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Az 1848–49-es szabadságharc és forradalom eseményeire emlékeztek az erzsébetvárosiak a Klauzál téren 
megtartott ünnepségen. A magyar huszár szobornál tizenkét szervezet képviselői helyezték el a megemléke-
zés virágait, az ünnepi műsort pedig az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola diákjai adták. Március 
15-én ünnepi díszközgyűlés keretében adták át az önkormányzat vezetői az Erzsébetváros Díszpolgára, a Pro 
Urbe, az Erzsébetváros Sportjáért, valamint az Erzsébetváros Mestere díjakat.     
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Bővülő kulturális 
lehetőségek, sokszínű 
közösségi élet 

Erzsébetváros a közelmúltban 
kötött testvérvárosi megálla
podást az izraeli Cfát városá
val, honnan ered az ötlet, 
és miért éppen Cfát?
Régi tervünk valósult meg: 
Ilan Morral, Magyarország 
izraeli nagykövetével egy 
korábbi tárgyalásunk során 
felvetettük, hogy jó lenne, 
ha Erzsébetváros egy hason-
lóan egyedi adottságokkal 
rendelkező várossal, például 
Cfáttal létesíthetne szorosabb 
kapcsolatot. A tárgyalások 
eredményeként – melyekbe az 
Egységes Magyarországi Izra-
elita Hitközség is bekapcso-
lódott – februárban lehetősé-
günk nyílt kiutazni Izraelbe, 
és aláírni a megállapodást. 
Az a célunk, hogy minél több 

kulturális lehetőséggel gazda-
godjon mindkét város. Már 
egyeztettünk Roni Lusztiggal, 
a helyi emlékmúzeum magyar 
származású igazgatójával 
arról, hogy kiállításukat a 
közeljövőben kerületünkben 
is bemutassák.

A kulturális tartalom mellett 
vallási jelentősége is van 
a kapcsolatnak. Egy önkor
mányzat mennyiben tud részt 
venni az egyházak életében, 
részt vállalni feladataikban?
Úgy gondolom, hogy az egy-
házak rendkívül fontos sze-
repet töltenek be egy közös-
ség életében, és nem csupán 
vallási értelemben, hiszen 
számos kulturális, nevelési-
oktatási, karitatív és szociális 

tevékenységet végeznek. Ezért 
alakítottuk úgy a támoga-
tási rendszert, hogy a civil 
szervezetekhez hasonlóan 
az egyházak is részesüljenek 
önkormányzati támogatás-
ban. Lehetőségeinkhez mér-
ten támogatunk valamennyi 
kerületi egyházat pályázati 
keretek között és egyedi 
kérelmek alapján is. A tavalyi 
évben 37 millió forinttal 
járultunk hozzá a felekezetek 
működéséhez, melyet többek 
között felújításokra, eszköz-
beszerzésekre és rendezvények 
lebonyolítására fordítottak.

Ha már a civil szervezete
ket említette: most döntött 
a képviselőtestület a támoga
tásuk feltételeiről. Mennyire 
népszerű a civil pályázat?
A tavalyi évben 27 szer-
vezet pályázott sikeresen, 
az idén még több forrást 
különítettünk el erre a célra 
a költségvetésben. Mivel az 
ERöMŰVHÁZ-at teljes 
körűen felújítjuk, új helyet 

biztosítunk azoknak a szerve-
zeteknek, akik a Wesselényi 
utcai épületben működtek. 
Egy olyan központot ala-
kítunk ki velük egyeztetve, 
mely lehetővé teszi, hogy 
nagyobb helyiségekben, 
komfortosabb körülmények 
között végezzék munkájukat. 
Ez a kerületi lakosok érdekeit 
szolgálja, hiszen rendkívül 
szerteágazó a tevékenységük, 
és az itt élők széles köréhez 
eljutnak.
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Erzsébetváros Önkormányzatának 
kéthetente megjelenő, ingyenes lapja

Ismét felújított kukákat 
helyeztek ki
Erzsébetváros önkormányzata március 14-én 
30 darab felújított hulladékgyűjtőt helyezett ki 
a Garay téren. A régi szemétgyűjtők lecseré-
lésével az önkormányzat célja az volt, hogy a 
köztisztaságon túl a környezettudatosságra is 
felhívja a figyelmet. A kerület tisztán tartása 
érdekében rendszeresen szerveznek különböző 
akciókat, ezeken rendre kiemelt figyelmet kap-
nak a nagyobb forgalmú közterületek, parkok 
és utcák. A köztisztasági helyzet javításában az 
önkormányzat a lakosság támogatását is kéri, 
hiszen felelős magatartásra van szükség mind 
az itt élők, mind a kerületben megfordulók 
részéről: ha a feltételek adottak, akkor éljünk 
velük, és tartsuk tisztán lakókörnyezetünket!

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Zöld beruházás

Felújítják a Klauzál téri vásárcsarnokot 
Erzsébetváros önkormányzata úgy döntött, 
hogy a Klauzál tér 11. – Akácfa utca 41–48. 
szám alatt található Klauzál téri vásárcsarno-
kot teljes körűen felújítja. Megtartva a csarnok 
műemlék jellegét és klasszikus piaci funkcióját, 
az önkormányzat egyik kiemelt célja a kerület 
idegenforgalmi vonzerejének növelése, illetve 
a lakosság értékarányos, magas színvonalú ellá-
tása. A megfogalmazott célnak megfelelően a 
vásárcsarnokban helyet kap egy közel 1000 m2 
alapterületű élelmiszer-áruház, amelyet kiegé-
szítenek a klasszikus piaci funkciónak megfele-
lően többek között hús- és hentesárut, zöldség-
gyümölcsöt, tejterméket, pékárut, szárnyast és 
halat árusító kiskereskedelmi egységek. Lakossági szolgáltatások igénybevételére is lehetőség 
nyílik a vásárcsarnokban, emellett korlátozott mértékben vendéglátó-ipari tevékenység is meg-
valósulhat. Az üzletterületen kívüli asztalokon őstermelők is értékesíthetik termékeiket.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

Megkezdték 
kerületünkben 
a közbringa-rendszer 
kiépítését
Erzsébetvárosban megkezdődött a MOL Bubi közbringa-
rendszer dokkolóinak kiépítése, melyek több helyen megta-
lálhatóak, így a Wesselényi utcában, a Kéthly Anna téren, 
a Gozsdu-udvarban, a Városligeti fasoron, a Dózsa György 
úton és a Garay téren. „A közbringa-rendszer kerékpárjai 
– vázuk és szerkezeti elemeik nagy teherbírásának köszönhe-
tően – alkalmasak lesznek a folyamatos szabadtéri használatra, 
hiszen képesek ellenállni a szélsőséges időjárási viszonyoknak is. 
Az antigraffiti bevonatnak köszönhetően pedig nemcsak a kar-
colásoktól, hanem a firkálásoktól is védettek. A bicikliket LED-

lámpákkal szerelték fel, így sötétedés után is biztonságosan 
használhatóak” – nyilatkozta lapunknak a BKK munkatársa. 
A kerületben kiépülő bringarendszer célja, hogy a kerékpározás, 
az autós forgalom és a parkolás is biztonságosabbá váljon. 

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

Erzsébetváros büszke a díjazottakra
Március 15-én Áder János köztársasági elnök adta át az idei Kossuth-díjakat. Jókai Anna író- 
és költőnő – aki egyben Erzsébetváros díszpolgára – a Kossuth Nagydíjat vehette át. Mácsai 
Pál, az Örkény István Színház igazgatója Kossuth-díjban részesült, Für Anikó színművészt 
pedig a Magyarország Érdemes Művésze Díjjal jutalmazták. Gratulálunk a kitüntetetteknek.
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közös munkáért. Bízom benne, hogy 
az Önök támogatásával tovább foly-
tatódhat majd a kerület megújulása, 
és az egyre biztosabbá váló alapokra 

támaszkodva közösen tovább épít-
hetjük a sikeres jövőt” – zárta ünnepi 
köszöntőjét a polgármester. Az cere-
mónia után a megemlékezés koszorúit 

a magyar huszár szobornál helyezte el 
az önkormányzat, a pártok, valamint 
a társadalmi és civil szervezetek helyi 
képviselői.
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Az 1848–49-es forradalom
és szabadságharcra 
emlékeztünk

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezve országszerte 
ünnepségeket tartottak, így Erzsébetvárosban is megemlékeztek a 166 évvel ezelőtt 
történtekről. A Dohány utcai zsinagógánál a szabadságharc zsidó származású hősei  
előtt hajtottak fejet az ünneplők, a Klauzál téri magyar huszár szobor előtt pedig 
koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott az önkormányzat.

Erzsébetvárosi kitüntetések ünnepélyes átadása
Erzsébetváros önkormányzata a képviselő-testü-
let ünnepi, március 15-i ülésén osztotta ki a kerü-
let által odaítélt elismeréseket. A ceremóniát az 
ERöMŰVHÁZ-ban tartották, a díjakat Vattamány 
Zsolt polgármester adta át az érintetteknek. A kitün-
tetettek a „közösség érdekében végzett maradandó 
értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységükért”, 
valamint „Erzsébetváros életében meghatározó, 
kimagasló szakmai munkájuk elismeréseként” 
vehették át a díjakat. A díjazottakról a következő 
lapszámainkban olvashatnak részletesebben.

Erzsébetváros díszpolgára: Dr. Sásdi Antal 
Pro Urbe Erzsébetváros Díj: Gesztelyi Nagy 
Zsuzsanna, Ráday Mihály, Vigyázó István 
Erzsébetváros Sportjáért Díj: Dr. Kiss Gergely,  
Hársfa Egyesület – Galambos Zsolt, Wágner 
Zsuzsanna 
Erzsébetváros Mestere Díj: Farkas Ferenc, Gervai 
László, Zoltán Tamás

Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc Magyarország újkori történe-
tének egyik meghatározó eseménye, 
a nemzeti identitás egyik alapköve. 
A forradalom és szabadságharc részt-
vevőinek legnagyobb érdeme az, hogy 
valódi nemzetet teremtettek. A kerület 
ünnepi megemlékezése március 14-én 
a MAZSISZEM által szervezett – 
és a Dohány utcai zsinagóga előtti 
Herzl téren tartott – megemlékezés-
sel kezdődött, ahol fejet hajtottak 
a forradalom hős zsidó honvédjei 
előtt. A Himnuszt követően – melyet 
gyerekkórus és fúvószenekar kísért – 
számos felszólaló méltatta a zsidó hon-
védek bátor kiállását. Így dr. Ravasz 
István alezredes, a HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum vezetője, illetve 
a Tábori Rabbinátus beszédei után 

Kirschner Péter, a Magyar Zsidó Kul-
turális Egyesület elnöke mondta el 
ünnepi beszédét. A rendezvény végén 

a résztvevők katonai tiszteletadással 
koszorúzták meg a zsinagóga falán 
lévő emléktáblát, valamint elhelyezték 
a megemlékezés köveit.

Délután a Klauzál téren gyűltek 
össze az ünneplők, ahol az Erzsé-
betvárosi Kéttannyelvű Általános 
Iskola diákjainak műsorát tekint-
hették meg. Az eseményen beszé-
det mondott Rónaszékiné Keresztes 
Monika országgyűlési képviselő és 
Vattamány Zsolt polgármester. „Ma 
Magyarország büszke lehet azokra 
az eredményekre, melyeket az ország 
polgárainak erőfeszítései révén elért. 
Erzsébetváros is büszke lehet az elmúlt 
években elvégzett munka gyümöl-
cseire, a sikerekre és a fejlődésre, és 
büszke lehet az itt élőkre, akik nélkül 
mindez nem valósulhatott volna meg. 
Köszönetet mondok mindannyiuknak 
az elmúlt évek minden segítségéért, a 

Vattamány Zsolt ünnepi beszédet mond a Klauzál téren Lovas huszárok a Dohány utcai zsinagóga előtt

A Politikai Foglyok Szövetsége VII. kerületi Alapszervezetének képviselői koszorúznak

Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola kórusa a Herzl téren
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Választási tudnivalók
Szavazás helye: 
A választópolgár részére a lakhely szerint kijelölt szavazókört a választási 
értesítő tartalmazza. Amennyiben ezt nem találja, tájékozódhat a www.
erzsebetvaros.hu honlapon. Kérjük, hogy mindenképp ellenőrizzék a 
címet indulás előtt, mert 2013-ban jogszabályi változás miatt a szavazó-
helyiségeket felülvizsgálták, és az eddigi 56 helyett már csak 38 szavazó-
helyiség található a kerületben.

Mozgóurna:  
A mozgóurna iránti kérelmet a mozgásában egészségi állapota vagy fogya-
tékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.  A kérelmet írásban kell 
benyújtani. A formanyomtatvány kitölthető on-line a www.valasztas.hu 
honlapon, illetve letölthető ugyanitt vagy a www.erzsebetvaros.hu oldalról 
is. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, 
születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, tartózkodási helyét, 
ahova a mozgóurna kivitelét kéri, valamint a mozgóurna-igénylés okát.

Mozgóurna igénylés:
2014. április 4-én 16.00 óráig a Választási Irodától,
2014. április 6-án 6.00 órától 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól.

Átjelentkezés:  
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki a 
szavazás napján Magyarország területén, de a lakcíme szerinti szavazó-
körtől eltérő területen tartózkodik. A kérelemhez szükséges formanyom-
tatvány kitölthető on-line a www.valasztas.hu honlapon, illetve letölthető 
ugyanitt vagy a www.erzsebetvaros.hu honlapról. A kérelemnek tartal-
maznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja 
nevét, személyi azonosítóját, tartózkodási helyét.

Átjelentkezési határidő: 
2014. április 4-én 16.00 óráig kell megérkeznie a kérelemnek a Választási 
Irodához.

Megemlékezés 
a forradalomról 
az alsóerdősori 
gimnáziumban
Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulója alkalmából meg-
emlékezést tartottak az Alsóerdősori 
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gim-
náziumban. Petőfi és társai 166 éve rob-
bantották ki a forradalmat a Habsburg 
önkény ellen.

A Trecska Éva gimnáziumi történelemtanárnő által 
összeállított, és a 11. osztály által előadott ünnepi 
műsorban a megemlékezéseken rendre felcsendülő 
Himnusz és Szózat mellett népdalok is megszólal-
tak, valamint számtalan író, költő művéből hang-
zott el idézet. Részleteket mondtak Juhász Gyula 
Március idusára című verséből, Babits Mihály 
A magyar jellemről című értekezéséből és Márai 
Sándor Mennyből az angyal című verséből. Termé-
szetesen az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
alatt ugyan csupán néhány verset író Arany János, 
és a forradalom költője, Petőfi Sándor tollából szár-
mazó művek is helyet kaptak az előadásban.

A március 15-i megemlékezésen a Kormorán 
együttes és a Republic zenekar alkalomhoz illő 
szerzeményei is felcsendültek. Az ünnepség a 
Vigyázz a madárra című dallal ért véget Várhegyi 
Lucas Palmira előadásában, majd Encsy Zsuzsa 
igazgató-helyettes mondott néhány megemlékező 
gondolatot.

Tehetséggondozás 
Erzsébetváros önkormányzata 2013-
ban döntött a fiatal tehetségek támo-
gatásáról. Ennek alapján a hivatalhoz 
benyújtott egyéni kérelemre maximum 
300 000 forint támogatást kaphat az a 
20. életévét még be nem töltött kerületi 
fiatal, aki a tudomány, a sport és a zene 
területén kimagasló tehetséget mutat.

„Szűkebb pátriánk, Erzsébetváros 
fejlődése, gyarapodása szempontjából 
is fontos, hogy a tehetséges gyerme-
kek, fiatalok képességüknek megfelelő 
képzésben, támogatásban részesüljenek. 
Az önkormányzatnak lehetőségeihez 
mérten feladata és felelőssége, hogy biz-

tosítsa a tehetséges, de nehezebb anyagi 
helyzetben lévő gyermekeknek is a fejlő-
désükhöz szükséges feltételeket, például 
a versenyeken való részvételt” – nyilat-
kozta Rónaszékiné Keresztes Monika, 
Erzsébetváros alpolgármestere.

„Minden segítség jól jön számunkra, 
hiszen feleségemmel mindketten rok-
kantsági járadékosok vagyunk. 2012 
decemberében kértem az önkormányzat 
segítségét, mert Julianna lányomat meg-
hívták Tallinnba egy hegedűversenyre 
– amit aztán meg is nyert –, és tudtuk, 
hogy ennek ránk eső költségeit nem 
tudjuk kifizetni. Akkor kaptunk 150 000 

Ft hozzájárulást, ami hatalmas segítséget 
jelentett a számunkra, hiszen így Julcsi 
újabb magyarországi versenyeken vehe-
tett, illetve vesz részt, és a hegedű kar-
bantartása, kották, újabb vonók megvé-
tele igen sokba kerül” – tette hozzá Gaál 
Miklós, két ifjú hegedűvirtuóz, Julcsi és 
Eszter édesapja.

A Dob utca forgalomcsök-
kentését kezdeményezi  
az önkormányzat
A Dob utca Károly körút – Kazinczy utca közötti szakaszá-
nak 2012. évben megvalósult felújítását követően többször 
vált szükségessé a térkő burkolat javítása. A rekonstrukciós 
munkálatok során világossá vált, hogy nem kivitelezési hiá-
nyosság okozza az úthibákat, hanem a Dob utca megnöveke-
dett átmenő forgalma. Az önkormányzat forgalomszámlálást 
fog végeztetni a közeljövőben, az eredmények ismeretében 
pedig a Budapesti Közlekedési Központtal együttműködve 
fog megoldást keresni a forgalom csökkentésére.

Megfelelő 
ütemben halad a 
Városligeti Bölcsőde 
korszerűsítése 
Jelenleg, március közepén az ütemtervnek megfelelően 
a kivitelezés felénél tart a bővítés: befejeződtek a kőműves 
szakipari munkák, illetve nemsokára elkészülnek a fűtés-, 
víz-, csatornahálózat és szellőzés alapszerelései is. A homlok-
zaton folyamatosan dolgoznak, ahogyan az elektromos háló-
zat kiépítésén, valamint a festési, burkolási feladatokon is. 
A lift kiépítése is elkezdődött, ami hozzájárul az épület teljes 
akadálymentesítéséhez. Csaknem az összes belső ajtótokot 
beépítették már, a homlokzati nyílászáróknak és gipszkarton 
válaszfalaknak pedig a háromnegyede került a helyére. 

A beruházás összköltsége meghaladja a 405 millió forin-
tot, amelyhez Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Közép-magyarországi 
Operatív Program keretében benyújtott „Esély a szülőknek, 
lehetőség a gyermekeknek” című pályázatával 150 millió 
forintos támogatást nyert el. Így a Városligeti Bölcsőde inf-
rastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése az Euró-
pai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Életet menthet a  
Dr. Card egészségkártya 
A Dr. Card egy bankkártya nagyságú kártya, amely tartal-
mazza tulajdonosa legfontosabb egészségügyi adatait, s így 
sürgősségi ellátás esetén a kezelőorvos azonnal megkapja 
pácienséről azon információkat, amelyek a kezeléséhez elen-
gedhetetlenek. A kártya tartalmazza a sürgősségi ellátás-
hoz szükséges alapvető személyes és orvosi információkat, 
valamint a vészhelyzetben értesítendő személy elérhetőségeit. 
Március 17-én és 18-án szakmai fórumot tartott a témában 
a Dr. Card Kft. a kerületben működő egészségügyi intézmé-
nyek képviselőinek. Az eseményen bemutatták 
az erzsébetvárosi egészségkártya-
programot, továbbá hangsú-
lyozták a kerületi egészségügyi 
dolgozók szerepét és lehetősé-
geit a projekttel kapcsolatban. 
A VII. kerület vezetése minél 
szélesebb körben szeretné biztosí-
tani az életmentő kártyát, így hama-
rosan 10 000 darabot oszt szét helyi 
fiatalok között.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS!  
Megújuló gondoskodási formák

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

Módosuló okmányirodai ügyfélfogadási rend

márc. 31. ápr. 1. ápr. 2. ápr. 3. ápr. 4. ápr. 5. ápr. 6. ápr. 7.

8.00– 
19.00

8.00– 
16.00

8.00– 
19.00

8.00– 
16.00

8.00– 
16.00

8.00– 
14.00

8.00– 
19.00

8.00– 
19.00
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Összesen 103 felbecsülhetetlen értékű 
tóratekercset találták Oroszország
ban. Mi lesz a sorsuk, hol tart most 
az ügy?
A tekercsek ügyében az elmúlt három-
négy hétben nem történt érdemi elő-
relépés. Azt tudjuk, hogy közel hetven 
éve lehetnek a Nyizsnyij Novgorod-i 
Lenin Könyvtárban. Köztudott, hogy 
egyes tekercsek, illetve más vallási 
iratok is részben magángyűjtemények-
ből, részben zsinagógákból kerülhet-

tek a szovjet hadsereg kezére vagy 
közvetlenül, vagy áttételesen a néme-
tektől. Mi egy évvel ezelőtt fedeztük 
fel, majd dokumentáltuk ezeket a 
tekercseket. Ezt követően kerek egy 
esztendőn át próbáltuk felvenni hiva-
talosan a kapcsolatot a könyvtárral. 
Akkor úgy gondoltam, nem tenne jót, 
ha sajtónyilvánosságot kapna az ügy. 
Végül is sikerült velük tárgyalnunk 
januárban, ekkor úgy éreztük, eljött az 
ideje, hogy nyilvánosságra is hozzuk a 

dolgot. Azt szeretnénk, ha ezek  
a leletek mindenki számára elérhetővé 
válnának, ehhez a restaurálásukra is 
szükség lesz.

Rossz állapotban vannak?
Egy tóratekercs magából a pergamen-
ből, illetve egyéb kiegészítő elemekből 
áll. Ilyen a fa, amelyre feltekerik, az 
ékszerek, melyek ez esetben hiányoz-
nak, illetve a ruha, melyben nyug-
szik a teljes tekercs. A fa részek több 

Ellopott tóratekercsekre bukkant
Köves Slomó rabbi

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija, Köves Slomó 
mesélt a megtalált tóratekercsekről és egy különös izraeli településről, amely immár 
Erzsébetváros testvérvárosa.

helyen letörtek, és maga az írás is 
sérült. Vannak jobb és nagyon rossz 
állapotú tekercsek is, mindenesetre 
mindegyiket fel kell újítani. Szá-
munkra elsődleges szempont, hogy 
a gyűjtemény közkinccsé válhasson. 
A tulajdonjog valójában nem kér-
déses, hiszen a tulajdonos a magyar 
zsidó közösség. Az orosz föderáció 
kárpótlási törvénye kimondja, hogy 
a II. világháborúban hadizsákmány-
ként elhozott kincsek nem képezhetik 
az orosz állam tulajdonát, legyen szó 
akár a fasizmus áldozatainak, akár a 
fasizmus ellen harcolóknak vagy bár-
mely egyházi közösség szakrális célra 
használt tulajdonáról. A tóratekercsek 
mindhárom kategóriába beleesnek. 
Mi mégsem elsősorban a tulajdonjogra 
helyeznénk a hangsúlyt, mert szá-
munkra nem az az elsődleges, hanem 
az, hogy – ahogyan említettem – köz-
kinccsé váljanak a tekercsek, hiszen 
most ott porosodnak a Lenin Könyv-
tár archívumában. Nagyon remélem, 
hogy késő tavasz, kora nyár körül 
ismét lesz alkalmunk visszamenni 
Oroszországba, s folytatni tudjuk a 
megkezdett tárgyalásokat. Tervezünk 
egyébként egy utat az Egyesült Álla-
mokba is, ahol szeretnénk a nemzet-

közi közösség figyelmét is ráirányítani 
erre a különleges feladatra.

Remélem, szépen és gördülékenyen 
halad majd ez a nemes ügy. Beszél
jünk egy kicsit arról, hogy kerü
letünk testvérvárosi kapcsolatba 
lépett az izraeli Cfát városával, Ön 
is jelen volt a jeles ünnepen. Cfát 
városában van az egyetlen magyar 
zsidó múzeum, Erzsébetváros pedig 
szintén fontos a magyar zsidóságnak.  
Hogyan indult ez a kapcsolat a két 
település között?
A zsidó közösség és különösen 
az EMIH, a hitközségünk kapcsolata 
nagyon jó az erzsébetvárosi vezetés-
sel. Több közös projektünk is volt, 
folyamatos kapcsolatban állunk 
a hivatallal és személyesen a polgár-
mester úrral is. Ő volt az, aki kezde-
ményezte ezt a kapcsolatot, és kérte 
a segítségemet. Ekkor javasoltam 
Cfátot, pontosan az Ön által említett 
magyar vonatkozása miatt. Nyitot-
tak voltak a cfátiak is a találkozásra, 
így már tavaly tavasszal megszüle-
tett a megállapodás, de mivel éppen 
akkor önkormányzati választásokat 
tartottak Izraelben, kicsit csúszott az 
aláírása. Nem mellékesen ugyanazt 

a polgármestert választották újra, 
így „zöld utat” kapott az ügyünk. 
Rendkívül fontosnak tartom, hogy 
egy kerület lépett baráti kapcsolatba 
egy várossal, hiszen Magyarországon 
több településnek van izraeli test-
vérvárosa, míg budapesti kerületnek 
nincs. Erzsébetváros viszont nagyon 
kötődik a zsidó közösséghez, és ezt 
ők is tudják. Cfát egyébként különös 
település Izraelben, igazi misztikus 
gyöngyszem. Az ország egyik legré-
gebbi városaként komoly zsidó tör-
ténelmi múlttal rendelkezik. Óriási 
szellemi nagyságok éltek ott, például 
a zsidó vallási törvénykönyv szerzője, 
a XVI. századi Joszéf Káro rabbi, akit 
ma is meghatározó személyiségnek 
tartanak. De a Kabbala, a zsidó misz-
tika megteremtője, Jichak Luria vagy 
a Zóhár – egy másik kabbalisztikus 
mű – szerzője, Simon Bar Jochaj, aki 
ugyan nem ebben a városban élt, de 
nem messze van eltemetve. Tehát 
Cfát nagyon különleges környék. 
Azt gondolom, hogy Erzsébetváros is 
büszke lehet, hiszen ez nagy lehető-
ség, és nyilván Cfátnak is különleges 
dolog, hogy ilyen történelmi múltú 
budapesti városrésszel fűzheti szoro-
sabbra a viszonyt.

A gyerekeknek tóratekercs-másolást mutatnak be, amelynek érdekessége, hogy  ha csak egy betű is deformálódik, akkor alkalmatlanná válik a használatra

Köves Slomó  rabbi
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Állatorvosi Hallgatói Koncert
Sokan nem tudják, de minden évben van egy este, mikor 
az Állatorvos-tudományi Kar hallgatói kivetkőznek fehér 
uniformisukból, s fekete-fehérre váltanak. Ilyenkor másfajta 
tehetségüket mutatják be a nagyérdeműnek: az István utca 2. 
ad otthont az Állatorvosi Hallgatói Koncertnek, mely évről-
évre bővülő repertoárral kívánja lenyűgözni a kíváncsi szem-, 
illetve fülpárokat. Sok hallgató a tudomány iránti elhivatott-
sága mellett valamely hangszert is igen magas szinten képes 
megszólaltatni, de vannak, akik saját hangjukkal vívják ki a 
többiek csodálatát. Ki gondolná, hogy a szike mellett a hang-
szerek billentyűit, húrjait vagy éppen saját hangszálaikat is 
igen jól használják a nebulók? Olyan hangszerek játéka segít 
minket a kulturális feltöltődésben, mint a zongora, a klarinét 
és a hegedű. A klasszikus és modern darabokat, musicaleket, 
filmzenéket megszólaltató produkciók mellett rendre nagy 
sikernek örvendenek az egyetem hallgatóiból verbuválódott 
Syrinx Állatorvosi Kamarakórus dalai is. Az énekkar több éve 
változatlan elszántsággal próbál, hogy mindig a tőle meg-
szokott, profi szintet tudja nyújtani. A zenei élmény mellett 
ügyes kezű hallgatók alkotásaiból kisebb kiállítást is szervez-
nek, mely a koncert társeseményeként az Állatorvosi Képző-
művészeti Kiállítás címet viseli, és amelyen évről-évre egyre 
több tanuló teszi közkinccsé nívós alkotásait. A koncert és a 
tárlat lehetőséget biztosít a hétköznapi megpróbáltatásoktól 

megfáradtaknak komoly-, illetve könnyűzenei kikapcsoló-
dásra – a képzőművészet szerelmeseinek sem okozva csalódást. 
A programon garantáltan megtalálja mindenki a saját ízlé-
sének megfelelő szórakozást. Az esemény ingyenesen megte-
kinthető 2014. április 3-án a Szent István Egyetem aulájában 
(bejárat: István u. 2. felől). További információt a Facebookos 
események között találhatnak, a keresőbe az Állatorvosi Hall-
gatói Koncert szavakat beírva. 
Várnak mindenkit sok szeretettel!

Tudja-e, mi történt? 

1 éve
2013 tavaszán indult el 
a Tűzfalrehab Erzsébetvá-
rosban program, melynek 
keretein belül hat tűz-
fal újult meg több mint 
2000 m2-en. A faldekorá-
ciók azóta a kerület sajá-
tosságaivá váltak. 

3 éve
2011-ben az Erzsébetváros 
díszpolgára címet Bene-
dek Tibor olimpiai bajnok, 
a magyar vízilabda-válo-
gatott jelenlegi szövetségi 
kapitánya kapta.

4 éve
2010. május 5-én meg-
szűnt Gál György korábbi 

gazdasági bizottsági elnök 
mandátuma az ellene folyó 
büntetőeljárás miatt.

70 éve 
1944. március 19-én  száll-
ták meg a náci Németország 
csapatai Magyarországot.

146 éve
Március 18-án született 
Marek József Kossuth-díjas 
állatorvos, kutató, a Magyar 
Tudományos Akadémia ren-
des, majd tiszteleti tagja. 

160 éve 
1854-ben kezdődött meg 
a Dohány utcai zsinagóga 
építése, melyet 1859-ben 
avattak fel.
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Honnan jött az ötlet, hogy a VII. 
kerületi óvodákban, iskolákban 
néptánctanítást szervezzenek?
Az ötlet, hogy indítsunk be Biharis 
oktatók által vezetett néptáncórá-
kat, négy évvel ezelőtt jött, egy 
TÁMOP pályázat kapcsán, amikor 
felvettem a kapcsolatot a Baross, 
a kéttannyelvű iskolákkal és a Bóbita 
Óvodával. A vezetők örömmel fogad-
ták a kezdeményezést, s 2011 szept-
emberétől 2012 júniusáig oktatóink 
igen sikeres tanfolyamokat tartottak 
a partnerintézményekben.
 
Melyek azok az intézmények, ame
lyekben megkezdték az oktatást, hány 
gyermeket érint, és ebbe hogyan kap
csolódott be az önkormányzat?
2013-ban az önkormányzat segítségé-
vel a Baross iskolában hátrányos hely-
zetűekből álló csoportot tanítottunk, 
s e programot szerettem volna bőví-
teni a kerületben. Felkerestem ismét 
a Baross és a kéttannyelvű iskolákat, 

valamint a Magonc és a Bóbita óvodá-
kat, támogatásukkal adtam be terve-
met Erzsébetváros vezetőinek, amiben 
kértem, hogy támogassák programun-
kat, s ezáltal a Príma Primissima-díjas 
Bihari János Táncegyüttest is. Tudni 
kell, hogy a tánccsoport fenntartója, 
a Bihari János Kulturális Egyesület 
egy nonprofit civil egyesület, s minden 
évben pályázatok sokaságával tudja 
csak biztosítani az együttes működé-
sét. Vattamány Zsolt polgármester úr 
és az erzsébetvárosi képviselő-testület 
nagy örömünkre a program mellé állt, 
így az említett iskolákban és óvodák-
ban száz gyermek részvételével 2014 
márciusában beindult a tanítás.

Idén 60 éves az együttes. Hogyan gon
doskodnak az utánpótlásról?
Azt várjuk oktatóinktól, hogy bizo-
nyítsák, a néptánc mennyire remek 
nevelési eszköz, hisz az elmét és a fizi-
kumot egyaránt edzi. A néptáncot 
tanulók játszva, énekekkel, mondó-
kákkal tanulják a közösségi élet szabá-
lyait. Azt is várjuk, hogy munkánkkal 
erősíteni tudjuk kapcsolatunkat az 
önkormányzattal és az erzsébetvárosi-
akkal. Bízunk benne, hogy a további 

évtizedekben sok-sok erzsébetvárosi 
gyerek a Bihari segítségével őrzi majd 
hagyományainkat, fedezi fel a magyar 
kultúra szépségeit, s biztosíthatja az 
együttes utánpótlását, tovább élé-
sét! Fontos-e egy nagyváros közepén 
hagyományt őrizni? Meggyőződésem, 
hogy igen. A Bihariban évtizedek alatt 
felnőtt generációk bizonyítják, hogy 
akik beálltak a hagyományőrzők közé, 
azok az életben, a társadalomban is 
megtalálták helyüket! 

Miért tartják fontosnak, hogy a fiatal 
generáció is elsajátítsa hagyományain
kat, hagyományos táncainkat?
Kultúránk elsajátítása csak követke-
zetes munkával lehetséges, e folyamat 
alatt gyökereinkhez való kapcsoló-
dás erősödik, ugyanakkor tágul a 
világ, nyitottabbak leszünk a szépre, 
a jóra, s elfogadóbbak leszünk egy-
mással, hisz a közösség jó működése 
csak egymáshoz igazodó, alakuló 
egyedekkel lehetséges. Ezért is fontos, 
hogy a fiatal generációk is elsajátítsák 
hagyományainkat. Ha ezt a munkát 
jól végezzük, a Bihari még évtizede-
kig teszi majd a dolgát Erzsébetváros 
szívében. Remélem, így lesz.

Ingyenes néptáncoktatás
Az idén 60 éves Bihari Táncegyüttes közel száz gyermeket oktat néptáncra márciustól 
a VII. kerület két-két iskolájában és óvodájában az önkormányzat támogatásával.  
A Príma Primissima-díjas együttes vezetőjét, Boross Sándort kérdeztük a programról, 
terveikről és a hagyományőrzés fontosságáról.

„Istenhez többféle út vezet”
A Golgota Keresztény Gyülekezet Szeretetszolgálata össze-
sen 1500 darab új, galléros pólót és egyéb ruhaneműt aján-
lott fel az erzsébetvárosi önkormányzat szociális intézmé-
nyeinek. Az adományokat Rónaszékiné Keresztes Monika, 
Erzsébetváros alpolgármestere vette át.

Az alpolgármester lapunknak úgy fogalmazott, hogy bár 
gyakorló katolikus, azt vallja, hogy Istenhez többféle út 
vezet, és tisztelnünk kell azokat, akik a maguk útját járják. 
„Kerületünk egyik vezetőjeként köszönettel tartozom a Gol-
gota Keresztény Gyülekezetnek az adományért, hiszen sok 
rászorulónak tudunk ezzel mosolyt csalni az arcára, és azt 
gondolom, ez a legfontosabb.”
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Fejlődő infrastruktúra, 
javuló életminőség

Az Erzsébet Terv keretén belül újabb három fontos, a lakosságot közvetlenül érintő 
területen történik fejlesztés a kerületben. Tovább javul az úthálózat minősége, még 
korszerűbbé válik az egészségügyi ellátás, és a kulturális lehetőségek bővítéseként egy 
művészeti központot alakítanak ki a Király utcában. Az önkormányzat alapvető célja, 
hogy a városrész dinamikusan fejlődjön és az itt élők életminősége javuljon.

Épül Erzsébetváros!
Városfejlesztés

Erzsébetváros utcái 
új burkolatot kapnak

A megnövekedett belvárosi forgalom 
és a fokozott igénybevétel hatására az 
utóbbi évtizedekben leromlott a belső 
kerületek utcáinak állapota. 

Az önkormányzat a tavalyi évben már 
1630 méter útszakaszt teljes körűen 
felújított, s ennek folytatásaként meg-
kezdődött a Hársfa utca egy részének 
rekonstrukciója. A munkálatok alkal-
mával sor kerül a teljes út- és járda-
burkolat, valamint a kiemelt szegélyek 
cseréjére. Új utcabútorokat és szemete-
seket helyeznek ki, emellett növénydé-
zsák telepítésével teszik otthonosabbá, 
barátságosabbá az utcaképet. A Hársfa 
utcai beruházás előreláthatóan 2014 
májusára fejeződik be.

A gyengénlátók érdekében a gyalogát-
kelőhelyeknél speciális burkolat segíti 
a közlekedést. 

Megújul a Wesselényi utcai 
háziorvosi rendelő

A 2013-as évben az önkormányzat 
négy egészségügyi intézményt újított 
fel, idén a Wesselényi utcai háziorvosi 
rendelővel folytatja a sort. A rendelő-
ben hosszú ideje semmilyen korsze-

rűsítés nem történt, így a leromlott 
állapotú, szűkös helyiségek moder-
nizálása időszerűvé vált, hiszen ez 
az egyik legnagyobb betegforgalmat 
bonyolító rendelő Erzsébetvárosban. 
A munkálatokat követően eggyel több 
helyiség áll majd az orvosok és a bete-
gek rendelkezésére. A rendelő teljes 

körű felújítása magában foglalja az 
aljzatszerkezetek megújítását, a felüle-
tek burkolását, álmennyezetek kiala-
kítását. Ezenkívül megújul a teljes 
gépészeti rendszer, a fűtés, az ivóvíz 
ellátó- és a lefolyórendszer, továbbá 
a mozgáskorlátozottak speciális igé-
nyeit is figyelembe veszik a kivitelezés 

során. Fontos műszaki és technikai 
berendezéseket telepytenek a rende-
lőbe, így korszerű riasztórendszer, 
informatikai és telefonhálózat szol-
gálja a mindennapi munkavégzést. 
A felújítás – melyre az önkormányzat 
70 millió forintot fordít  – befejezése 
2014 májusára várható.

„Az önkormányzat  
a Wesselényi utcai rendelő felújítására  

70 millió forintot fordít.”

A Hársfa utcában a teljes út- és járdaburkolatot felújítják Vattamány Zsolt polgármester helyszínbejárást tartott a rendelőben A rossz állapotú Wesselényi utcai rendelőben 218 négyzetméternyi terület újul meg Megkezdődött a Hársfa utca újabb szakaszának rekonstrukciója

Marek József utca 540 m

Rumbach Sebestyén utca 320 m

Kertész utca Dob utca – Wesselényi utca közötti szakasza (I. szakasz) 190 m

Vörösmarty utca Wesselényi utca – Király utca közötti szakasza 370 m

Hársfa utca Dohány utca – Wesselényi utca közötti szakasza (I. szakasz) 210 m

Összesen 1630 m

2013-ban az alábbi utcák felújítása valósult meg
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Szociális intézményünk hírei
Az alábbi összeállításunkban a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 
aktuális híreit olvashatják.

Az idősellátás hírei

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 
a kerületben öt helyszínen működtet idősek nappali klub-
ját, melyek lehetőséget biztosítanak a szabadidő tartalmas 
és kulturált eltöltésére, a társas kapcsolatok ápolására és 
a közösségi élet fenntartására. A klubokhoz minden kerületi 
lakcímmel rendelkező vagy életvitelszerűen a kerületben 
lakó nyugdíjas korosztályhoz tartozó személy csatlakozhat. 
A klubtagságot Erzsébetváros önkormányzata ingyenesen 
biztosítja, az étkezésért ugyanakkor térítési díjat kell fizetni, 
ennek mértékét a nyugdíj alapján határozzák meg. Klubtag-
ság igényléséhez szükséges formanyomtatványt személyesen, 
a klubokban lehet igényelni.

Az idősklubok és elérhetőségei:

Akácos Udvar – Művészeti klub
Cím: 1073 Bp., Akácfa u. 61.
Tel.: +36 1 343 1035, fax: +36 1 343 1035
E-mail: akacos.udvar@bjhuman.hu

Király klub 
Cím: 1077 Bp., Király u. 97. (bejárat a Rózsa u. felől)
Tel.: +36 1 322 6362, 322 6284, fax: +36 1 322 6284
E-mail: kiralyklub@bjhuman.hu

Nyitott „E” klub
Cím: 1077 Bp., Dohány u. 22–24. (bejárat a Síp u. felől)
Tel.: +36 1 322 1897, fax:+36 1 322 1897
E-mail: dohany.alapellatas@bjhuman.hu

Szivarfa filmklub
Cím: 1071 Bp., Peterdy u. 16.
Tel.: +36 1 322 4489
E-mail: peterdy.alapellatas@bjhuman.hu

Nyitott Műterem Művészeti klub
Cím: 1076 Bp., Dózsa Gy. út 46.
Tel.: +36 1 341 5533
E-mail: dozsa.alapellatas@bjhuman.hu

Családgondozó munkakör 
Hetedhét Gyermekjóléti Központ

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet családgondozó munkakör 
betöltésére a Hetedhét Gyermekjóléti Központnál. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 1073 Budapest, Kertész utca 20. 
Pályázati feltételek: főiskolai végzettség, a 15/1998. (IV.30) NM 
rendelet 2. fejezetében meghatározottak alapján: felsőfokú szociá-
lis alapvégzettség, pszichológus, pszichopedagógus vagy mentál-
higiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó okle-
véllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, 
pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, 
hittantanár; felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, 
munkaköri orvosi alkalmasság.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 7. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Horváth 
Fruzsina szakmai vezető részére a horvath.fruzsina@bjhuman.hu 
e-mail címre.

Jogi előadó munkakör

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§ alapján pályázatot hirdet jogi előadó munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 1072 Budapest, Nyár utca 7. 

Pályázati feltételek: egyetemi jogi végzettség, magyar állampol-
gárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: költségvetési szociális és 
egészségügyi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasz-
talat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 7. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Cselőtei 
Zsuzsanna részére a cselotei.zsuzsanna@bjhuman.hu e-mail címre. 

Pszichológus munkakör

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet pszichológus munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 1072 Budapest, Nyár utca 7. 
Pályázati feltételek: egyetemi pszichológus végzettség; büntet-
len előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, munkaköri 
orvosi alkalmasság.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 4. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a 
cselotei.zsuzsanna@bjhuman.hu e-mail címre Cselőtei Zsuzsanna 
munkaügyi csoportvezető részére. 
A pályázati feltételek részleteiről, illetve további aktuális álláshir-
detéseinkről a www.bjhuman.hu weboldalon, az álláslehetőségek 
menüpont alatt tájékozódhat.

Ünnepi megemlékezés a Dózsa György utcai  
idősek otthonában

Március 12-én tartották meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulós ünnepségét a Dózsa György utcai idősek otthonában. A rendez-
vényen a Nyitott Műterem Művészeti klub tagjaiból álló irodalmi kör és 
énekkar műsorát tekinthette és hallgathatta meg a közönség. 

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ aktuális álláshirdetései

Ahol a gyermekek fontosak
Folytatódik a bölcsőde-felújítási program

Erzsébetváros önkormányzatának már a ciklus kezde-
tén, 2010 őszén kiemelt célja volt a bölcsődei férő-
helyek számának folyamatos emelése, a gyermekek 
elhelyezésének minél magasabb színvonalon történő 
biztosítása. A Lövölde téri bölcsőde teljes körű fel-
újítása önkormányzati beruházásban valósult meg. 
Rónaszékiné Keresztes Monika, Erzsébetváros szociális 
ügyekért felelős alpolgármestere meglátogatta a közel 
százmillió forintból megújult intézményt.

– Nem tudtam megállni, hogy néhány percre ne üljek 
le a kicsik közé játszani, beszélgetni. Jóleső érzés volt 
tapasztalni, hogy a tiszta, világos terek milyen nagy 
mértékben tudják pozitívan befolyásolni az aprósá-
gok  és – ami nem mellékes – az ott dolgozók életét 
is. A program összhangban áll a kormány stratégiai 
szándékával is: a bölcsődei férőhelyek bővítése a gyed 
extra-juttatással kiegészítve az édesanyák választási 
lehetőségeit szolgálja – mondta az alpolgármester.

Lapzártánk után érkezett a szomorú hír, hogy a február 19-én 
90. születésnapja alkalmából köszöntött Baji Gáborné el-
hunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.



16 17

w w w.erzsebet varosimedia .hu • w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2014 . március 27. Erzsébet város 2014 . március 27.w w w.erzsebet varos .hu • w w w.erzsebet varosimedia .hu

Po
rt

ré

17

Sport

Főigazgató úr, gratulálok az Erzsé
betváros Díszpolgára címhez. Hogyan 
tudta meg?
Nagyon kedves meglepetés volt ez 
számomra. Az önkormányzat mun-
katársai először küldtek egy e-mailt, 
majd személyesen is eljöttek hozzám, 
és elmondták, mi készül. 

Ha ilyen megtiszteltetés éri az embert, 
akkor ez teher is vagy csak felhőtlen 
öröm? Mit okoz az emberben a rang?
Inkább azt mondanám, ez biztatás a 
jövőre nézve is.  A kórházunk évek óta 
elég nehéz gazdasági helyzetben van, 
most éppen a különböző átszervezések 
kapcsán vívunk kemény csatákat, hogy 
a Fiumei úton lévő baleseti sebészeti 
központunkat – ami európai szinten is 
egyedülálló – egyben tudjuk tartani. 
Tehát minden ilyen jellegű megtisz-

teltetés kicsit még jobban megerősíti, 
megacélozza az embert, azt mutatja, 
hogy bizony érdemes továbbra is vívni 
a küzdelmeket. És persze egy kicsi 
plusz jókedvet is ad ahhoz, hogy nehéz 
helyzetben is végezzük a feladatainkat.

Mióta dolgozik kórházigazgatóként?
Itt a hetedik kerületben 1993. február 
elseje óta, korábban a Semmelweis 
Egyetemen dolgoztam. 1994-től már 
orvosigazgató-helyettes voltam, akkor 
ugye még nem főigazgatói rendszer 
volt, ahogyan ma, hanem hármas igaz-
gatói rendszer: orvosigazgató, gazdasági 
igazgató, ápolási igazgató. 1995-ben 
vezették be a főigazgatói rendszert, 
akkor főigazgató-helyettesként és 
egyben orvosigazgatóként dolgoztam 
az Erzsébet Kórházban. 1998-ban egy 
összevonással csatlakoztunk a Péterfy 
Sándor Utcai Kórházhoz, tehát szű-
kebb értelemben azóta a hetedik kerü-
leti lakosság ellátásáért munkálkodom 
én is. 2000 óta orvosigazgató-helyet-
tesként, aztán orvosigazgatóként, majd 
2010 decemberétől megbízott főigaz-
gatóként, 2012 augusztusától pedig 
kinevezett főigazgatóként dolgozom. 
Egészen 2009-ig egyben osztályvezető 
főorvos is voltam, tehát a belgyógyá-

szati osztályt is vezettem igazgatói 
feladataim mellett. 

Akkor az Ön napjai is huszonnégy 
órából állnak, plusz az éjszakák?
Hozzászokik az ember, néha kevesli is 
a feladatot, amikor kevesebb van.

Itt él a kerületben?
Az első kerületben élek, de az időm 
legnagyobb részét itt töltöm. Gyakor-
latilag az alvásidőn és a hétvégén kívül 
minden percemet, bár hétvégén is van 
igazgatói ügyelet, ami kéthavonta egy-
szer rám is vonatkozik.

Erzsébetváros díszpolgára hogyan 
pihen?
Rendszeresen sportolok. Valami-
kor futballoztam az Újpesti Dózsa 
ifi csapatában, de az egyetem alatt 
abbahagytam a versenyszerű sportot. 
Később, negyven éves koromban is 
még fociztam a kőbányai Dózsával 
a budapesti bajnokságban, sőt, még 
kispályás fociban is különböző helye-
ken, de igazán rendszeresen csak a 
tenisz maradt meg, 78 óta űzöm: heti 
háromszor két óra, és ez nagyon kell, 
remek kikapcsolódás a szellemi leter-
heltségeim mellett. 

Erzsébetváros díszpolgára 
dr. Sásdi Antal

Dr. Sásdi Antal, a Péterfy Sándor Utcai Kórház főigazgatója Erzsébetváros Díszpolgára 
címet kapott. Egy kávé mellett többek között arról beszélgettünk, megváltoztatja-e  
az embert egy kitüntetés.

Dr. Sásdi Antal 
Belgyógyász szakorvos 

Eddigi munkahelyek: 

Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház (1975–1982) 

 SOTE II. Női Klinika, belgyógyász egyetemi adjunktus (1982–1993) 

 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 

Egészségügyi intézményben eltöltött szolgálati idő: 

38 év, ebből vezetőként: 20 év 

Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű 
Általános Iskola, Szakiskola és Szak-
középiskola az ősszel jelentkezett a 
felhívásra. A sorsoláson több száz 
jelentkező intézmény közül a kerületi 
iskola is bekerült a programba. Októ-

ber óta a kiválasztott legügyesebb 
alsó tagozatos diákok rendszeresen 
45 perces – tanórán kívüli – edzé-
sen vesznek részt Kecskés Krisztina 
testnevelő tanító vezetésével, amelyen 
a sorversenyek feladatait gyakorolják. 
A foglalkozásokat dokumentálják is, 
hiszen ezért pontokat kap a csapat, 
amit aztán a verseny során értékes 
sporteszközökre válthat be.  

A regionális elődöntőt április 8-án 
rendezik majd a Budakalászi Sport-
csarnokban, itt dől el, hogy mely 
iskolák küzdhetnek meg egymással az 
országos döntőben.  

Erre még a tanév vége előtt sor kerül: 
kiderül, melyik három iskola kapja a 
Ferrero Magyarország által felajánlott 
3, 2, illetve 1 millió forintos díjakat. 

Az intézmények a nyereményeket 
tornatermük felszerelésére, gyerekek-
nek szervezett sportprogramokra és 
sporttáborok szervezésére fordíthatják, 
illetve – külön megállapodás alapján – 

hozzájárulást kaphatnak tornatermük 
felújításához. 

A versenyhez sok sikert és kitartást 
kívánunk! Hajrá fiúk, hajrá lányok! 
Hajrá erzsébetvárosi GYALOGKA-
KUKKOK!

Vigyázz, kész, rajt! 
A Kinder + SPORT programot a Ferrero Magyarország a tömegsport támogatására, 
népszerűsítésére hozta létre, ezen belül is kiemelt figyelmet fordítva a fiatalokra, az általános 
iskolás korosztályra. A legfontosabb cél a rendszeres testmozgás megszerettetése a gyerekekkel, 
hogy az aktív sport későbbi életük során is a mindennapjaik része legyen.
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Egyházi hírek
Erzsébetvárosban több vallási felekezet található, és ennek a sokszínűségnek 
köszönhetően mindenki számos, a vallásának megfelelő program közül válogathat. 
Alábbi összeállításunkban a katolikus egyház eseményeiről tájékozódhat.

Kultúra

Árpád-házi Szent Erzsébet Egyházközség 
 
Plébánia: 1074 Budapest, Rózsák tere 8. 
Tel/fax.: 322-4117 
Varga Zoltán plébániai kormányzó 
Lőrincz Zoltán Péter diakónus 
http://rozsaktere.uw.hu/

Miserend
Hétfő–szombat: 7.30; 18.00 
Vasárnap: 9.00; 11.00; 18.00

Irodai szolgálat
Hétfőn: délután 15–18 óráig 
Szerdán: délután 15–18 óráig 
Csütörtökön: délelőtt 9–12 óráig;  
   délután 15–18 óráig
Telefon/fax: 322-4117

Urnatemetővel kapcsolatos ügyintézés
Hétfőn: 15–18 óráig 
Szerdán: 15–18 óráig 
Csütörtökön: 9–12 óráig

Gyóntatási rend
Pénteken: 16.00–17.30 
Vasárnap: 9.00–9.40; 11.00–11.40; 18.00–18.40

Minden hónap első vasárnapján
11  órakor: Szentmise az egész egyházközségért, a hívek 

szándékára felajánlva.
18  órakor: Szentmise a Rózsafüzér Társulat tagjaiért, illetve 

az ő szándékaikra.

Az ifi énekkar tavaszi programterve
 
Március 28. péntek 15.00: szabadtéri gitáros keresztút 
Március 30. vasárnap: nagyböjti gitáros szentmise 
 
Április 6. vasárnap: próba 
Április 13. vasárnap: próba 
Április 20. Húsvét vasárnap: húsvéti gitáros szentmise 
Április 27. vasárnap: szünet 
 
Május 4. vasárnap: szünet 
Május 11. vasárnap: próba vagy énekkaros hétvége 
Május 18. vasárnap: próba  
Május 25. vasárnap: gitáros szentmise 

Június 1. vasárnap: próba 
Június 8. vasárnap 9.00: évzáró mise 
A gitáros Szentmisék mindig 18.00-kor kezdődnek.
Próbák vasárnap a 18.00 órai szentmisék után a hittante-
remben zajlanak, kivéve az éneklős vasárnapokat, amelye-
ken 16.30-tól a templomban gyakorolunk.

Pesti Görög Katolikus Egyházközösség 
 
1074 Budapest, Rózsák tere 9. 
Tel.: 322-4007 
E-mail: postmaster@rozsaktere.t-online.hu 
Kruppa Levente esperes parókus 
Kovács István segédlelkész 
http://www.rozsaktere.parochia.hu/
www.gorkatpest.hu

Akathisztosz szombat
Április 5-én lesz Akathisztosz szombatja. Különösen szép 
alkalom ez a nagyböjti készületben. Mindenkit buzdítunk, 
hogy vegyen részt a szertartáson, melyet az esti Szent Litur-
gia után végzünk.

Halottak szombatja
Húsvét előtt több alkalommal is megemlékezünk elhunyt 
szeretteinkről. A Hramotát a szombatonként reggel 7.30-
kor kezdődő Szent Liturgia végén tartjuk. Aki szeretné, 
hogy elhunytjairól név szerint is megemlékezzünk, azt 
kérjük, hogy a sekrestyében vagy az egyházközségi irodán 
jelezze ezt felénk!

Halottak szombatja:
Március 29.
Június 7.

Az egyházközségi húsvéti lelkigyakorlatok
Április 11–13-án tartja dr. Ivancsó István atya, teológiai 
tanár. Mindenkit buzdítunk, jöjjön el ezekre az alkal-
makra, hogy így is teljesebbé tudja tenni a Húsvétra való 
készületét. A lelkigyakorlatos alkalmak időpontjai:

április 11. 18.00 Előszenteltek liturgiája
április 12. 18.00 Lázár-szombati liturgia
április 13. 10.00 Virágvasárnapi ünnepi liturgia

A lelkigyakorlatot magába foglaló szertartások alatt lehető-
séget biztosítunk a húsvéti szentgyónás elvégzésére is.

Kortárs írók, költők
Erzsébetvárosban 
Beszélgetés az interjúkötet írójával, Németh Erzsébettel

„ Azokhoz tartozom, akiknek jelvény a szíve:  
Életük hajtókája alól átsüt mindenkire.”  (Németh Erzsébet)   

Éltél valaha a hetedik kerületben?  
Igen, tizenöt évig. A Hernád utcai iskolában tanítottam, 
nyugdíjba vonulásom után döntöttem úgy, hogy közelebb 
megyek a természethez. Vissza, hiszen gyermekkoromat és 
felnőtt életem nagy részét is vidéken, az Alföldön töltöttem. 

A munkádhoz szükséged van a természet közelségére?
Sok esetben igen. Segíti elindítani bennem a gondolatokat, 
hangulatokat, érzelmeket vált ki belőlem. Erzsébetvárosban 
is rá tudtam hangolódni az írásra, de pedagógusként kevés 
volt erre az időm.

Ismét könyved jelent meg, ezúttal interjúkötet. Te a hete
dik kerület szerelmese maradsz egy életre?
Talán van örök szerelem. A mostani kötetemnek előzménye 
van: 2009-ben jelent meg az Írók, költők Erzsébetvárosban 
című kötet, borítóján a New York kávéházzal.

Miért ír az ember ilyen könyvet? Lokálpatriotizmusról vall?
Ha egyetlen szóval kellene válaszolnom a kérdésedre, azt 
mondanám: kíváncsiságból. De ez így nem lenne egészen 
igaz, mert a kíváncsiság csak elindítója annak a késztetés-
nek, amelyet – azt hiszem – méltán nevezhetünk lokál-
patriotizmusnak. Esetemben mindenképpen így van. Már 
gyermekkoromban, ha elolvastam egy-egy mesét vagy 
verset, kiderült, hogy nem csupán a „termék”, de annak 
létrehozója, alkotója is érdekel. Családja, gyermekkora, 
örömei, küzdelmei, csalódásai, különböző dolgokkal kap-
csolatos véleményei. Úgy éreztem, nagy jelentőséggel bír, 
ha nemcsak szellemileg, de emberileg is megismerhetem a 
szerzőt. 

Aztán pedagógusként megerősítést kaptam ebben. 
Amikor irodalomórán Mikszáthról tanítottam, és elme-
séltem, hogy a kisfia, Jánoska haláláról szóló novelláját 
itt, a hetedik kerületben írta az akkor nagyon szomorú 
apa, a gyerekek arra kértek, hogy menjünk el, és nézzük 
meg a házat, ahol élt és alkotott. Onnantól más szemmel 
tekintettek Mikszáthra és műveire. Kérdésük, mondandó-
juk sora elárulta: örülnek, hogy ilyen híres emberek éltek 
ugyanott, ahol most ők. 
 
Ez meggyőző. Miért élt vajon ilyen sok kiemelkedő alkotó a 
hetedik kerületben?
Adottak voltak hozzá a feltételek, amelyek aztán szinte 
mágnesként vonzották a fővárosba a XIX. század vége 
felé a fiatal író- és költő-jelölteket. A különféle lapok 
szerkesztőségei, nyomdák, könyvkiadók jelentős része itt 
működött. Az imént említett New York is. Itt megismer-
kedhettek egymással az írótársak, információt szerezhettek 
írásaik közlési lehetőségeiről, s ingyen olvashatták a hazai 
és külföldi lapokat. Ezért születhetett meg Erzsébetváros 
bölcsőjében az urbánus magyar irodalom.

Az erzsébetvárosi önkormányzat is nagy örömmel fogadta 
művedet, maga Vattamány Zsolt polgármester úr nyitotta 
meg a könyvbemutatót.
Az önkormányzat tette lehetővé támogatásával a kötet 
megjelenését, melyet ezúton is köszönök.

Ezek szerint várhatunk következő kötetet?
Van elképzelésem. Ha erőm, egészségem lesz hozzá, bármi 
elképzelhető.
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A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitánysága eljárást indított 
kábítószer birtoklása ügyében R. Tamás budapesti lakos 
ellen. A férfit március 8-án, az éjszakai órákban a Buda-
pest, Hernád utca 26. szám alatt igazoltatták. Átvizsgálása 
során egy nylon tasakban bruttó 199,9 gramm, egy másik-
ban bruttó 4,7 gramm fehér színű, por állagú, kábítószer-
gyanús anyagot találtak.

A fenti személy terhére róható egy másik kábítószer bir-
toklási ügy és egyéb bűncselekmények is. A rendőrség  
március 11-én a délelőtti órákban, Budapest, Verseny utca 
6. szám előtt – egy igazoltatás során nála, illetve az általa 
használt HIN-553 forgalmi rendszámú Renault Megane 
típusú gépjárműben is nagy mennyiségű, körülbelül  
1,8 kilogramm kábítószergyanús anyagot, valamint más 
nevére kiállított bankkártyákat, európai egészségbiztosítási 
kártyát talált.

H. Béla március 12-én, az esti órákban a Budapest, Akácfa 
u. 54. szám alatt a fizetős parkolási zónában állt a gépko-
csijával, és a parkolás során más nevére kiállított moz-
gáskorlátozott-kártyát használt jogosulatlanul, amellyel 
közokirat-hamisítás bűncselekményét követte el. A férfit 
gyanúsítottként hallgatták ki, az okmányt lefoglalták.

Biztonsági kamera felvételének elemzése során azonosítot-
ták a rendőrök egy gépkocsi-feltörés elkövetőjét, N. Zsol-
tot, akit elfogását követően gyanúsítottként hallgattak ki. 
2014. március 5-én, a hajnali órákban – eddig ismeretlen 
módszerrel – felnyitotta egy, a budapesti Kertész utcában 
parkoló gépkocsi bal első ajtaját, valamint csomagtartóját. 
A járműbe bejutva, annak rakteréből megkísérelte eltulaj-
donítani az abban található különféle tárgyakat. A bűn-
cselekmény elkövetése közben megzavarták, így elhagyta 
a helyszínt. Azonosítása később történt meg, a térfigyelő 
kamerák felvételei alapján. 

2014. március 1-jén, valamint 10-én a nappali órákban 
két főt fogtak el, akiknél összesen több mint 1300 darab 
zárjegy nélküli cigarettát találtak. Mivel a fenti cselekmény 
jogszabályba ütköző, az eljárást a NAV illetékes hatósága 
folytatja le. 

Ezzel kapcsolatban a rendőrség felhívja a figyelmet arra, 
hogy nemcsak a magyar zárjegy nélküli cigaretta eladása, 
hanem annak megvásárlása is jogszabályba ütközik, így akár 
már egyetlen doboz „csempészáru” birtoklása miatt is eljárás 
indulhat az olcsó cigarettát megvásárló személyek ellen. 
A bírság ebben az esetben több tízezer forintra rúghat.
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Katasztrófavédelem

Fokozott ellenőrzés
A VII. kerületi Rendőrkapitányság márciusban is sikeres akciókat 
hajtott végre a kerületben bűncselekmények megakadályozása, 
felderítése, valamint a közbiztonság és közrend védelme érdekében. 

A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányságának elérhetőségei:
 

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

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

107 vagy 112

Lakóhelyünk tűzszerész szemmel
Interjú Baranyi Zoltán zászlóssal

Március 1-jén az Almássy téri felújítási munkálatok helyszínén robbanótesteket 
találtak, ezért a területet százméteres sugarú körben lezárták, tizenhét társasház 
lakóinak kellett elhagyniuk otthonukat. Az esettel kapcsolatban Baranyai Zoltán 
zászlóst, kommunikációs altisztet kérdeztük.

Milyen gyakorisággal találnak a fővárosban világháborús 
robbanótesteket?
A II. világháború során Budapest több hónapon keresztül 
állt ostrom alatt, ezalatt mindkét fél hatalmas mennyiségű 
haditechnikai eszközt vetett be, így nyugodtan kijelent-
hető, hogy a főváros az ország robbanótestekkel legszeny-
nyezettebb régiói közé tartozik. Ilyen kiemelten frekventált 

terület egyébként még egész Pest, valamint Fejér és Somogy 
megye. Budapestről 2012-ben 207, tavaly 199 bejelentés 
érkezett, a százalékos adatok alapján az éves riasztások 7–9 
százaléka esik a fővárosra.
 
Mitől függ, hogy az elszállítás vagy a helyszíni robbantás 
mellett döntenek?
Ez alapvetően két dolog függvénye. Kérdés, hogy az adott 
robbanótest működésbe lépett-e vagy sem, illetve erősen 
függ a helyszíntől is.

Ha olyan szerkezet kerül elő, melyet nem lőttek ki – bomba 
esetében nem dobtak le –, vagy semmi olyan esemény nem 
befolyásolta az épségét, mely veszélyessé tenné a mozgatást, 
elszállítjuk. Amennyiben kilőtték, a gyújtószerkezete mégis 
alkalmassá teszi erre, szintén elszállítjuk. Ilyenkor vagy 
a központi gyűjtőbe, vagy egy olyan, az önkormányzat 

által kijelölt területre visszük, ahol a megsemmisítést végre 
tudjuk hajtani. Ha az eszköz nem mozgatható, akkor vagy 
helyben semmisítjük meg, vagy – ha ezt a mérete, illetve 
a környezet nem teszi lehetővé – a gyújtószerkezet kisze-
relése után csak magát a gyújtószerkezetet robbantjuk fel 
a helyszínen.

Milyen károkat tudna okozni egy esetleges robbanás?
Ez függ az adott eszköz méretétől, típusától a benne található 
robbanóanyag mennyiségtől. Értelemszerűen minél nagyobb 
egy robbanótest, annál nagyobb pusztítást tud végezni. 
A kisebb tüzérségi eszközök, kézigránátok főleg repeszhatás-
sal rendelkeznek, maximum 100 méterig lehetnek halálosak. 
A nagyobb tüzérségi eszközök ugyanakkor a repesz-hatáson 
túl már lökéshullámot is kifejthetnek, hatótávolságuk akár 
több 100 méterre is terjedhet, vagyis akár épületekben is kárt 
tehetnek. A biztonsági terület kijelölésénél mindig az elmé-
leti legnagyobb olyan távolságot vesszük figyelembe, ahol 
még ezek a hatások érvényesülhetnek.

„Kijelenthető, hogy a főváros 
az ország robbanótestekkel 

legszennyezettebb  
régiói közé tartozik.”

Tájékoztatjuk Erzsébetváros lakosságát,  

hogy az erzsébetvárosi térfigyelő rendszer 

folyamatosan, a nap 24 órájában működik.
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MÁRCIUS

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

28. péntek
¡	18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejövetele

31. hétfő
¡	15.00–16.30
A Cukorbetegek Budapesti 
Egyesületének rendezvénye
Ingyenes szűrések, tanácsadás

ÁpRIlIS

2. szerda
¡	10.00–12.00
Seniortánc
¡	17.30–20.30
Apám, P. Bak János festői 
pályája. A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye
A belépés díjtalan!

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

5. péntek
¡	16.00–18.00
A Budapesti Vándor Kórus 
koncertje. A belépés díjtalan!

7. hétfő
¡	15.00–18.00
Kerületi Kamarazenei Verseny 
– zongora tanszak
A Molnár Antal Zeneiskola 
rendezvénye

8. kedd
¡	14.00–17.00
Kerületi Kamarazenei Verseny 
– fúvós tanszak
A Molnár Antal Zeneiskola 
rendezvénye

9. szerda
¡	14.30–17.00
Kerületi Kamarazenei Verseny 
– vonós tanszak
A Molnár Antal Zeneiskola 
rendezvénye
¡	17.30–20.30
A költészet napja Erzsébet
városban 
A „Nyugat” csillagainak versei 
az I. világháború kitörésének 
100. évfordulója tükrében
Előadó: Koppány Zsolt író-kri-
tikus
Az ERöMŰVHÁZ és a Művészet-
barátok egyesületének közös 
rendezvénye

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

11. péntek
¡	18.00–20. 00
A Schweitzer kör 
összejövetele
¡	18.00–22.00
Bihari táncház
Házigazda a Kisbihari Együttes
A belépés díjtalan!

12. szombat
¡	14.00–16.00
A Kerületi Kamarazenei 
Verseny díjkiosztó gálája

Az ERöMŰVHÁZ  
2014. március–április havi programjai

Erzsébetvárosi Közösségi Ház • 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. 
Telefon: 413-3550 • e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu  
www.eromuvhaz.hu

3. 27.
Woyzeck
Manifesztum Színház

19.30

3. 28.
Diskurzusművész(t)estek
Gergye Krisztián Társulata

19.30

3. 29.
3. 30.

Kabaré-Maraton
Stand Up Brigád

19.00

4. 2.
Kávécsarnok
Rendező: Szurdi Miklós

19.30

4. 5.
Gangaray Trambulin-éjszaka (bemutató)
Gangaray Dance Company

19.30

4. 9
4. 10..

Faun
Duda Éva Társulat

19.30

4. 11.
Babits-est
Magyar Mozdulatművészet Társulat

19.30

4. 12.
Bethlen Téri Kabaré
Stand Up Brigád

19.30

4. 13..
No, megállj csak Kancsil! (bemutató)
Marica bábszínháza

10.00

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

a bethlen téri színház előadásai  
2014. március 27.–ÁPrilis 13.

Kabaré Maraton 
Március 29-én ünnepeljük a magyar irodalom és humor egyik legjelentősebb alakjának, 
az 1905-ben Erzsébetvárosban született Rejtő Jenő születésének napját. A VII. kerületi 
Bethlen Téri Színház és a Stand Up Brigád humortársulat a jeles napra 24 órás Kabaré 
Maratonnal emlékezik.

Rejtő hazánk egyik legolvasottabb írója, aki a köz-
ismert légiós és western-regényei mellett számos 
színdarabot, librettót és kabarétréfát is jegyzett. 
E színes hagyaték apropóján március 29-én 19 
órától másnap 19 óráig – vagyis 24 órán keresz-
tül – Humorfesztivál- és Bonbon-díjas, Karinthy-
gyűrűs humoristák, kabarészínészek és amatőr 
előadók váltják egymást a Bethlen Téri Színház 
deszkáin.

A műsorfolyamban Rejtő-jelenetek, stand up 
comedy-produkciók és a nagysikerű Beth-
len Téri Kabaré mellett lesz „Rádiókabarés 
humoróra”, vallási témájú stand up, humoros, 
zenés gyermekműsor, Puzsér Róbert Stand 
Up Tragedy, sőt, a nézők megtekinthetik a 
felnőttfilmes Kovács „Kovi” István pikáns stand 
up-estjét is. 

A Kabaré Maraton alatt több mint harminc profi 
és amatőr humorista szórakoztatja a közönséget, 
köztük a Showder Klub, a Rádiókabaré, illetve a 
Comedy Central ismert arcai. Fellép mások mel-
lett: Aradi Tibor, Varga Ferenc József, Beleznay 
Endre, Maksa Zoltán, Erdei Sándor (Rokker 
Zsoltti), Fülöp Viktor, Gombos Szabolcs, Gom-
bos Tibor, Polgár Peti, Somogyi András, Kövesdi 
Miklós Gábor, Szente-Veres Adrienn, Szép Bence, 
Gulyás Zoltán, Tényi Anett, Ürmös Zsolt, Puzsér 
Róbert, Gödri Bulcsú, valamint a Stand Up 
Brigád tehetségkutató rendezvényein legjobbnak 
bizonyult amatőrök is.

24 órás Kabaré Maraton program:

2014. március 29., szombat: 

19.00–20.50   Mondom a Ferinek, Tibi! - Aradi Tibor és  
Varga Ferenc József 

21.00–21.50  Stand Up Tragedy – Puzsér Róbert és  
Gödri Bulcsú 

22.00–22.50 Stand up klub – Somogyi András és Polgár Peti 
23.00–23.50 GEGmenők – Gombos Szabolcs és Fülöp Viktor 

2014. március 30.,vasárnap: 

00.00–1.50   Pikáns poénok órája – Erdei Sándor és  
Kovács István Kovi 

1.00–1.55 Stand up klub – Polgár Peti és Gombos Tibor 
3.00– 3.50 Open Mic Night – Stand up tehetségkutató 
4.00– 4.50 Stand up klub – Gombos Szabolcs és Ürmös Zsolt 
5.00– 5.50 GEGmenők – Fülöp Viktor és Gombos Tibor 
6.00– 6.50  Rádiókabarés humoróra –  Műsorvezető: Szép Bence 
7.00– 7.50 Open Mic – Stand up comedy tehetségkutató 
8.00– 8.50  Rádiókabarés humoróra – Műsorvezető:  

Kövesdi Miklós Gábor
9.00–9.50  Csak csajok stand up! – Szente Veres Adrienn,  

Tényi Anett, Zabolai Margó 
10.00–10.50 Vidám gyermekműsor – Szép Bence 
11.00-–11.50  Kölyök Open Mic – Stand up comedy 

tehetségkutató 
12.00–12.50  Jó ebédhez szól a stand up – Gulyás Zoltán önálló 

estje
13.00– 13.50 Open Mic – Stand up comedy tehetségkutató 
14.00– 15.50  Bethlen Téri Kabaré – Beleznay Endre,  

Szép Bence, Tényi Anett, Ürmös Zsolt,  
Zambriczky Ádám 

16.00–16.50  Játszd újra Noé! – Kövesdi Miklós Gábor önálló 
estje

17.00–17.50  Rokker Zsoltti és a Nagymutter – Erdei Sándor 
önálló estje

18.00–18.50 Best of Maksa – Maksa Zoltán önálló estje

A rendezvény ideje alatt folyamatosan tudósít a Stand Up Brigád 
Humorista Blogja (humorista.blog.hu), amelyen a helyszínen készült 
videókat, fényképeket, életképeket, kulisszatitkokat osztanak meg 
az olvasókkal.

A programra rendkívül kedvezményes, egész napos belépőjegy 
váltható 2000 Ft-os áron a Bethlen Téri Színházban, de a rendez-
vény egy szakasza alatt – 30-án éjjel 3-tól reggel 8 óráig – ingyen is 
szórakozhatnak a nézők. 

A maratonról bővebben a Stand Up Brigád weboldalán 
(standupbrigad.hu) és Facebook-oldalán lehet tájékozódni.

Márai-esték



24

Erzsébet város 2014 . március 27.w w w.erzsebet varos .hu • w w w.erzsebet varosimedia .hu

H
ir

de
té

s
SZOLG Á LTATÁ S

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

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

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

Erzsébetvárosi gyorsszolgálat: 
Dugulás elhárítás, víz-, villany-, 
fűtés- és gázkészülék-szerelés 
garanciával. Tel.: 06 (1) 292-1990; 
06 (20) 334-3438

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

Zárlakatos gyorsszolgálat! Zár-
nyitás, zárszerelés, rács készítés, 
galériakészítés, egyéb lakatos-
munkák. Tel.: 06 (30) 299-1211

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

Társasházak képviseletét válla-
lom, kiemelkedő referenciával. 
Tájékoztatás, egyeztetés: 06 (30) 
3338-710

Ablakjavítás, www.ajtoablak-
doktor.hu. 20 éve vállalom igé-
nyesen, becsületesen ablakok, 
ajtók javítását, illesztését, zárak 
cseréjét, festé sét és szigetelé-
sét, 1 év garanciával. Felmérés 
díjtalan! Horváth Ákos Tel: 06 
70 550 0269

EGÉ SZ SÉG
Izomletapadások, fej-, nyak-, 
hátfájdalmak kezelése, teljes 
testmasszázs. Szakrendelő-
ben (Csengery u. 25.), vagy az 
ön otthonában. Csipak Zoltán 
gyógymasszőrtől. 06 (20) 595-
3057

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

Fogtechnikus! Fogsor készítése 
és javítása. Allergiásoknak spe-
ciális anyagból. VII. Klauzál u. 23. 
Tel.: 06 (20) 531-4161

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

EGy ÉB
Arany–ezüst vétele a legjobb 
napi áron! Herendi porcelánt, 
hagyatékot készpénzért 
vásárolunk. Jöjjön el hozzánk! 
Wesselényi u. 19. Tel.: 06 (1) 317-
9938

Üzlet kiadó magánszemélytől.  
32 m2, Hernád u. 56/A. Tiszta, ren-
des. Bérleti díj, szja, fűtés, közös 
költség 85 000 Ft/ hó + villany, 
kéthavonta víz. 06 (20) 203-7933

Továbbra is várja ügyfeleit a FŐTÁV Csepelen

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. Csepeli Városgazda Köz-
hasznú Nonprofit Zrt. (1215 Budapest, Katona József u. 62-64.) ügyfél-
szolgálati helyiségében található ügyfélszolgálata továbbra is működik. 
Hetente 1 napon, szerdánként 9 és 18 óra között várjuk ügyfeleinket. Az 
irodában – a pénztári befizetésen, hátralékrendezésen kívül – a számlázá-
si, műszaki jellegű ügyfélmegkeresések kezelése történik, emellett előze-
tes időpont-egyeztetés alapján lehetőség van a közös képviselők, lakás-
szövetkezeti elnökök részére az általuk képviselt tulajdonosi közösségek 
távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyeinek intézésére is.


