsébetváros Önkormányzatának
havonta megjelenő, ingyenes lapja

Polgármester úr, mesélne az elmúlt 
hónap munkáiról?
Az évnek ezen időszaka igen mozgalmas, 
hiszen május hivatalosan is a családok 
hónapja. Az anyák napjával kezdődik 
és a gyermeknappal zárul, e kettő közé 
pedig beékelődik a család nemzetközi 
napja, melyet május 15-én ünneplünk, 
amikor is világszerte megemlékezünk a 
család összetartó erejéről. Mindemellett 
a 2018-as évet a kormány a Családok 
évének nyilvánította. Számos program-
mal, intézkedéssel készültünk mi is erre 
az időszakra.

Az önkormányzat mivel járul 
hozzá a jeles alkalmakhoz?

A családok támogatását, 
a gyermekvállalásra való 
bátorítást és a legkisebbek 
kiemelkedő ellátását 2010 
óta nagyon fontos felada
tunknak tekintjük. 

Ezért is újítottuk fel például ‒ igen 
magas színvonalúvá téve ‒ az összes 
bölcsődénket, óvodánkat és iskolánkat 
az elmúlt években. De kiemelhetném 
a számos támogatási formát is, mellyel 
régóta segítjük a családokat: a táboroz-
tatás, az óvoda- és iskolakezdési csomag, 
a jogosítvány megszerzésének támoga-

tása, a fiatal tehetségek segítése vagy az 
ösztöndíj-programjaink. Az idei évben 
újdonságként gyermeknap alkalmából 
játékutalvánnyal kedveskedtünk minden 
kerületi óvodásnak, valamint cirkuszi 
előadásra invitáltuk az erzsébetvárosi 
fiatalokat a Fővárosi Nagycirkusszal 
együttműködve, melyre több mint 2200 
kerületi gyermek jelentkezett.

Miért tartja mindezt ennyire fon-
tosnak?
Véleményem szerint is az egyik legfon-
tosabb érték egy társadalom életében 
a család. 

Az önkormányzat csa
ládbarát intézkedéseivel 
a legfőbb célunk, hogy 
– a szülőket segítve – mi 
is gondoskodhassunk 
a gyermekekről, 

megkönnyítsük mindennapjaikat, és 
támogató környezetet biztosíthassunk 
nekik. Tavaly több mint 1500 gyermek 
született a kerületben, bízunk benne, 
hogy ez a szám tovább emelkedik. Sze-
retném felhívni a szülők és a családalapí-
tás előtt állók figyelmét, hogy a kormány 
és Erzsébetváros további intézkedéseket 
is tervez, hiszen a család mindig az első 
helyen fog állni!

Családbarát intézkedések a gyermekekért
Interjú Vattamány Zsolttal

Bölcsődék napja Erzsébetvárosban
A bölcsőde intézményének, az abban folyó folyó nevelő-gondozó tevékenységnek meghatározó 
szerepe van a gyermekek harmonikus fejlődésében, valamint az anyák munkába állásának támo-
gatásában, ezért Magyarországon 2010 óta a bölcsődék napja államilag elismert ünnepnap. 
Erzsébetváros önkormányzatának támogatásával a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató 
Központ minden évben ünnepséget ad a bölcsődei dolgozók számára, melyet idén április 27-én 
rendeztek meg. Ezen a napon évek óta igazgatói dicséretben részesül 5 munkatárs, aki a szakma 
iránti elhivatottságával hozzájárul a bölcsődei munka színvonalának emeléséhez. Erzsébetváros 
önkormányzata nevében dr. Vető Marietta alpolgármester asszony, a Humán Szolgáltató kép-
viseletében Sándor Zsolt gazdasági igazgatóhelyettes nyitotta meg az ünnepséget. Köszönetet 
mondtak a bölcsődei dolgozók munkájáért, és átadták az elismerő okleveleket és díjakat, továbbá 
valamennyi bölcsődei mun-
katársnak 1-1 szál virággal 
kedveskedtek.

A Dob Bölcsődéből Raduly 
Attiláné és Kovács Bog-
lárka vehette át az oklevelet. 
A Lövölde Bölcsődéből Vigh 
Mercédesz Fruzsina kapott 
elismerést. A Városligeti 
Bölcsőde munkatársai közül 
Kapinya Máriát és Berki 
Nikolettet díjazták. A bölcső-
dék napja kellemes hangu-
latban telt, és az ünnepélyes 
ebéd elfogyasztásával zárult.

Ingyenes sétahajózás az Idősek programsorozat keretében 
Az Idősek programsorozat keretében május 23-án megrendezett 
dunai sétahajózáson közel 300 nyugdíjas korú, kerületi lakos vett 
részt. A háromórás hajóút időtartama alatt a résztvevők számos 
programlehetőség közül választhattak. A Humán 
Szolgáltató által működtetett Mozgáscentrum 
munkatársai senior tornával és aloha tánccal várták 
az aktív kikapcsolódásra vágyókat, az út második 
felében pedig értékes tombolanyereményeket sorsol-
tak ki a résztvevők között. 

A programsorozat további rendezvényeiről az 
Erzsébetváros újságban, valamint az önkormányzat és 
a Humán Szolgáltató Központ elektronikus felületein 
tájékozódhatnak az érdeklődők. A programokon az Erzsébetváros 
Kártyával rendelkező kerületi nyugdíjasok vehetnek részt, előze-
tes regisztrációt követően, melyet a Humán Szolgáltató Projekt 

Irodájának munkatársainál tehetnek meg telefonon vagy e-mail-
ben (tel.: (06 1) 283-4891, e-mail: projektcsoport@bjhuman.hu).

Hol jó ma élni?
2017-hez képest nincs változás: továbbra is 
az I. és V. kerületekben a legjobb lakni, de jó 
helyezést ért el a VI., VII., IX., valamint a II. és 
a XII. kerület is a fővárosban. A vidéki nagyvá-
rosok közül 2018-ban is Egerben, Veszprémben 
és Tatán a legkellemesebb lakni ‒ derült ki az 
Otthon Centrum harmadik alkalommal publi-
kált „életminőség-indikátora” elemzéséből. Ha 
ezt a mutatót összevetjük a lakásárakkal, akkor 
nem meglepő módon hasonló rangsort kapunk: 
a főváros legfelkapottabb kerületeinek lakásárai 
a legmagasabbak az országban.

Tavalyhoz hasonlóan a vizsgálatban a 20 ezer 
főnél népesebb városok életminőség szempont-
jából lényeges mutatóit tekintették át: az egész-
ségügyi ellátásra, az oktatási és munkahelyi 
lehetőségekre vonatkozó statisztikai adatokat. 
Az ezek alapján számított „életminőség-indi-
kátor” értékét az ingatlanárakkal összevetve 
rangsorolták Budapest kerületeit és a 20 ezer 
főnél népesebb városokat.

A főváros legjobb helyei
A tavalyihoz képest igazán lényeges változás 
nem történt; az első tíz helyen többségében 
fővárosi városrészek szerepelnek ‒ az I. és 
az V. kerülettel az élen. Az élmezőnyben a 
pesti belváros több kerülete található még 

(VI., VII., IX.), valamint a budai kerületek 
közül a XII. Lakosságszámra vetítve itt van 
a legtöbb háziorvos, a legtöbb középiskolás, 
és nagyon kedvező a foglalkoztatási helyzet. 
A legtöbben fél óránál kevesebbet utaznak 
a munka helyükig.

Budapest külső kerületeiben és az agglome-
ráció településein megfigyelhető, hogy az árak 
jóval magasabbak, mint a hasonló életminőségi 
mutatókkal jellemezhető vidéki városokban. 
Ennek oka, hogy az itt élők számára nemcsak 
az adott kerület vagy település intézményei 
elérhetők, azaz életminőségüket a szomszédos 
kerületek, illetve általában a főváros egésze 
biztosítja.

(Forrás: Otthon Centrum)
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Megállapodás a közösségi művelődés megújításáért 
Együttműködési megállapodást kötött 
az NMI Művelődési Intézet és az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Pedagógiai 
és Pszichológiai Kar Felnőttképzés-kuta-
tási és Tudásmenedzsment Intézete. 
Május 4-én a „Tanulás, tudás, innováció” 
című országos konferencia nyitányaként 
a Művelődési Intézet részéről Kárpáti 
Árpád ügyvezető igazgató, az ELTE PPK 
részéről dr. Fábri György dékánhelyettes 

írta alá a stratégiai együttműködési meg-
állapodást.

A hosszú távú közös munka alappillérei 
azok az értékek, melyeket mindkét intéz-
mény egyként vall és érvényesít szakmai 
tevékenységében: az élethosszig tartó tanu-
lás támogatása, a közösségi kezdeményezé-
sekbe és a közösségi tudás hasznosulásába, 
valamint a kultúra és közösségi művelődés 

társadalomfejlesztő hatásába vetett hit. 
Az együttműködés fókuszában a kultu-
rális szakemberek képzésének fejlesztése, 
kiemelten a közművelődési intézmények, 
civil szervezetek értelmiségi utánpótlá-
sának biztosítása, az ott dolgozó munka-
társak elméleti és gyakorlati ismereteinek 
fejlesztése, szakmai gyakorlatuk megszer-
zésének segítése áll.

Kárpáti Árpád rámutatott: a közösségi 
művelődés szakterülete az utóbbi években 
számos innovatív kezdeményezéssel, min-
taprojekttel és együttműködéssel bizonyí-
totta be, hogy általa a kultúra társadalom- 
és gazdaságfejlesztő tényező lehet, emellett 
képes hosszú távú perspektívát nyújtani a 
terület iránt érdeklődő fiatalok számára is. 

Fábri György pedig kiemelte, hogy 2017 
szeptembere óta – a Felnőttképzés-kuta-
tási és Tudásmenedzsment Intézetben a 
közösségszervező szak indulásával – a köz-
művelődés ismét színvonalas felsőoktatási 
alapképzéssel, valamint annak tudomá-
nyos mesterképzésével is rendelkezik, így 
az ELTE PPK egyike azoknak a felsőokta-
tási intézményeknek, ahol a jövő közös-
ségi művelődési szakemberei elvégezhetik 
felsőfokú tanulmányaikat. 

Térképen 
a finomságok
Elindult az első magyar foodtruck-kereső 
szolgáltatás, a findthetruck.hu. Az oldal 
célja, hogy az utcán is könnyen elfogyaszt-
ható finomságokat árusító kocsikat folya-
matosan nyomon követhesse a közönség. 
Az első pár hónap során tesztüzemben 
működik majd a felület, amelyet fokozato-
san országos  street food térképpé fejleszte-
nek a hazai food truck-osok. Május 4-én, 

a hagyományos tavaszi Food Truck Show 
első napján debütált a weboldal. Azok az 
autók, amelyek részt vettek az eseményen, 
automatikusan bekerültek a rendszerbe, 
így a szolgáltatás indulásakor 50 autó 
hollétét mutatta meg a findthetruck.hu. 
A szolgáltatás üzemeltetője a Magyar Street 

Food Egyesület, akik minden foodtruck-
tulajdonosnak lehetőséget biztosítanak 
a regisztrációra. A rendszer ugyanis nem 
helymeghatározáson alapul: minden food 
truck-os hozzáférést kap egy adminisztrá-
ciós felülethez, ahol maga frissítheti, hogy 
mikor és hol lehet az autójával találkozni.

Nemzetközi projekttalálkozó a Baross iskolában
Az erzsébetvárosi Baross Gábor 
Általános Iskola április 19-én 
az Erasmus+ pályázat keretein 
belül innovatív kezdeménye-
zésnek adott otthont. Az intéz-
mény külföldi pedagógusokkal 
együttműködve vett részt egy 
nemzetközi programban, mely 
során a digitális történetmesé-
lés alkalmazásának lehetőségeit 
tanulmányozták, beillesztve 
azt a pedagógiai gyakorlatba. 
A program lehetőséget adott 

a diákok számára különböző 
kultúrák megismerésére, 
valamint az etnikai és kultu-
rális sokszínűség megértésére. 
A projekt keretein belül min-
den tanuló elkészíthette saját 
digitális kisfilmjét, melynek 
választható témái az ünnepek, 
a család és az ételek voltak. 
A történetek elkészítése remek 
alkalmat biztosított a fiatalok 
számára kreativitásuk kibon-
takoztatásában és digitális 

kompetenciájuk fejlesztésében. 
A nemzetközi projekttalálkozó 
megnyitóján Vattamány Zsolt, 
Erzsébetváros polgármestere is 
részt vett, aki köszöntő beszé-
dében elmondta, milyen fontos 
mérföldkő lehet az Erasmus+ 
program a diákok életében, 
mely során nemcsak kulturá-
lis ismereteiket bővíthetik, de 

életre szóló élményekkel is gaz-
dagodhatnak. A rendezvényen 
a digitális kisfilmek levetítése 
mellett a Baross iskola negye-
dikes tanulói léptek fel, akik 
egy különleges, táncos előadást 
mutattak be az Ausztriából, 
Olaszországból és Angliából 
érkezett diákokból és pedagó-
gusokból álló közönségnek.

Munkába álltak az új takarítógépek
Bővült az önkormányzat köz-
tisztasági feladatokat ellátó 
gépparkja 3 darab olasz gyárt-
mányú Tsm Aria 240 típusú, 
elektromos, önjáró hulladék-
felszedő géppel, melyek a kézi 
takarítás modern, a XXI. 
század kihívásaihoz fejlesztett 
vonalát képviselik. Töké-
letesen alkalmasak utcák, 
terek, parkok, még növénnyel 
beültetett felületek hozzáfér-

hető területeinek takarítására 
is, valamint a belső kerüle-
tekre jellemző, járdavonalba 
is beérő pincelejárók tisztán 
tartására. A vadonatúj gépek 
műszaki paramétereik alapján 
980 cm szélességükkel az 1 
méter keresztmetszetű járdá-
kon is használhatóak. A gépek 
sárga villogóval hívják fel a 
munkavégzésre a járókelők 
figyelmét, valamint hátra-

meneti hangjelzéssel rendel-
keznek, amelyet a kezelő egy 
gomb megnyomásával aktivál-
hat, ha a forgalmi helyzet úgy 
kívánja. A 120 mm-es szívó-
csövön a 1,5 literes palackok 
még akkor is felszedhetőek, 
ha valamennyi folyadék még 
található bennük. A parázsló 
cigarettacsikkek kezelésére a 

szintén kézzel aktiválható víz-
permet ad megoldást, így azok 
a gyűjtőtérben nem okoznak 
tüzet. Erzsébetvárosban évről 
évre növekszik a hulladékter-
helés ‒ főleg a nyári idő-
szakban, a turisztikai szezon 
kezdetével ‒, emiatt szükséges 
a köztisztasági géppark ilyen 
irányú fejlesztése is.

Fotó: NMI Nemzeti Művelődési Intézet / ELTE PPK
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Aktuális
Folytatódik a sikertörténet
Április 13-án, pénteken 26. alkalommal 
rendezte meg a Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság az ifjúsági versenyt 
általános és középiskolai korosztálynak. 
Iskolánk – az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Szakgimnázium – két 
4 fős csapata küzdött meg a kerület többi 
iskolájának csapataival. Nem is akár-
hogy: zuhogó esőben, bőrig ázva, de hajrá 
felkiáltással mindenki tudása, ügyessége 
legjavával vágott neki a nemes versengés-
nek. Volt tesztlap-kitöltés, homokgát-épí-
tés, vegyvédelmi ruhába beöltözés, tűzoltó 
alapvezeték-szerelés és elsősegélynyújtás. 
Az idei év számunkra különleges volt, 
hiszen 20. alkalommal vettünk részt a 
versenyen, és egyik csapatunk (Lakatos 
Balázs, Lénárt Olivér, Szendefy Alex és 
Dunai Márió) ismét elhozta az első helye-

zést. A sikeres szereplés 
végén Olivértől hang-
zott el a legemlékezete-
sebb mondat: „Annyira 
örülök, hogy életemben 
először lettem valamiben 
első!” Nekem is megható 
volt ezt hallani, s igazo-
lást nyert a régi mon-
dás, miszerint minden 
fáradozásnak meglesz a 
gyümölcse!
Az aranyérmen, kupán, oklevélen és a sok 
értékes ajándékon túl több lényeges hoza-
déka is van egy ilyen versenynek: életbe-
vágóan fontos tudás birtokosai lesznek a 
tanulók, barátságok köttetnek a gyakorlás 
és a verseny alatt, és sokaknak a pályavá-
lasztásban is segítséget jelent egy-egy ilyen 
szereplés. Az elmúlt évben többen is sike-
resen jelentkeztek rendészeti vagy egyéb 
rokon szakirányú iskolába. 
A kerületi győzelem után a fővárosi 
megmérettetés következett április 19-én 
a Hajógyári-szigeten. Itt már Budapest 
23-23 legjobb általános és középiskolai 
csapata mérkőzött meg. Diákjaink itt is 
szépen megállták a helyüket: 8. helyezést 
értek el.

Azzal az elhatározással távoztunk, hogy 
jövőre a budapesti döntőt is megnyerjük. 
Remélem így lesz, hiszen 2016-ban már 
egyszer sikerült! 

Hegedűs Imre, felkészítő tanár

Családi nap az alsóerdősori iskolában
Április 22-e a Föld napja, mely-
ről a kerületi rendezvényekhez 
való csatlakozáson kívül családi 
nap keretében is megemlé-
kezett az alsóerdősori iskola. 
Szombat reggel szokatlanul 
vidáman indultak a tanulók 
szüleik kíséretében az isko-
lába. Ennek egyik oka az volt, 
hogy a tanítás aznap elmaradt, 
másrészt izgalmas programok-
kal várták a pedagógusok őket. 
A családi napot közös bemele-
gítés nyitotta, majd kihirdették 
az újrahasznosított hulladékból 
készített építmények egyhetes 
versenyének eredményeit. A sok 
remek alkotás közül az első 
helyezést a 9. osztály fém italos 
dobozokból kreált Eiffel-tornya 
és a 2.b osztály 1×1,5 mé teres, 
impozáns, gurulni is képes 
autója érte el.

A jelenlévők élőképet 
alkottak, majd kezdődhetett a 
programsorozat. Szédületes lát-

vány volt, amikor begördült az 
udvarra egy tűzoltóautó, hogy 
a valóságban is bemutassa a 
jármű lehetőségeit. Emellett 
volt rolleres ügyességi pálya, 
sakk szimultán, focimérkőzés, 
élő amőba, kő-papír-olló baj-
nokság, jósda, teaház, kézmű-
ves foglalkozások, agyagozás, 
matricatetoválás, óriás kupak-
kép kirakás. Az erzsébetvárosi 
önkormányzat által támogatott 
virágosításhoz is sokan csatla-
koztak. Legnagyobb sikerük 
a szabadulószobáknak volt, a 
bejutásra türelmesen vártak 
az érdeklődő családok. 
A programot szamba-okta-
tás és capoeira-bemutató 
színesítette, melyet egy 
spanyol tánctanár veze-
tett. A nap különlegessége 
az élő on-line közvetítés 
volt, a Gibbon Games 
lelkes csapatának köszön-
hetően. A kisfilmek 

bármikor újra megtekinthetők. 
A remek hangulathoz minden 
adott volt, és az élményhez a 
csodaszép idő csak hozzátett, 
így nem csoda, ha a nap végén 
a szervezők már a jövő évi 
alkalomra invitálták a részt-
vevőket.

Emléktábla a Rumbach Sebestyén utcában
A pesti gettó áldozatai előtt, 
valamint a túlélést is jelentő 
vízcsap emlékére állított 
emléktáblát egy – többek 
között – civil emberekből, 
túlélőkből létrejött társaság, 
a Dob utcai fiúk. Az esemé-
nyen Koltai Róbert színmű-
vész mondott verset, majd 
Gerendás Péter zeneszerző, 
előadóművész gitárjátékát 
hallgathatták meg a vendégek. 

Heisler András, a Mazsihisz 
elnöke a megemlékezésen 
elmondta, a Rumbach Sebes-
tyén utcai emléktábla-ava-
táshoz kellett egy jó önkor-
mányzat, az erzsébetvárosi, de 
emellett egy civil emberekből 
álló kezdeményezés is segítette 
az esemény létrejöttét. „Külö-
nös lehet egy vízcsapra emlé-
kezni, de a zsidó nép eddigi 
történelme során is megélt 
sok csodát, a túlélés vezetett 
oda, hogy a sok üldöztetés 
után ma már van egy zsidó 
állam. Ma nincs Mózesünk, 
aki a vándorló zsidó népnek 
tudott enyhülést adni, hogy 
megmeneküljenek a szomjha-
láltól” – mondta el az elnök. 
1944 telén a Rumbach utcai 
vízcsap volt a mózesi szikla, 
ami életet és reményt adott. 
A rozsdás vízcsapnak gettó-
lakók ezrei köszönhetik az 
életüket. Vattamány Zsolt 
polgármester beszédében 
hangsúlyozta: „Úgy gondo-

lom, hogy az emlékezésnek 
közösségmegtartó ereje van, 
ami cselekvésre ösztönöz 
minket a hétköznapokban is. 
Hiszem, hogy ez az emlék-
tábla, melyet Erzsébetváros 
önkormányzata a Magyar 

Zsidó Hitközségek Szövetsé-
gének elnökével, Heisler And-
rással együttértésben helyez 
el, hozzájárul ahhoz, hogy 
méltó módon emlékezzünk 
és hajtsunk fejet a holokauszt 
áldozatainak emléke előtt.”

ELFOGADÓHELYEK

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA

Beauty Bar & Day Szépség és Egészség 
Komplexum

Kedvezmény: 20%
Cím: 1071 Budapest, Bajza utca 1.
Telefon: +36 20 337 3111
Web: www.bbd.hu

Szenteltvíz Búvárbolt

Kedvezmény: 10%

Cím: 1077 Budapest, Király utca 81.
Telefon: +36 1 342 6135
Web: www.scubapro.hu, www.szenteltviz.hu

BÚTORGALÉRIA

Kedvezmény: 25%
(a csillárok árából jár a kedvezmény)

Cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 64.
Telefon: +36 20 928 3219

Infrasport
Kedvezmény: 10%
(az alapáras bérletek árára vonatkozik)
Cím: 1078 Budapest, Hernád u. 9.
Telefon: +36 1 321 6843;
+36 20 357 9590 
Web: www.infrasport.hu

Digiműhely és Ledbolt 

Kedvezmény: 10%
(a digitalizálásra vehető igénybe)
Cím: 1073 Budapest, Dob utca 82.
Telefon: +36 1 321 2155 
Web: www.digimuhely.hu

ADUTOURS Utazási Iroda

Kedvezmény: 10%
(az alaprészvételi árból)
Cím: 1074 Budapest, Hársfa utca 2.
Telefon: +36 1 413 6790 
Web: www.adutours.hu

A képek illusztrációk. További elfogadóhelyek: www.erzsebetvaroskartya.hu/elfogadohelyek
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A Molnár Antal Zeneiskola 
növendékeinek fellépése az 
ERöMŰVHÁZ-ban
Erzsébetváros önkormányzata kiemelt figyelmet szentel a kerü-
letben élő időseknek, így a Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ szervezésében 2018-ban is változatos, ingye-
nes programokból álló rendezvénysorozattal biztosít lehetőséget 
a kerületi nyugdíjas korú lakosoknak a kikapcsolódásra, a sza-
badidő tartalmas és kulturált eltöltésére.

A rendezvénysorozat első programjaként 2018. május 17-én 
a Molnár Antal Zeneiskola növendékei adtak koncertet az 
ERöMŰVHÁZ-ban. A Molnár Antal Zeneiskolában évek óta 
hagyomány, hogy tavasszal a különböző tanszakok részvételével 
Kamarazenei Fesztivált rendeznek. A május 17-i programra erről 
a fesztiválról válogattak produkciókat, hogy nagyobb közönség 
előtt is bemutatkozhassanak növendékeik.

Az eseményeken az Erzsébetváros Kártyával rendelkező kerü-
leti nyugdíjasok vehetnek részt, előzetes regisztrációt követően, 
melyet a Humán Szolgáltató Projekt Irodájának munkatársainál 
lehet megtenni telefonon vagy e-mailben (tel.: 06-1-283-4891, 
e-mail: projektcsoport@bjhuman.hu).

Kazah delegáció látogatása
Budapest főváros meghívá-
sának és a Facultas Oktatási 
Hálózat nemzetközi kapcso-
latrendszerének köszönhetően 
április 23-án a Mándoky 
István Középiskola küldött-
sége látogatott el Kazahsztán 
Almaty nevű városából a 
Facultas Humán Gimná-
ziumba. A kazah iskola a 
magyar történész-kutatóról, 
Mándoky Kongur Istvánról 
kapta a nevét, aki ismert és 
nagyra becsült kutató az ott 
élők körében is. A magyar 
tudóst foglalkoztatta a 
magyarság eredete és őstörté-
nete, valamint a honfoglalás 

előtti magyar nyelv törökségi 
kapcsolata. Élete során folya-
matosan kutatta a magyar‒
kazah kapcsolatokat. Almaty 
város főterén mauzóleumot 
állítottak a történész emlé-
kére, aki az ő nyelvükön kivá-
lóan és tisztán beszélt az ott 
élő lakossággal. A Mándoky 
István Középiskolában egyéb-
ként a tudós emlékét fenn-
tartva magyar nyelvoktatás is 
folyik. A delegációt a Facultas 
Humán Gimnázium fogadta, 
mely magas színvonalon 
foglalkozik nyelvoktatással, 
és több nemzetközi kapcso-
lattal is rendelkezik. Dr. Tóth 

Tibor, a gimnázium igaz-
gatója és Vattamány Zsolt, 
Erzsébetváros polgármestere 
vezette körbe a küldöttség 
tagjait az intézményben. 
A kazah középiskola vezetője 
elmondta, kiemelkedőnek 

tartja a kerület sokszínűségét, 
és bízik a gimnáziummal való 
későbbi, szoros együttműkö-
désben. A delegáció diákjai 
egy rendkívül különleges, 
kazah néptánccal készültek 
a vendégek számára.

Gyerekfesztivál a Magyar 
Színházban

Kilenc méter magasan, tündérként repülni – ez minden gye-
rek álma. A Magyar Színház május 26-án a Gyerekfesztiválon 
valóra váltotta ezt az álmot is! A színházba járást nem lehet elég 
korán kezdeni, ezért hívja a Magyar Színház évente egyszer egész 
napos Gyerekfesztiválra a gyerekeket, szüleiket és nagyszülei-
ket – azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a kicsik is mielőbb 
„magyarszínházbaráttá” váljanak.

2018 a Családok éve – ennek jegyében az idei évadban a 
Gyerekfesztivál a Magyar Színház népszerű gyermekelőadásai, 
a Rumini, A békakirály és 
a Tótágas történetek, vala-
mint a jövő évadban bemu-
tatandó Tündér Lala köré 
szerveződött. Az előadáso-
kon túl játékos programok-
kal és különleges produk-
ciókkal találkozhattak az 
érdeklődők a színházban és 
a színház körül.

Újabb városkártya-akció júniusban
Tisztelt Erzsébetvárosiak!
A nyári időszakban a napsütés mellett a friss, finom idényzöldségeket is élvezhetjük, 
melyekkel feltölthetjük vitaminraktárainkat.
Erzsébetváros önkormányzata ezért az Erzsébetváros Kártyával rendelkezők 
részére – a készlet erejéig – vitamincsomagot ajándékoz, amely a tavalyi évhez 
hasonlóan paprikát, paradicsomot és hagymát tartalmaz majd. 
Az ajándék átvételére 2018. június 25. és 27. között lesz lehetőség az Erzsé-
betváros Kártya felmutatásával a Klauzál Téri Vásárcsarnokban vagy a 
Garay téri piac előtt felállított pultoknál, a megadott időszakokban.

Helyszínek:
Garay téri piac (Garay Center) 
1076 Budapest, Garay tér 20.
Klauzál Téri Vásárcsarnok
1072 Budapest, Klauzál tér 11.

Átvételi időszak:
2018. június 25. és június 27. között (hétfőtől szerdáig), 14.00–18.00-ig. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az akció a készlet erejéig érvényes, és kizárólag 
a +Discount logóval ellátott Erzsébetváros Kártya bemutatásával vehető igénybe!
Amennyiben még nem rendelkezik városkártyával vagy régi típusú kártyája van, és részt kíván venni az akcióban, úgy kártya-
igénylését 2018. június 12-ig szükséges benyújtania elektronikusan (www.erzsebetvaroskartya.hu) vagy a Polgármesteri Hivatal 
valamelyik ügyfélszolgálatán.

Zsidó Művészeti Napok június közepéig
Több mint 24 eseményen közel 300 
művész lép fel az idei Zsidó Művészeti 
Napokon (ZsiMü), mely május 28-án 
indult, és június 10-ig tart. Az ország 
kiemelkedő összművészeti eseményso-
rozatán kiváló művészek lépnek fel, a 
résztvevőket szinte felsorolni is lehetet-
len. Többek közt Ónodi Eszter, Szulák 
Andrea, a Hot Jazz Band, a Budapest 

Jazz Orchestra, Dés László, Mácsai Pál, 
Kern András, Horgas Eszter, Falusi 
Mariann, Náray Erika, Kováts Kriszta, 
a Budapest Ragtime Band, László Bol-
dizsár, Boncsér Gergely, a Jazzical Trio, 
Sárik Péter és Gátos Iván, a Dart Kor-
társ táncegyüttes, Nógrádi Gergely és 
az Örkény Színház művésznőinek pro-
dukcióját élvezheti a közönség. A szín-

padi programok mellett Ofra Haza 
emlékiállítást is láthatnak az érdeklő-
dők az Izraeli Kulturális Intézetben. 
A ZsiMü célkitűzése fiatalnak maradni, 
új tehetségeket felkutatni, és minél töb-
bet meríteni a zsidó és izraeli kultúra 
kifogyhatatlan tárházából. E gondolat 
mentén majd mindegyik művészeti ág 
képviselteti magát a ZsiMü ideje alatt, 
kiváló és népszerű alkotók tolmácsolá-
sában. 
A www.zsimu.hu oldalon megtalálható 
a programok részletes listája, melyben 
szerepelnek klasszikus zenei, swing-, 
jazz- és klezmerkoncertek, kiállítások, 
színházi előadások, táncbemutató, vala-
mint  beszélgető- és felolvasóestek.
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Barhesz-sütés a Madách téren
Május 3-án a Madách téren tartották 
meg az Egységes Magyarországi Izrae-
lita Hitközség (EMIH) szervezésében az 
idei Mega Barhesz Akadémia elnevezésű 
programot, amelyen a zsidó gasztronómiai 
hagyományokba nyerhettek betekintést 
az érdeklődők. 

A harmadik alkalommal megrendezett 
esemény megnyitóját, majd a regisztrá-
ciót követően Szilánk Zsuzsa, az alkalom 
háziasszonya, a Maimonidész Gimná-
zium igazgatója, valamint Fűszeres Eszter, 
a Fűszer és Lélek blog szerzője vezette be 
a résztvevőket a zsidó kalács elkészítésének 
rejtelmeibe, majd a helyszínen felállított 
kemencékben mindenki megsüthette 
a maga barheszét. A barhesz burgonyás 
fonott kalács, amelynek formája és íze-
sítése eltérő lehet: a rendszerint szezám-
maggal vagy mákkal díszített étel a zsidó 
konyha jól ismert és kedvelt eledele, amely 
a tradíciókat követő családoknál gyakran 
kerül az asztalra szombati napokon, illetve 
egyes nagyobb ünnepek alkalmával. A dél-
után során három egyórás turnusban volt 
lehetőség aktívan részt venni a sütésben. 
Idén is akadtak vállalkozó szellemű sütni 
vágyó látogatók, akik lelkesen igyekeztek 

bővíteni a zsidó konyhaművészet terén 
szerzett tapasztalataikat. A térre látogatók 
hallhattak az étel kulturális és történeti 
hátteréről, szimbolikus tartalmáról is, 
valamint egyéb kérdésekben is tájéko-
zódhattak a népszerű „Kérdezd a rabbit!” 
lehetőséggel élve. 

Erzsébetváros önkormányzata öröm-
mel támogatta az eseményt, és tekintettel 
a fokozott érdeklődésre, bízunk benne, 
hogy még számos hasonlóan színvonalas, 
tradicionális zsidó kulináris élvezeteket 
nyújtó programnak adhat otthont kerü-
letünk.

Hamarosan itt a nyári vakáció, 
mivel készül idén az önkor-
mányzat a szünidőre?
Ebben az évben, ahogy korábban is, 
újra szervezünk nyári napközis tábort, 
emellett anyagilag segítjük a gyerme-
kek nyári táborozásban való részvé-
telét. A napközis tábor megrendezése 
kötelező önkormányzati feladat, ám 
nem mindegy, hogy a gyermek, aki 
részt vesz benne, hogyan éli meg. 
Lehet úgy is szervezni, hogy „tudjuk 

le”, lehet rá gyermekmegőrzőként 
tekinteni, de lehet kreatívan, lelkesen, 
szívvel-lélekkel csinálni. Mi az utób-
bira törekszünk, változatos progra-
mokkal gazdagítjuk az ott töltött időt, 
hogy a vakáció valóban feltöltődést 
jelentsen azoknak a gyermekeknek 
is, akiknek a szülei nem tudják egész 
nyárra megoldani az otthoni ellá-
tást. Emellett balatonmáriafürdői és 
ruzsinai táborunk idén is fogadja az 
iskolás csoportokat. 

Évről évre fejlesztjük, 
újítjuk ezeket a táboro
kat, így egyre komfor
tosabb körülmények 
között nyaralhatnak 
a kerületi iskolák 
tanulói. 

2018 a családok éve, van-e olyan 
intézkedés, amit közvetlenül 
ennek apropóján vezettek be?
A családok minden évben kiemelt 
figyelmet kapnak az önkormányzati 
ellátások tervezése, bővítése során, 
ugyanakkor elmondhatjuk, hogy 

a családok támogatása 
az idei év kiemelt fel
adata. Talán a legfonto
sabb újdonság a sajátos 
nevelési igényű (SNI) 
gyermekek fejlesztésé
nek támogatása. 

Az SNI-s gyermek megfelelő fejlesz-
tése rendkívül fontos, hiszen nagy-
ban meghatározza az életminőségét, 
későbbi lehetőségeit az, hogy milyen 
speciális terápiákat, mozgáslehetősé-
geket vesz igénybe. Évről évre újabb 
módszereket, eszközöket dolgoz ki a 
szakma, az ilyen foglalkozásokon való 
részvétel azonban a legtöbb esetben 
pénzbe kerül, amit a családnak kell 
kigazdálkodni. Ehhez járulunk hozzá 
évi 100 ezer forint támogatással.

Ki pályázhat, milyen feltételek-
nek kell teljesülnie?
0‒18 éves korú gyermek fejleszté-
sére lehet pályázni, és az részesülhet 
támogatásban, aki esetében a sajátos 
nevelési igényt a szakértői bizottság 
szakvéleményében megállapította. 
A pályázati keret felosztása szociá-
lis rászorultsági sorrendben történik 
majd, az egy főre jutó jövedelem alap-
ján. További feltétel, hogy legalább 
egy éve érvényes lakó- vagy tartózko-
dási hellyel rendelkezzen a pályázó, és 
életvitelszerűen a kerületben éljen.

Május végén a gyermeknapot 
ünnepeltük. Készült-e erre külön 
az önkormányzat?
Természetesen. Saját ingyenes gyer-
meknapi rendezvényünk volt a Klau-
zál téren, emellett intézményeink 
külön programokat is szerveztek 
a kerület legifjabbjainak. Idén játék-
vásárlási utalványt adtunk át minden 
kerületi óvodásnak, így a szülők ki 
tudják választani a legmegfelelőbb 
ajándékot. Bízom benne, hogy sikerül 
örömet okozni, és mosolyt csalni 
a legkisebbek arcára.

A családok támogatása
az idei év kiemelt 
feladata
Interjú dr. Vető Marietta alpolgármesterrel

Monotánc fesztivál 
Május 15-én kezdődött a 8. Nemzetközi Monotánc Fesztivál, 
melyet kétévente rendez meg a Közép-Európa Táncszínház. 
Az esemény mára összművészeti fesztivállá nőtte ki magát, 
így fő helyszíne, a Bethlen Téri Színház mellett idén a Róth 
Miksa Emlékház is rendezvényhelyszín lett. A programban 
szerepelt kiállítás, táncfilm-vetítés és mintegy 19 táncelőadás, 
köztük öt külföldi előadótól, illetve több hazai díjnyertes 
alkotás is. A hazai alkotó-előadók impozáns névsorában 
szerepel Góbi Rita, Bakó Tamás, Ujszászi Dorottya, 
Nagy Csilla, Egyed Bea, Jakab Zsanett és Mádi László. 
A fesztiválra ez alkalommal is meghívást kaptak külföldi 
művészek – a szlovák Tomas Danielis, a bolgár származású 
Miroljuba Petrova, a japán Ayumi Toyabe, valamint Lee In 
Soo és Jaewoo Jung Dél-Koreából.

Erzsébetváros önkormányzata
és az

Erzsébetvárosi Hadigondozottak 
Egyesülete tisztelettel meghívja

Önt és családját a 

„Hősök napja”
alkalmából tartott megemlékező

ünnepségre és koszorúzásra.

Időpontja:
2018. június 1. (péntek), 14.00 óra

Helyszíne:
Budapest VII.,

Szent Erzsébet-plébániatemplom 
templomkertje,

„Világháborúk áldozatai”
emlékhely

 
Koszorúzási igények bejelentése:

a helyszínen, vagy előzetesen
Müller István elnök úrnál
(Tel.: +36 30 844 0071)

MEGHÍVÓ
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Horváth Illés: 
Színház nélkül nem
tudnék élni

Mi az, amit szeretne, ha tudna 
önről a közönség?
Nekem ma nem az a fontos, hogy 
rólam tudjanak. 

Kilencéves korom óta 
folyamatosan színpa
don vagyok, színészként 
végeztem, és a színészet 
központi szerepet ját
szott az életemben.

De ez most megváltozik, legalábbis én 
így szeretném. Három évvel ezelőtt 
vettem észre magamon, hogy már 
nem ugyanazt jelenti nekem színpa-
don lenni.

Mitől változott meg?
Sok oka van, többféle körülmény ját-
szott közre ebben, de nem ez a fontos, 
hanem a folyamat, aminek a végén az 
ember észreveszi, hogy megváltozott.  

Azért furcsa ez a „visszahúzó-
dás”, mert azt gondolnánk, hogy 
a színészek szeretnének minél 
ismertebbek lenni.
Ez így van, és az a helyes, ha egy 
színész világhírű akar lenni, egyre 
nagyobb szerepeket akar játszani. 
Nálam ez viszont nincs, épp ezért 
gondolom úgy, hogy akkor talán nem 
kell folytatni. Elkezdtem rendezni, és 
abban megtaláltam azt az örömömet, 
az elhivatottságomat, szenvedélyemet, 
amit a színészetből elveszítettem. De 
nem tervezek teljes lezárást, hagyok 
magamnak egy „kiskaput”, ha meg-
változnának a dolgok. Nagyon sokat 
szinkronizáltam, és ott is kezdem 
elvágni a szálakat, de van bennem egy 
kis félelem, nem égetnék fel minden 

hidat. Elvégre 20 éve építgetem ezt 
a karriert, talán nem kéne lemonda-
nom róla. Rizikós, és még csak nem is 
lenne könnyű. 

Kemény munkával teszi meg 
ezeket a lépéseket, vagy csak 
követi az érzéseit?
Van egy érzés, ami után a kemény 
munka következik. Az első rende-
zésem ilyen volt, és annak a sikere 
igazolta vissza az érzéseimet és a dön-
téseimet. Az nagy kérdés, hogy ez 
a továbbiakban is így lesz-e.

Tudna színpad nélkül élni? Akár 
úgy hogy rajta áll, akár úgy, 
hogy előtte, mint rendező?
Most azt érzem, hogy színpadon állni 
nem akarok. De színház nélkül biztos, 
hogy nem tudnék élni. Csak a szink-
ronizálás is kevés lenne. A színház 
bonyolultsága, összetettsége, érzelmes-
sége nélkül nem lenne örömöm. 

Ezt már gyerekként megérezte? 
Egyáltalán hogyan került a szín-
ház közelébe 9 évesen?
Nagyon zárkózott gyerek voltam, és 
a szüleim beírattak a Földesi Margit 
Színistúdióba, hogy oldódjon a sze-
mélyiségem. És ez így is történt. Oda 
folyamatosan jöttek gyerekszereplő-
ket válogatni, és Ruszt József engem 
választott egy előadásához a Kamara 
Színházba, és onnantól kezdve én 
lettem ott az ügyeletes fiúszereplő. Ott 
éreztem meg ezt a varázst, ezt a kalan-
dot. Nem is volt kérdés számomra 
később a pályaválasztás.

És a siker sem, mert az iskola 
után azonnal kapta a jobbnál 
jobb szerepeket!
Nem panaszkodhatok. Nagy sze-
rencsém, hogy mindig nagyon jó 

közegben mozogtam. Gyerekként egy 
művész színházba kerültem, nagyszerű 
rendező és színészek közé. Csodás volt 
a drámatagozatos gimnáziumom is, 
utána a Bárka Színház stúdiósa lehet-
tem, majd Kaposvárra mentem főisko-
lára, ami szintén nagyon jó miliő volt.

Hogy jött a képbe a Pesti Magyar 
Színház?
Ez a 3. vagy 4. állomás, mert a dip-
loma után több vidéki színháznál 
voltam, és onnan hívott ide Guelmino 
Sándor, aki akkor kezdte itt a munkát 
Őze Áronnal, és elkezdték formálni a 
társulatot. Igent mondtam, egyrészt, 
hogy „pesti színész” lehessek, másrészt 
vonzott, hogy akkor formálódott itt 
a közösség. Ennek hét éve, azóta itt 
vagyok.

Mit jelent önnek a Pesti Magyar 
Színház? 
Ez változott az évek során, a színház-
zal együtt. Volt igazgatócsere, és akkor 
azt gondoltam, hogy lehet, hogy ott 
számomra ez véget ér, ezért várakozó 
üzemmódba kapcsoltam. Többek 

között ennek köszönhető az első ren-
dezésem, a Szálinger Balázs: Köztár-
saság című művéből készült előadás. 
Egy évvel ezelőtt pedig egy nagyon jót 
beszélgettem Zalán Jánossal, a színház 
igazgatójával, amiből sok minden 
következett. Például a most áprilisban 
bemutatott Balta a fejbe rendezése, 
vagy a következő – egy nagyszínpadi 
vígjáték –, aminek az olvasópróbái-
nál tartunk. De emellett itt nagyon 
sok minden történik. Zalán Jánosnak 
szándékában állt nyitni bizonyos kor-
osztály és rétegek felé, és ehhez ben-
nem látott lehetőséget. Létrehoztuk 
a Pesti Kitérő című eseménysoroza-
tot, aminek keretében más művészeti 
ágakat hozunk be a színházba. Amíg 
igazgató úr lát bennem fantáziát, és 
amíg hagyják, ezen a nyitáson – min-
den értelemben – szeretnék tovább 
dolgozni.

Annyira komplexen gondol-
kodik a színházi életről, hogy 
ennek az egésznek a vége egy-
szer akár egy színház irányítása 
lehet?
Legyen így! A státusz nem érdekel, 
de az egész folyamat nagyon. Hogy 
hogyan függnek össze a problémák, 
hogyan lehet őket megoldani, és hogy 
milyen, amikor a házban dolgozók 
együtt hisznek valamiben. Az egyik 
legnagyobb élményem, amikor a Balta 

a fejbe rendezése közben a díszítők 
beültek próbát nézni. Leírhatatlan 
érzés, amikor mindenki akarja vala-
minek a létrejöttét vagy megvalósulá-
sát. Az csodálatos. 

Én nem hatalmat aka
rok, hanem hatáskört, 
hogy elérhessem, hogy 
mindenkinek közös 
ügye legyen a színház, 
amitől boldogabb lesz.

Miközben itt az öltözőben beszél-
getünk, bejött Gémes Antos, 
és hozott önnek egy sütit. Ez a 
gesztus a kollégának szól, vagy a 
rendezőnek?
Ez egyrészről egy nagyon vicces felve-
tés, másrészről nagyon szomorú lenne, 
ha így működne. Azért hozta, mert 
nagyon kedves ember, és a barátom.

Akkor nem okozott változást 
a viszonyaiban, hogy eddig  
színész volt, most pedig rendező 
és ötletgazda?
Hát, nagyon remélem, hogy a bará-
taimnál nem! De az biztos, hogy erre 
szeretnék odafigyelni. Eleve hiszek 
abban, hogy jót tesz mindenkinek, ha 
„emberszámba” veszik. 

Fiatal, tehetséges, keresett 
színész, nemcsak a Pesti 
Magyar Színházban, de 

vidéken és a szinkronstúdi-
ókban is örömmel dolgoz-

nak vele. Mikor felhívtam, 
hogy interjút készítsek 

vele, azonnal igent mon-
dott, de hozzátette, hogy ő 

már csak egy „leköszönő 
színész”. A színházat nem 

akarja és nem is tudná 
otthagyni, de már nem a 
színpad vonzza. Tele van 

ötletekkel, és rendezőként 
is sikeres lett: Balta a fejbe 

című előadását április 
20-án mutatta be a Hevesi 

Sándor téri teátrum.

Folytassa Ciceró – olvasópróba (Fotó: Juhász Éva)

Horváth Illés és Bánsági Ildikó (Fotó: Zsigmond László)

Balta a fejbe – olvasópróba (Fotó: Juhász Éva)
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Mint azt az elmúlt 

években megszokhatták 

lapunk olvasói, újságunk 

hasábjain folyamatosan 

beszámolunk az 

Erzsébetvárosban zajló 

felújításokról. 

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! VÁROSFEJLESZTÉS

Kezdődnek a nyári fel
újítások Erzsébetvárosban

Idén befejeződik a Dob utca
rekonstrukciója

Erzsébetváros és a környező városré-
szek közlekedésében egyre fontosabb 
szerepet tölt be a Dob utca, mivel a 
budapesti belső kerületekben zajló fel-
újítások miatt menekülő útként egyre 
többen kezdték használni. A munkála-
tok első ütemét 2013-ban fejezték be, 
ezt követően a Károly körút–Kazinczy 
utca közötti szakasz tervezése során 
végzett forgalomtechnikai felmérések 
és az alig másfél évvel később készült 
újabb forgalomszámlálás adatai között 
jelentős növekedés volt megfigyelhető. 
Emiatt szükségessé vált az előzetes 
tervek módosítása, 

a tavaly átadott 
szakaszok már úgy 
készültek, hogy a 
jövőbeni forgalom
csillapítás követel
ményeinek is meg
feleljenek. 

A Dob utca felújításának utolsó része-
ként júniusban megkezdődik az Erzsé-
bet körút–Rottenbiller utca közötti 
szakasz modernizációja is. A munkála-
tok  során a közüzemi szolgáltatásokat, 
közfeladatokat végző járművek folya-
matos bejutását biztosítják az érintett 
területekre. Az önkormányzat és a 
rekonstrukciót végző cégek a szakaszos 
lezárásokkal igyekeznek a lakóknak 
okozott átmeneti kényelmetlensége-

ket enyhíteni. Az utca forgalmi rendje 
nem fog változni, azonban a jövőben 
ezeken a szakaszokon is lehetőség lesz 
az átmenő forgalom csökkentésére.
A  felújítás időtartama alatt előforduló 
forgalmirend-változások miatt a lakos-
ság szíves megértését és türelmét kéri 
Erzsébetváros önkormányzata.

Júniustól a megújult
balatonmáriafürdői 
önkormányzati üdülőben
pihenhetnek a gyermekek

A tavaly késő ősszel megkezdődött fel-
újítás a hónap végére befejeződik Bala-
tonmáriafürdőn. A korszerűsítés során 
többek között az üdülő külső nyílás-
zárói, szobái, vizesblokkjai és közös-
ségi terei újultak meg. Kibővítették 
az étkezőt, így már lehetőség lesz arra, 
hogy a gyermekek egyidejűleg étkez-
hessenek. A konyhát modernizálták, 
a kor követelményeinek mindenben 
megfelelően alakították át, és új kony-
hagépeket szereltek be. Az udvaron 
található játszótér felújítását követően 
a gyermekek pihenési, szórakozási 
lehetőségei is bővülnek. A júniusban 
érkező csoportok már a megújult üdü-
lőt vehetik birtokba.

Megkezdődik a Dob utcai
orvosi ügyelet felújítása

Erzsébetváros önkormányzata megál-
lapodást kötött a 24 órás orvosi ügye-
letet biztosító társasággal, hogy a kerü-
leti lakók orvosi ellátásának javítása 
érdekében elvégzi a Dob utca 86. szám 

alatt működő orvosi ügyelet helyiségeinek 
belső felújítását. A rekonstrukció során 
a korábbi évek gyakorlatával egyezően 
a rendelő külső nyílászárói, épületgépé-
szeti és elektromos rendszere, illetve belső 
burkolatai újulnak meg. A munkálatok 
várhatóan júniusban kezdődnek, ezen idő-
tartam alatt az orvosi ügyeletet az Akácfa 
utca 59. szám alatti rendelőben biztosítják. 
Az esetleges kellemetlenségek miatt Erzsé-
betváros önkormányzata a kerületi lakók 
türelmét és megértését kéri.

Befejeződött a Belső-pesti 
Tankerületi Központ által
használt épület külső 
felújítása

A Damjanich utca 6. szám alatti, XIX. 
század közepéről származó épület folya-
matban lévő felújításáról már korábban is 
beszámoltunk. A munkálatok befejeződ-
tek, hamarosan megtörténik az átadás. A 
rekonstrukció része az önkormányzat fele-
lős ingatlangazdálkodásának, amelynek 
eredményeként a hasznosítható épületek 
bérbeadásával együtt azok korszerűsítését 
is elvégzi, így is biztosítva az önkormány-
zati vagyon megóvását.

Megkezdődött a 15-ös tömb
felújítása

Kezdetét vette a 15-ös tömb néven ismert, 
hányattatott sorsú terület felújítása. A te - 
lek, amely a Dob utca–Kazinczy utca–
Nagydiófa utca–Wesselényi utca által 
határolt részen fekszik, az 1980-as évek 

végén alakult ki jelenlegi formájában. 
Az akkor lezárult tömbrehabilitációnak 
köszönhetően létrejött részt parkosítot-
ták, valamint megépítettek itt egy sport-
pályát. A nem megfelelő szakértelemmel 
elvégzett bontási munkák eredménye-
ként igen hamar több helyen megsüly-
lyedt, beszakadt a talaj, ezért a terüle-
tet a kétezres évek elején le kellett zárni. 
2013 táján vetődött fel, hogy a telek 
közparkként való újranyitásával eny-
híteni lehetne az Erzsébetváros beépí-
tettségéből származó problémákat. 
A felújítást megelőző területi rekultivá-
ciót 2016-ban elvégezték, a munkálatok 
során kiemelt feladatként kezelték a mun-
kát akadályozó vagy balesetveszélyessé vált 
fák megmentését. A munkavégzést aka-
dályozó fákat átültették, az át nem ültet-
hető fákat pedig a kivitelezés ideje alatt 
speciális technológiával védték az esetle-
ges kidőléstől és a kiszáradástól. 2017-ben 
széleskörű lakossági egyeztetést folytattak 
a kialakítandó közparkkal kapcsolatban.

A park tervezési alapkoncepciója szerint 
Erzsébetváros pihenésre, feltöltődésre, 
fűillatra és madárcsicsergésre vágyó lakói 
számára nyújt majd kikapcsolódási lehe-
tőséget. Megközelíthetősége a Dob utca 
felől lesz biztosított, illetve az önkor-
mányzat vizsgálja a Wesselényi utca felőli 
bejárat kialakításának a lehetőségét is. 

A lakók nyugalmának 
megóvása érdekében a 
parkot éjszakára bezár
ják majd, illetve a kör
nyező lakóházaktól kerí
tés fogja elválasztani, 

meghagyva a társasházak részére a koráb-
ban kialakult hátsófronti, járdán keresztüli 
átjárás lehetőségét. A zöldfelületek kiala-
kítása során a terület adottságait (talaj-
szerkezet, benapozottság) figyelembe véve 
választották ki a növényfajtákat. A fák 
telepítését úgy végezték, hogy a lombko-
rona-képződés a lehető legoptimálisabb 
mértékű árnyékolást tegye lehetővé, illetve 
hogy az élő növényzet alkalmas legyen 
a zajcsillapításra is.
A lakók kérésének megfelelően sportcélú 
tereket nem alakítanak ki, mert a területet 
körbevevő magas építésű lakóházak miatt 
a keletkező zaj nagymértékben zavarta 
volna az ottélők nyugalmát. A park sétá-
nyai mentén padok, kisebb pihenőhelyek 
várják majd a látogatókat, párakapuval és 
szökőkúttal kiegészülve. 
A kivitelezés időtartama alatt az önkor-
mányzat kéri a lakók türelmét és meg-
értését, bízva abban, hogy a park az őszi 
átadás után minden erzsébetvárosi lakos 
megelégedésére fog szolgálni.

Illusztráció

w w w.erzsebet varos .hu

A 15-ös tömb által határolt zöldterület
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A vetélkedő alatt minden csapat bejárta az állatkertet, és az 
információs táblák segítségével válaszolt az állatkerti szerve-
zők által összeállított kérdéssorra. A feladatlapok kitöltése után 
a gyerekek megnézték a fóka-show-t, és az eredményhirdetés 
előtt a Varázshegy Csillagtermében állatbemutatón is részt vet-
tek. Az alsó tagozatos indulók közül az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Álta-
lános Iskola Kertész utcai csapata, mivel hibátlanul felelt minden kérdésre, 
első helyen végzett. A felsősök közül szintén az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű 
Általános Iskola tanulói voltak a legügyesebbek, de ők a Dob utcai intézmény 
diákjai. A szoros küzdelmet minden korcsoportban extra kérdésekkel kellett 
eldönteniük a szervezőknek, ez is jól mutatja, hogy milyen okos gyermekek 
ülnek minden erzsébetvárosi iskolapadban. 

A 7Próba következő versenyszáma egy rajzpályázat lesz, melyre az iskolák 
közbenjárásával várják a szervezők a kreatív alkotásokat. 

7Próba az Állatkertben
A vetélkedő első állomásának 

helyszíne a Fővárosi 

Állat- és Növénykert volt. 

Az iskolásokat Vattamány Zsolt 

polgármester, dr. Vető Marietta 

alpolgármester, valamint 

Hanga Zoltán, a Fővárosi 

Állat- és Növénykert szóvivője 

köszöntötte. A vetélkedősorozat 

során a hétpróbázók ebben 

az évben is örökbe fogadták 

az állatkert egyik lakóját: 

a Basil nevű oroszlán 

nevelőszülei lettek. A verseny 

folyamán Erwin, Erzsébetváros 

kabala figurája is meglátogatta 

állatkerti rokonát. 

Május 25-én a gyermekeket 

ünnepelték Erzsébetvárosban, 

a kerületi művelődési központ 

szervezésében. Az esős időjárás 

miatt a délelőtti programokat 

a Klauzál Téri Vásárcsarnokban 

tartották meg, délután pedig 

a Klauzál teret vették birtokba 

a gyerekek.

Elsőként a Portéka Színpad lépett 
fel. Vitéz László történetét színe-
sebbnél színesebb bábokkal adták 
elő, az óvodáskorú közönség pedig 
régi ismerősként köszöntötte őket, 
hiszen a legtöbb óvodában vissza-
térő vendégek. Következőként az 
Apacuka zenekar lépett színpadra. 
A jól ismert slágereket az ovisok 
együtt énekelték az együttessel, és 
kíváncsian figyelték testközelből 
a gitárokat és a dobot, hiszen nem 
választotta el őket magas színpad 
a zenészektől és hangszereiktől. 

A rendezvényen természetesen 
volt arcfestés és csillámtetoválás, 
a gyermekek nagy örömére, a fel-
nőttek kezét pedig hennával díszí-
tették. Minden résztvevő egy-egy 
lufiból hajtogatott figurát is kapott, 
a nagyobbak ki is próbálhatták 
a lufikard-hajtogatást. Újdon-
ságként ‒ a játszóház projektnek 

köszönhetően 
‒ a gyerekek 
30 különleges 

társasjátékkal ismerkedhettek meg, 
hogy megtapasztalhassák, a sza-
badban is fantasztikusan eltölthet-
jük az időt a barátainkkal. Az apró-
ságok a koncerteken és a kiegészítő 
programokon túl ajándék fagyit, 
labdát, csokit és üdítőt is kaptak. 
A bátrabbak már a déli szemerkélő 
esőben is felülhettek a körhintára, 
ami egész nap várta a kicsiket és 
nagyokat. Amint a nap előbújt, 
az ugrálóvárat is birtokba vehet-
ték a gyerekek, így kora délutánra 
minden programot kiköltöztettek 
a térre a szervezők. 

Délután Mollini ejtette ámu-
latba bűvész-trükkjeivel a kis 
nézőket, akik részesei lehettek 
a varázslatnak, mint bűvészsegé-
dek. Ezután egy rövid karaoke-val 
igazi házibuli-hangulatot idéztek 
a kiskamaszok a színpadra. Az estet 
Disney-slágerekkel és magyar 
musical darabokkal zárta a Musical 
Voice társulata a színes nap méltó 
befejezéseként. 

Hagyományteremtő 

a Klauzál téren

Basilt, az oroszlánt  
örökbe fogadták  

az erzsébetvárosi  
diákok
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50 éve, 1968 tavaszán Alexander 
Dubček, a Csehszlovák Kommunista 
Párt főtitkára vezetésével kísérlet tör-
tént a csehszlovák pártállam demok-
ratizálására, egy „emberarcú szocializ-
mus kialakítására”.

A kommunista apparátus működé-
sét ismerve talán meglepő, de a VII. 
kerületi KISZ jelentéseiben is feltűnik 
a csehszlovák események kommen-
tárja. „A csehszlovákiai események-
kel kapcsolatosan általánosnak lehet 
mondani azt a véleményt, hogy nincs 
szó valamiféle revizionista visszalépés-
ről, a csehek egyszerűen nem találhat-
tak más megoldást az égető gazdasági 

bajok feloldására. A fiatalok nemcsak 
a hazai sajtóból tájékozódnak ebben a 
témában, de a csehszlovákiai magyar 
sajtóból is, ennek alapján az a vélemé-
nyük a nemzetiségi politikáról, hogy 
a  magyarok helyzete semmivel sem 
lesz jobb, mint eddig volt, lehetőségeik 
az utolsó helyen állnak.”

Június közepére lecsengettnek tűnt 
a prágai eseményekkel kapcsolatos 
érdeklődés, úgy tűnik, hogy a Robert 
Kennedy meggyilkolásáról szóló hírek 
háttérbe szorították: „Robert Kennedy 
meggyilkolásáról egyöntetű a fiatalok 
véleménye; teljes mértékben elítélik 
az amerikai közállapotokat, amely-

ben szinte büntetlenül lehetőség van 
a politikai gyilkosságok egész sorára. 
[…] Csehszlovákia megítélésében 
kevesebb a szélsőséges hang, a bővebb 
és alaposabb tájékoztatás meghozta 
eredményét. Viszont jelentkezett egy 
újabb szélsőség, amely a csehek útját a 
románokéval azonosítja.”

1968 tavaszán ezenkívül egy kettős 
gyilkosság is borzolta a kerületi ifjúság 
kedélyét. Egy májusi csütörtökön 
ugyanis a Klauzál utca egyik földszinti 
lakásában holtan találtak egy asszonyt 
és 10 éves lányát. A kislány reggel nem 
ment iskolába, az osztályfőnök – abból 
kiindulva, hogy a kislány többször 
panaszkodott apja erőszakosságára – 
bejelentést tett a rendőrségen. A brutá-
lis gyilkossággal vádolt családfő körö-
zéséről az országos és a helyi napilapok 
is beszámoltak. Az apát végül hama-
rosan Hűvösvölgy mellett, az erdőben 
találták meg: felakasztotta magát.

Egy augusztus 13-án kelt hangulatje-
lentés ismét Csehszlovákiával foglal-
kozott: a kerületi fiatalok „egyrészt a 
varsói tagállamok fegyveres beavat-

kozását várják; mások véleménye az, 
hogy a Csehszlovák Kommunista Párt 
nyugodtan támaszkodhat a tömege-
ire, hiszen Csehszlovákiában is 20 éve 
szocialista társadalmat építenek, és ez 
oly mértékben befolyásolja a tömegek 
tudatát, hogy nem hathat végzetesen 
a jobboldali, illetve ellenforradalmi 
kezdeményezés”.

A csehszlovák események, illetve 
Nicolae Ceaușescu vezette Románia 
viszonyulása a történésekhez rányomta 
bélyegét a Bulgáriában rendezett 
Világifjúsági Találkozó hangulatára 
is. „A VIT küldöttjeink véleménye 
szerint, ha baráti összejövetelt akartak 
rendezni a román és cseh fiatalok-
kal, akkor politikai kérdésekről nem 
különösebben beszéltek. A cseh fia-
taloknak Szófiában a bolgár fiatalok 
álláspontjával szemben – mely szerint 
Csehszlovákiában már a kapitaliz-
mus restaurációja folyik – rendkívül 
jól esett a magyar delegáció őszinte 
aggodalma.”

Közben az év folyamán a Nagy Októ-
beri Szocialista forradalom 50. évfor-

dulóján olyan eseményeknek adott 
helyet a kerület, mint az Aurórától 
az űrrakétáig vetélkedő, Ki mit tud a 
Szovjetunióról?, illetve Karl Marx szü-
letésnapja kapcsán emlékünnepségeket 
is szerveztek, a politikai oktatásokon 
pedig külön téma volt a VIT.

A kezdeti sikerek után a csehszlovákiai 
reformoknak a szovjet vezetés vetett 
véget, augusztus 20–21-én a Varsói 
Szerződés csapatai bevonultak Cseh-
szlovákiába. A Magyar Távirati Iroda 
megfogalmazása szerint: „A szom-
szédos Csehszlovákia párt- és állami 
személyiségeinek kérését teljesítve, a 
Magyar Népköztársaság kormánya – 
együtt más szövetséges országokkal – 
segítséget nyújt – beleértve a fegyveres 
támogatást is – a testvéri csehszlovák 
népnek a belső szocializmus ellenes, 
valamint a külső imperialista erők 
által létrehozott ellenforradalmi for-
dulat veszélyének elhárítása céljából.”

Így ismét beigazolódott, hogy a szoci-
alizmus nem megreformálható.

Rácz Attila

1968 mindenkinek mást 

jelent(ett). Az akkori fiata-

loknak: világifjúsági talál-

kozót és táncdalfesztivált, a 

Nyugatnak: a párizsi diák-

lázadásokat, Közép-Európá-

nak: Csehszlovákiát.

Az erzsébetvárosi
KISZ – 1968
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Rendőrségi hírek

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

Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság

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

Erzsébetvárosi Polgárőr Egyesület

A polgárőrség szükség esetén  a +36 (30) 621-1500 telefon-
számon elérhető a lakosság számára.  
Hívható: hétfőtől–vasárnapig, 08.00–20.00  óra között.
A turisztikai szezonban Erzsébetváros Rendészeti 
Igazgatósága belső-erzsébet városi irodájában  
(Király utca 21., bejárat a Kazinczy utca felől) lehetőség  
van személyesen bejelentést tenni.
e-mail: info@erzsebetvarosipolgarorseg.hu

BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság

Cím: 1076 Budapest, Dózsa György út 18–24.
Telefon: +36 (1) 461-8100
e-mail: 07rk@budapest.police.hu

A budapesti rendőrök 12 embert állí-
tottak elő egy erzsébetvárosi szórako-
zóhelyről.

Az erzsébetvárosi nyomozók a társszer-
vekkel együttműködve 2018. május 
12-én, hajnalban a VII. kerületben, 
egy Akácfa utcai szórakozóhelyen tar-
tottak akciót, mert információ merült 
fel arra vonatkozóan, hogy ott kábító-
szert fogyasztanak, illetve terjesztenek. 
Az akcióban az erzsébetvárosi rendőrö-
kön kívül részt vettek a BRFK V., VI. 
és VIII. Kerületi Rendőrkapitányságá-
nak, a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztá-
lyának, a BRFK Felderítő Főosztályá-
nak nyomozói, valamint a Készenléti 
Rendőrség munkatársai is.

A szórakozóhelyen a rendőrök 
házkutatást tartottak, amely során 
kábítószer-fogyasztáshoz kapcsolódó 
tárgyakat találtak és foglaltak le. 
A nyomozók a szórakozóhelyről 12 főt 
előállítottak a kerületi rendőrkapitány-
ságra, ahol gyanúsítottként hallgatták 
ki őket.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
VII. Kerületi Rendőrkapitánysága az 
előállított személyekkel szemben kábí-
tószer birtoklása vétség miatt indított 
eljárást.

(Forrás: police.hu)

Egy tucat kábítószerfogyasztó
Lakossági felhívás – veszélyeshulladék-begyűjtési akció
 
Önkormányzatunk kampányszerű veszélyeshulladék-begyűjtési akciót 

szervez a kerületi lakosság részére, amely során a háztartásokban keletkező 

veszélyes hulladékok térítésmentesen leadhatók. A további információk a 

www.erzsebetvaros.hu honlap Aktualitások menüpontjában találhatók. 

A gyűjtőpontokon kizárólag a megadott időpontokban nyílik lehetőség a 

veszélyes hulladékok átadására.
 
A veszélyes hulladék begyűjtési akció ütemezése:
 
1. gyűjtőpont:
Időpont: 2018. június 8., péntek, 13.30–15.30
Helyszín: Budapest, VII. kerület, Klauzál tér
 
2. gyűjtőpont:
Időpont: 2018. június 8., péntek, 15.45–17.45
Helyszín: Budapest, VII. kerület, Rózsák tere
 
3. gyűjtőpont:
Időpont: 2018. június 8., péntek, 18.00–20.00
Helyszín: Budapest, VII. kerület, Almássy tér
 
Aktív részvételét, környezetvédelmi együttműködését előre is köszönjük.

Pályázati felhívás

Lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére növényesí-

tés támogatására 2018.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Kép-

viselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága a 28/2013. (V.31.) 

számú, a helyi lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek 

nyújtandó növényesítési támogatásról szóló önkormányzati rendeletben 

foglaltak alapján pályázatot ír ki kerületi lakóközösségek és önkormány-

zati intézmények számára, növényesítésének támogatására.

A vissza nem térítendő támogatás folyósítására rendelkezésre álló forrás: 

8 millió forint, melynek mértéke nyertes pályázatonként legfeljebb  

250 000 Ft.

A pályázatok benyújtására nyitva álló időszak:

2018. április 16. napjától a költségvetési keret felhasználásáig, de legké-

sőbb 2018. június 19. napjáig tart.

A pályázati kiírás részletei, mellékletei megtalálhatók Erzsébetváros hol-

napján (www.erzsebetvaros.hu) és az ügyfélszolgálati irodákon (Erzsébet 

krt. 6.; Garay u. 5.; Akácfa u. 42–48.).

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad hivatali időben a Polgár-

mesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájának munkatársa a 462-

3133-as telefonszámon.

Álláshirdetés
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott tűzol-tói és gépjárművezetői beosztásba.
A beosztás betöltésének feltételei:
 ρ magyar állampolgárság
 ρ cselekvőképesség
 ρ büntetlen előélet
 ρ 18 és 55 év közötti életkor
 ρ állandó belföldi lakóhely
 ρ érettségi
 ρ gépjárművezető esetén: „C” kategóriás jogosítvány ρ a beosztás ellátásához szükséges egészségi, pszichikai, fizikai alkalmas-ság, kifogástalan életvitel

Járandóságok:
A beosztással járó illetmény és egyéb juttatások megállapítása a 2015. évi XLII. törvény alapján történik, melynek elemei:
 ρ hosszú távon kiszámítható életpálya
 ρ évi 200 000 Ft összegű cafeteria-juttatás
 ρ teljesítményjuttatás
 ρ egyenruházati ellátás

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél, személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, adóigazolvány, hatósági igazolvány (TAJ), valamint az esetleges vezetői engedély másolata.
Jelentkezés módja:
A jelentkezés folyamatos, amelyet az fki.human@katved.gov.hu e-mail címen tudunk fogadni önéletrajz megküldésével.További információt az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: tamasne.majszin@katved.gov.hu e-mail címen vagy a (06 1) 459-2481-es telefon-számon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet 

sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatására

A pályázat célja: 
Azon 0–18 éves gyermekek támogatása, akik számára az illetékes szakértői 

bizottság a sajátos nevelési igényt szakértői véleményben megállapította, 

és különleges bánásmódot igényelnek. A támogatás a szakértői bizottság 

véleményében javasolt fejlesztés, különleges gondozás keretében történő 

ellátás nevelési intézményen kívül történő megvalósítása céljából annak 

kiegészítésére, bővítésére fordítható.

A pályázat benyújtására jogosult:
Budapest Főváros VII. Kerületében legalább egy éve érvényes lakóhely-

lyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a kerületben élő 

család, vagy gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő, 18. életévét betöltött 

szülő, feltéve, hogy pályázat benyújtásakor a különleges gondozásban 

részesülő gyermek érvényes szakértői bizottsági véleménnyel rendelkezik.

A pályázat benyújtási helye:
A pályázat csak személyesen nyújtható be egy példányban

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltató Irodájához 
(1076 Budapest, Garay u. 5., I. emelet, 114. szoba)

A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. június 5. (kedd), 16.00 óra

A pályázatról további felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltató Irodáján Tóth Lászlónétól (1076 Budapest, Garay u. 5., 

I. em. 114., tel.: 462-3342).

További részletek a www.erzsebetvaros.hu oldalon is találhatóak.

Pályázati felhívás hevederzár felszerelésére 2018.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Kép-viselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága a 29/2013. (V.31.) számú, a helyi lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó biztonsági berendezések létesítésének támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján pályázatot ír ki kerületi lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére, hevederzár fel-szerelésének támogatására.

A vissza nem térítendő támogatás folyósítására rendelkezésre álló forrás: 1 millió forint, melynek mértéke nyertes pályázatonként legfeljebb 20 000 Ft.

A pályázatok benyújtására nyitva álló időszak:
2018. április 16. napjától a költségvetési keret felhasználásáig, de legké-sőbb 2018. május 31. napjáig tart.

A pályázati kiírás részletei, mellékletei megtalálhatók Erzsébetváros hon-lapján (www.erzsebetvaros.hu) és az ügyfélszolgálati irodákon (Erzsébet krt. 6.; Garay u. 5.; Akácfa u. 42–48.).

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad hivatali időben a Polgár-mesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájának munkatársa a 462-3133-as telefonszámon.
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Megnyílt Budapest legkomplexebb
kutyaparkja a Városligetben

A városligeti kutyavilágnak 
soha nem volt még jobb dolga, 

mint most, hiszen a napok-
ban nyílt meg Budapest egyik 

legnagyobb kutyajátszótere 
a Hermina út és a Városligeti 
körút által határolt területen. 

Egy nagy zöld oázis jött itt létre 
a romos épületek helyén, ami a 
szabad kutyázás mellett kiváló 
színteréül szolgál a közös játék-

nak. A kutyapark csak plusz, 
hiszen a kutyasétáltatás  

szabályai alapvetően nem 
 változnak a Városligetben.

A parkmegújítás keretén belül lebontották a Hermina úti volt állatorvosi 
rendelő romos és használaton kívüli épületeit, valamint eltávolították az 
épületek közötti és körülötti beton és aszfaltburkolatot. Erre a területre 
épült az első kutyaélménypark, amely több mint 5000 négyzetméterrel 
növelte meg a park zöld területét. Kulcsár Edina tévés műsorvezető hang-
súlyozta: „Nagy öröm, hogy a romos épületek, amik itt a kutyapark helyén 
voltak, lebontásra kerültek, és zöldövezet alakult ki a helyén. Sokat fogunk 
ide járni.”

A kutyás élménypark műszaki átadása-átvétele megtörtént, és a próba-
üzem keretében több szervezet is tesztelte kutyáival a parkot, Fekete And-
rás, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat önkéntese elmondta: „Én úgy 
látom, hogy ez egy nagyon jól kialakított park, mi még nem láttunk ilyen 
felkészült és ennyire szépen összerakott kutyáknak szóló játszóteret.” 

A park fejlesztésével kapcsolatban a Liget Budapest Projekt kiterjedt 
társadalmi egyeztetéseket folytatott, amiben több, mint ötven kutyás civil 
szervezet vett részt, köztük az EB-OVO Egyesület, a ZöldEb Egyesület és 
az Országos Állatvédőrség Alapítvány is. Csonka Berta az EB-OVO Egye-
sület vezetője a tesztelés során elmondta: „Nagyon nagy élmény volt ezt 
látni, hogy megvalósult és úgy valósult meg, ahogy terveztük.”

A kutyaparkban található ügyességi pálya, ugratókkal, hidakkal és rejtett 
alagutakkal, vizes élménytér, valamint egy hatalmas füves terület a nagy 
mozgásigényű kutyáknak. 

A park nyitvatartását a kutyások szokásaihoz igazították: éjjel-nappal 
látogatható lesz, a használata természetesen ingyenes. A parkban kutyaita-
tók és az ürülék összegyűjtésére szolgáló zacskók és szemetesek támogatják 
a felelős kutyatartókat. 

22 23
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Ön is lehet plazma
donor, Ön is ment
het életeket!

A vérplazma olyan gyógyszerek előál-
lításához szükséges, melyeket mester-
ségesen, laboratóriumi körülmények 
között nem lehet előállítani. Nélkü-
lözhetetlen olyan súlyos, életveszélyes 
betegségek kezelésében, gyógyításá-
ban, mint pl. a hemofília (veleszüle-
tett örökletes vérzési rendellenesség), 
illetve számos, egyéb betegség gyógyí-
tásában is fontos szerepet játszanak 
a vérplazmából készített gyógyszerké-
szítmények.

A plazmaferezisre jelentkezők első 
alkalommal egy alkalmassági vizsgála-

ton vesznek részt. A fizikális vizsgálat 
(vérnyomásmérés, testsúlyellenőrzés, 
testmagasságmérés stb.) és a kérdőív 
kitöltése után, a kivizsgáló orvos 
dönt a donorjelölt alkalmasságáról. 
A ferezisre alkalmas donoroknak a 
laboreredményének elkészülte után 
– jellemzően 5–6 nap múlva – nyílik 
lehetőségük az első plazmaadásra. 
A plazmaadás egy kényelmes fotel-
ben ülve zajlik. A 40–50 percig tartó 
procedúra alatt a vér mintegy 55%-át 
kitevő plazmának egy csekély részét 
vonja ki a gép a donor szervezeté-
ből. A vörös- és fehérvértesteket és 
egyéb alkotóelemeket a berendezés 
folyadékpótlás mellett visszajuttatja a 
véráramba, ezáltal a véradásnál is rövi-
debb regenerálódási időre van szüksége 
a szervezetnek, így egy év alatt akár 
45 alkalommal is adhatunk vérplaz-
mát. A plazmadonorok a Plazma-
Centrumban rendszeres ingyenes 
orvosi és laboratóriumi vizsgálatokon 
vesznek részt, ami igen fontos lehet 
az egészségmegőrzés szempontjából.

A plazmeferezis 
nem jelent egész
ségügyi kockázatot!

Mivel Ön időt és energiát fordít arra, 
hogy másoknak segítsen, az erre fordí-
tott idejét – a jogszabályban meghatá-
rozott módon – megtérítik. Minden 
plazmaferezist követően 3970 forint 
költségtérítést fizetnek a donoroknak, 

illetve ferezisenként 1500 forint értékű 
Erzsébet-utalványt biztosítanak a 
plazma centrum.hu honlapon feltünte-
tett közösségi játék keretein belül. Így 
éves szinten akár 244 650 forintot is 
kaphat egy plazmadonor.

A Blahán, az EMKE irodaház IX. 
emeletén található mintegy 700 négy-
zetméteres PlazmaCentrumba 3 belső 
panorámás gyorslifttel lehet feljutni 
az aulából. A recepción profi ügyfél-
szolgálat, a donortérben pedig óriás 
rutinnal rendelkező nővérek fogadják 
a látogatókat. Természetesen az orvosi 
felügyelet is folyamatosan biztosított. 
Ha valaki némi kalóriapótlásra is 
vágyik, a ferezis alkalmával csokoládé 
és üdítő, utána szendvics, üdítő és 
kávé várja a frissülni vágyó donorokat.

3970 forint + 1500 forint
alig 1 óra alatt?
PLAZMACENTRUM 
a Blaha Lujza téren

A PlazmaCentrummal kap-

csolatban ne az egészség-

ügyre gondoljon, legyen Ön 

előtt inkább egy modern, 

kényelmes wellness-köz-

pont képe. Elegáns környe-

zetben, profi csapattal vár-

ják Önt, hétfőtől péntekig 

reggel 7 és délután 19 óra 

közötti nyitvatartással. 

A PlazmaCentrum címe: 

1072, Budapest, Rákóczi út 42. 
(Emke irodaház IX.emelet) 
A Blahán a Corvin áruházzal 
szemben.

www.plazmacentrum.hu 
facebook.com/plazmacentrum
 
instagram: #PlazmaBlaha 
#PlazmaCentrum
 
Tel.: 06307858750, 
0617927086

A rendszerváltást követően széles rétegek jutottak saját 
tulajdonú lakáshoz, azonban az így megvett lakások 
olyan ingatlan egységekben helyezkedtek (-nek) el, 
amelyek súlyos hiányosságokkal küzdöttek, és amely-
lyel még mindig szembesülhetünk nap, mint nap saját 
mikrokörnyezetünkben is – mondta Rózsa Attila, 
az Erzsébetvárosi Szolgáltató cégvezetője társasházi 
szakember.

Ettől az időponttól kezdődően kezdtük el megta-
nulni a társasházi közös tulajdon mibenlétének való-
ságos tartalmát, hogy bizony a boldogan megszerzett 
saját kis lakásunk költségeinek terhe mellett a pénztár-
cánkat terheli a lyukas tető javításának vagy a gázháló-
zat kötelező átvizsgálásának, javíttatásának költsége is. 

Az elmúlt években jellemzően a társasházak az 
állagmegóvási munkákra vagy a törvényi kötelezések-
kel előírt felülvizsgálatokra hiányzó pénzeszközeiket 
a közös tulajdoni részek értékesítésével pótolták, azon-
ban lássuk be, hogy ezek véges tartalékok egy társas-
ház vagyonát tekintve.  

Fontos dolog tehát, hogy tisztában legyünk azzal, 
milyen jogaink és kötelezettségeink vannak a külön 
tulajdonunk, valamint milyen jogaink és kötelezettsé-
geink vannak a közös tulajdoni egységek tekintetében. 

Az közös tulajdonú részekre vonatkozóan (pl. 
az épület határoló falai, folyosói, tető) a tulajdonosok 
közgyűlése jogosult rendelkezni, meghatározni a bir-
toklás használat és hasznosítás módját. Állagmegóvási 
munkák végzéséről, valamint a rendes gazdálkodási 
körbe tartozó költségekről a közgyűlésen jelen lévő 
tulajdonostársak egyszerű szavazattöbbséggel dönt-
hetnek. A közös tulajdoni rész átruházásáról vagy 
az ingatlan megterheléséről a társasház tulajdono-
sai az összes tulajdonostárs 2/3-os szavazatával tud 
határozni, azonban a tartószerkezeti elemek és egyéb 
épületberendezések értékesítése tiltott. 

Az önkormányzat – látva a probléma mélységét, és 
hogy segítséget nyújtson a kerület társasházai számára 
– többféle finanszírozási formát talált ki, melyet a 
társasházak előszeretettel vesznek igénybe. Erzsébet-
város számára fontos a városkép rendezettsége, ennek 
érdekében aktívan szerepet vállal a társasházak állag-
megóvásában és homlokzatuk megújításában, karban-
tartásában.

Minden évben 2 alkalommal ír ki az erzsébetvárosi 
önkormányzat vissza nem térítendő és visszatérítendő 
kamatmentes pályázatokat. A vis major helyzetekre 
pedig elkülönített keretet biztosít azon társasházak 
részére, melyeknél sürgős helyreállítás szükséges pél-
dául gázszolgáltatásból kizárt házak.

Néhány gondolat Erzsébetváros
társasház tulajdonosainak!
Közös tulajdon, magántulajdon és önkormányzati 
tulajdonra vonatkozó összefüggések a társasházakban! 
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5. kedd
¡ 15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam 
(folyamatos bekapcsolódás 
lehetséges)

6. szerda
¡ 17.30–
Kelemen Kristóf szobrászata 
A Művészetbarátok Egyesületé-
nek rendezvénye

12. kedd 
¡ 15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam 
(folyamatos bekapcsolódás 
lehetséges)
¡ 18.00–
Trianoni emlékműsor
Közreműködik: Kautzky Armand 
színművész, Udvarhelyi Bog-
lárka énekművész és Pozsár 
Andrea zongoraművész

13. szerda
¡ 17.30–
Évadzáró – A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye

14. csütörtök
¡ 11.00–13.00
„Utazó” teaház
Téma: Haynau rémuralma
Előadó: dr. Tóth József törté-
nész
A belépés díjtalan!
¡ 18.00–
KOREA – P. Szabó József újság-
író előadása
A belépés díjtalan!

19. kedd
¡ 15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam 
(folyamatos bekapcsolódás 
lehetséges)

24. vasárnap
¡ 15.00–
A Morvay Károly Nóta- és Dal-
kör nótaműsora

26. kedd
¡ 15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam 
(folyamatos bekapcsolódás 
lehetséges)

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 17. • www.eromuvhaz.hu

e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu • Tel.: 06 (1) 413-3550, 06 (30) 915-2059

2018. június havi programok

MÁJUS

31. csütörtök
¡ 20.00–
A ZSERklub és a MAZSIKE közös 
filmklubja: Foxtrott

JÚNIUS

7. csütörtök
18.00–
Beszélgetés, régimódi tör té 
net mesélés Erzsébetvárosról. 
Féner Tamás kiállítása apropóján 

beszélget: Féner Tamás fotómű
vész és Darvas István rabbi

10. vasárnap
12.00–16.00
Idén a Csányi5 is része a 
Judafest nyárindító ingyenes 
kulturális és gasztronómiai 
utcafesztiválnak a zsidóne
gyed szívében! A Csányi5ben 
a játékban résztvevők Rubin 
Eszterrel fonhatnak kalácsot.

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

CSALÁDI NAP PROGRAMSOROZAT
A Kábítószer ellenes világnap jegyében

Időpont: 2018. június 23. 9:00 – 15:00
Helyszín: Akácos Udvar

Cím: 1073 Budapest, Akácfa utca 61.

PROGRAMOK:
9:30–13:00„Hol rejtőzik Joaquín?” Interaktív nyomozós játék kicsiknek 

és nagyoknak.  Aki megtalálja és tetten éri a gazfickót, ajándékot kap!

13:00–13:30 „Függők és függetlenek” videó pályázatra beérkezett alkotások 
vetítése, végén eredményhirdetés

· Rendőrségi bemutató - VII. kerületi Rendőrkapitányság részvételével
· Egészségügyi szűrések

· Kreatív Kuckó
· Bischitz pontok 

· Erzsébetváros kártya igénylési lehetőség
· Civil Sarok - Art Éra Alapítvány

Tájékoztatás a szenvedélybetegségekről, függőségekkel kapcsolatos 
témákban, hepatitis-HIV szűrés gyorsteszttel 

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK:

Szeretettel várjuk Erzsébetváros lakosait!

További információk: www.bjhuman.hu, www.facebook.com/egeszsegfejlesztesipont

A rendezvény Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzatának támogatásával a Bischitz Johanna Integrált Humán 

Szolgáltató Központ szervezésében valósul meg.
A programváltoztatás jogát fenntar�uk.

F
ERZSÉBETVÁROSI

FÜGGŐK ÉS FÜGGETLENEK
FÜGGŐK ÉS FÜGGETLENEK

VIDEÓKÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT
VIDEÓKÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT

Az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 
és az Egészségfejlesztési Pont szervezésében

A Kábítószerellenes Világnap alkalmából videókészítő pályázatot hirdetünk, melyre 
a „Függők és Függetlenek” tematikát feldolgozó pályaműveket várunk. 

A beérkezett videók a nagyközönség számára is megtekinthetőek lesznek 
2018. június 23-án, Kábítószerellenes Családi Napunk keretében. 

A vetítést követően a pályamunkákat zsűri fogja értékelni 
és a nyertes videó alkotói díjazásban részesülnek.

Pályázat feltételei és benyújtás:
– Nevezni maximum 5 fős csapatokkal lehet (13-20 éves korig).
– A pályamunkákat kérjük google drive meghajtóra feltölteni, 

majd a linket a kutassy.dorottya@bjhuman.hu e-mail címre elküldeni.
– A videók maximum 3 percesek lehetnek, készre vágva, 

elektronikus formátumban (MP4, MOV, AVI stb.)
–Az e-mailben kérjük feltüntetni a videó címét, és a csapattagok nevét, korát és iskoláját.

Nevezési határidő: 2018. június 18. 16:00

További információ kérhető a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Projekt irodáján 
az alábbi elérhetőségeken: Tel.: 06/1 283 4891, e-mail: projektcsoport@bjhuman.hu

KK.E.FF.F.F
ERZSÉBETVÁROSIERZSÉBETVÁROSIERZSÉBETVÁROSI

Kábítószerügyiábítószerügyi Egyeztető Fórumórum

MEGHÍVÓ
INGYENES SÉTAHAJÓZÁS A KERÜLETI 

NAGYSZÜLŐK - UNOKÁK RÉSZÉRE
Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával a Bischitz Johanna 

Integrált Humán Szolgáltató Központ sok szeretettel meghívja 
a kerületben élő szépkorúakat és unokáikat egy vendéglátással 

egybekötött dunai sétahajózásra.

IDŐPONT: 2018. június 20 (szerda), 10.30.-13.30
GYÜLEKEZŐ, REGISZTRÁCIÓ: 9:45-10:00
HELYSZÍN: Zsófia Rendezvényhajó 

   1052 Budapest, Petőfi tér 9-es számú kikötő

A belépés díjtalan, azonban előzetes regisztrációhoz kötött!
A programon a kerületben élő és/vagy Erzsébetváros Kártyával rendelkező időskorúak 
és  unokáik vehetnek részt, előzetes regisztrációt követően.
(A jelentkezőknek kerületi lakcímmel kell rendelkezniük!)

Regisztrálni, illetve bővebb információt kérni a Humán Szolgáltató 
Projekt Irodájának munkatársainál lehet az alábbi elérhetőségeken:
TEL.: 06/1 283 4891, E-MAIL: projektcsoport@bjhuman.hu

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

A férőhelyek limitáltak, 
a részvételt a jelentkezések sorrendjében 
tudjuk biztosítani.

A programváltoztatás jogát fenntar�uk, A programváltoztatás jogát fenntar�uk, A programváltoztatás jogát fenntar�uk, A programváltoztatás jogát fenntar�uk, 
a rendezvény az Idősek Programsorozat a rendezvény az Idősek Programsorozat a rendezvény az Idősek Programsorozat a rendezvény az Idősek Programsorozat a rendezvény az Idősek Programsorozat a rendezvény az Idősek Programsorozat a rendezvény az Idősek Programsorozat a rendezvény az Idősek Programsorozat a rendezvény az Idősek Programsorozat a rendezvény az Idősek Programsorozat 
keretében kerül megrendezésre.keretében kerül megrendezésre.keretében kerül megrendezésre.keretében kerül megrendezésre.keretében kerül megrendezésre.keretében kerül megrendezésre.keretében kerül megrendezésre.keretében kerül megrendezésre.

ERöMŰVHÁZ 
Nyári Napközis Tábora

>  2018. július 2 – 2018. július 27.
>  Hétfőtől péntekig 8 – 16 óra   
>  Ajánlott korosztály 6 – 13 év 

   Helyszín: 

ERöMŰVHÁZ
1077 Budapest, 
Wesselényi utca 17.

2018
Részvételi díj: 
19.900 Ft/hét*

mely tartalmazza a teljes 
ellátást, a programok 
költségeit, belépőket.
Testvéreknek 1000 Ft 
kedvezményt 
biztosítunk.

* 

» Játsszunk színházat! 
   A próbáktól az előadásig
     » KézMűvész
         » Kreatív Írás
              » ZeneBona

biro.eva@eromuvhaz.hu   |   tel: 06 1 413 3552   |   www.eromuvhaz.hu   |           ERöMŰVHÁZ

ERZSÉBETVÁROS A FACEBOOKON!

Aktualitások, friss információk 
Erzsébetváros életéből
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MEGHÍVÓ

A Nagy Imre Alapítvány tisztelettel meghívja Önt és 
kedves Barátait a Nagy Imre és mártírtársai elíté
lésének és kivégzésének 60. évfordulója alkalmából 
rendezett ingyenes Lisztkoncertre.

Előadó: 
Balatoni Péter zongoraművész

Időpont: 
2018. június 14. 18.30

Helyszín: 
Magyar Tudományos 
Akadémia Díszterme

26 27
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2 000 000 Ft egyszeri összeget, 
plusz havi életjáradékot fizetnék 
élete végéig idős úrnak vagy 
hölgynek budapesti ingatlanra. 
Megbízható leinformálható ma-
gánszemély vagyok.  Tel.: +36 (20) 
318-4880

Vízszerelés, villanybojlerek 
víz kőtelenítése, javítása, fürdő-
szobák, wc-k javítása, felújítása, 
szerelvények cseréje, felszerelése, 
anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 (30) 
447-3603

Ingatlanirodánk eladó budapesti 
lakásokat/házakat keres ügyfelei-
nek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 
3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősé-
nek lakása eladó? Hívjon, ajánlási 
jutalékot kap! Laurus Ingatlan, Tel.: 
06 (20) 960-0600

25 éves tapasztalattal pedikűrt-
gyógypedikűrt vállalok, férfiak 
számára is. Házhoz megyek. Tel.: 06 
(20) 938-9031

Könyvfelvásárlás készpénzért! 
Könyvtáros diplomával húsz év 
szakmai tapasztalattal. Atticus 
Antikvárium Tel.: 06 (20) 931-3773

Papír- és fémpénzt, bélyeget, 
ké pes  lapot, papírrégiséget, 
régisége ket vásárolunk, és árverés-
re átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.: 06 (1) 266-4154. Nyitva: H–SZ: 
10–17, Cs: 10–19

Egyetemista lányomnak eladó 
emeleti, felújítandó lakást kere-
sek. Magánszemély. Tel: 06 (20) 
352-2204

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

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁ-
ZÁS, bútormozgatással. Parketta-
csiszolás, aljzat kiegyenlítés, PVC-, 
szőnyegpadló-lerakás. Minőségi, 
precíz munka, mérsékelt árakon. 
(Alapítva: 1998) Csapó György Tel.: 
06 (31) 780-6430, 06 (1) 780-3732

Kastélyok berendezéséhez vásá-
ro lok bútorokat, festményeket, 
ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, 
antik órákat stb., teljes hagyatékot, 
első vevőként legmagasabb áron.  
A kiszállás díjtalan. Tel.: 06 (20)  
280-0151; e-mail cím:  
herendi77@gmail.com

Ablakjavítás! www.ajtoablak-
doktor.hu 24 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, 
illesztését, zárak cseréjét, festését, 
üvegezését, szigetelését garanci-
ával. Felmérés díjtalan! Horváth 
Ákos. Tel.: 06 (70) 550-0269

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

Ikerház eladó, cserélhető Tábor-
falván 2×90m2, kerületi lakásra, 
önkormányzati is érdekel. H.B. Tel.: 
06 (20) 528-2532

Szabó Balázs vállalja kémények 
belső marását, bélelését teljes körű 
ügyintézéssel. Tel.: 06 (20) 264-7752

Pénzt adok! Életjáradékot kötnék 
ottlakás nélkül, leinformálható 
vagyok. Visszahívom! Köszönöm! 
H.B. Tel.: (20) 528-2532

300 db bakelit lemez, komolyzenei 
felvételek, megkímélt állapotban egy 
tételben eladó. Ui. Blüthner angol 
mechanikás barna törpepianinó szin-
tén eladó. Tel.: 06 (20) 544-9449

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

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

Hirdetésfelvétel: 1073 Bp., Erzsébet krt. 6. • Hétfőtől csütörtökig 10.00–12.00 óráig
Tel.: 06 (1) 462-3422 (10.00–12.00 óráig) • e-mail: hirdetes@erzsebetvaros.hu

Szeretettel várjuk Önöket!
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