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Februárban elfogadták Erzsébetváros önkormányzatának 2014. évi költségvetését, amely az eddigi legnagyobb 
működési többlettel tervezett költségvetés. Az ebből a többletből származó források lehetővé teszik Erzsébet-
város további fejlesztéseinek megvalósítását, így többek között újabb utak, utcák, közterek, bölcsődék, oktatási 
intézmények felújítására kerül sor 2014-ben. Az elmúlt napokban az izraeli Cfát városával lépett testvárosi 
kapcsolatba a kerület. A megállapodás célja, hogy megteremtse az alapokat a két város közötti legmagasabb 
szintű kulturális együttműködéshez.
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Több pénz jut fejlesztésre
Lakossági tehernövekedés nélkül épül a kerület

Hogyan indult a 2014-es év az önkor-
mányzat életében, történtek-e fontos 
intézkedések januárban?
Az év eleje mindig költségvetési egyezte-
tésekkel telik, amely több havi megfeszí-
tett munkát jelent minden önkormány-
zati dolgozó számára. Elmondhatom, 
hogy február 10-én a képviselő-testület 
egy átgondolt, racionális alapokra helye-
zett költségvetést fogadott el, amely az 
eddigi legnagyobb működési többlettel 
tervez. Ezúton szeretném leszögezni, 
hogy mindez nemcsak a kerület vezetésé-
nek köszönhető, hanem az erzsébetváro-
siak érdeme is.

Mire mennyi jut az idei évben?
Talán a legfontosabb, hogy 2014-ben 
a felújítások a kiadások 26,5 százalékát 
teszik ki, ami még a tavalyinál is jóval 
magasabb összeget jelent. A tervezett 
rekonstrukciók többsége az Erzsébet 
Terv fejlesztési program keretében való-
sul meg. Már a tavalyi évben is 1630 
méternyi út újult meg, idén kétszer 
annyi pénzt fordítunk erre a célra. Jó 
hír az időseknek, nagycsaládosoknak 
és nehezebb helyzetben lévőknek, hogy 

2014-ben a szociális támogatásokra, 
juttatásokra is többet tudunk fordítani. 
Az erzsébetvárosiak ezentúl is számít-
hatnak az önkormányzat segítségére 
rendszeres és rendkívüli juttatások 
formájában. A társasházi lakóközössé-
geknek továbbra is érdemes lesz figye-
lemmel kísérni a pályázati lehetőségeket, 
hiszen bővül a pályázatok köre és nőnek 
az elnyerhető összegek is. Döntöttünk 
az ablak-korszerűsítési pályázat kiírásá-
ról is, melyre 20 millió forintot különí-
tettünk el ebben az évben.

Erzsébetváros belvárosi adottságai 
milyen többletfeladatok vállalásával jár-
nak az önkormányzat számára?
Jóval többet kell költenünk a közterüle-
tek tisztántartására, ebben jelentős javu-
lást hozott, hogy az önkormányzati fenn-
tartású ERVA Zrt. takarítja a kerület 
közterületeit. A lakossági visszajelzések is 
alátámasztják, hogy jó döntést hoztunk, 
és nem mellékesen ez az átszervezés 
munkalehetőséget is jelent a kerületiek-
nek. A belvárosi sajátosságokból adódóan 
a közbiztonság fenntartására is nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni: az önkormány-

zat, a közterület-felügyelet és a rendőr-
ség együttes fellépésétől és a rendszeres 
ellenőrzésektől a közbiztonság további 
javulását várom. Látható, hogy a felelős 
gazdálkodás, a pénzügyi helyzet stabili-
tása egy olyan fejlődési pályára állította 
Erzsébetvárost, amely további széleskörű 
lehetőségeket hordoz magában. Büszkék 
lehetünk arra, hogy mindezt a lakossági 
terhek növelése nélkül értük el.

Beszámoló

Új szemetesek a kerületben
Februárban elkezdődött a kerületben található hul-
ladékgyűjtők cseréje, pótlása és felújítása a lakos-
sági bejelentéseket is figyelembe véve. A frekventált 
helyekre 10 db kétkosaras kukát helyeznek ki, belső-
erzsébetvárosi területeken pedig 100 db szemetest 
pótolnak. Ezenkívül további 200 hulladékgyűjtőt 
teljesen felújítanak, és 280 db tartószerkezetet cserél-
nek a korábbinál erősebb anyagból készült szerke-
zetre. Az Erzsébetváros belső területein lévő kukák 
ürítését jelenleg heti 5 alkalommal végzi az ERVA 
Zrt., a jövőben azonban ezt átszervezik, hogy a frek-
ventált területekről minél gyakrabban szállíthassák 
el a hulladékot.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Zöld beruházás
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Kutyapiszok elleni kerítés  
a Holló utcában
Erzsébetváros önkormányzatának célja 
a köztudottan kevés zöld felülettel rendel-
kező kerület növényesítése, ennek érdeké-
ben a tavalyi évben 5539 darab cserjét és 
55 darab fát ültettek ki a közterületekre. 
A kerület vezetése nemcsak a virágok, fák, 
cserjék, planténerek kihelyezésére, hanem 
azok megóvására is nagy hangsúlyt fektet, 
így több helyen kutyapiszok elleni védőke-
rítést emeltetett a zöld sávok köré. A Holló 
utca 3–9. számú társasház kérésére az épü-
let előtt található zöldövezet védelmére is 
ilyen kerítést helyezett ki az önkormányzat, 
mely lehetővé teszi az elültetett fák, növé-
nyek épségének megőrzését. A társasház 
lakói elmondták, hogy nagyon örülnek az 
önkormányzati segítségnek, és külön öröm 
számukra, hogy problémájukra hamar 
megoldás született, így már nem kell 
aggódniuk növényeik épségéért.
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Ablak-korszerűsítési pályázat 
Erzsébetvárosban
A február 10-i képviselő-testületi ülésen döntött arról az önkormányzat, hogy ablak-korsze-
rűsítési pályázatot ír ki a kerületi társasházak részére. A pályázat elsődleges célja az éjszakai 
vendéglátóhelyek zajártalmainak csökkentése, másrészt az ablakok hőszigetelő képességének 
javítása. A pályázat elbírálása során elsőbbséget élveznek majd azok a belső-erzsébetvárosi 
társasházak, valamint magánszemély lakástulajdonosok, akiknél az utcai zaj mértéke éjjel 
a legnagyobb. A pályázat kiírásáról és annak feltételeiről hamarosan értesülhetnek az Erzsé-
betváros újságból.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

Újabb rezsicsökkentést fogadott el 
a Parlament
Az országgyűlés február 6-án fogadta el a harmadik rezsicsökkentésről szóló törvényt, 
melynek értelmében 2014-ben három lépésben lesz olcsóbb a rezsi. Április 1-jétől a gáz ára 
6,5 szá zalékkal, az áramé szeptembertől 5,7 százalékkal, a távhő ára pedig októbertől 3,3 szá-
zalékkal csökken. A törvény értelmében a szociális intézményekre, valamint az önkor-
mányzati vagy szolgálati bérlakásokra is kiterjesztik a víz- és szemétszállítási díjak korábbi 
10 százalékos csökkentését.
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A Dob utcai bölcsődében már ősszel befejeződött a fel-
újítási munkálatok nagy része, melyek keretében kicserél-
ték a külső homlokzati nyílászárókat, és az épület teljes 
hőszigetelést kapott. A bölcsődében új csapadékvíz elleni 
szigetelés is kialakításra került, valamint a fűtési rendszert 
ellátó kazánház modernizálása is megtörtént. Ezeknek a fel-
újításoknak köszönhetően a százhúsz gyermek befogadására 
alkalmas intézmény energiaköltségei jelentősen csökkennek.

A Lövölde tér 1. szám alatti bölcsőde felújításának 
köszönhetően megújult az intézmény teljes épületgépé-
szeti és elektromos rendszere. Az eredetivel megegyező 
kiosztású, új homlokzati nyílászárók beépítésével az épület 
energetikai tulajdonságai is javultak, a gyermekek csende-
sebb, nyugodtabb környezetben tölthetik el a mindenna-
pokat. A munkálatok során új vizesblokkokat alakítottak 
ki, továbbá a csoportszobákat, az öltözőket és a konyhát is 
teljesen felújították. 

Nagy könnyebbséget jelent  
a szülők számára, hogy egy  

gyerekkocsi-tároló helyiséget  
is kialakítottak. 

Ennek köszönhetően a bölcsődében tudják hagyni a baba-
kocsikat. A munkálatok – melyekre az önkormányzat több 
mint 95 millió forintot fordított – mintegy 464 m2 terüle-
tet érintettek.

Októberben megkezdődött a Városligeti Bölcsőde fejlesz-
tése és kapacitásbővítése, melyre Erzsébetváros önkormány-
zata 150 millió forint Európai Uniós támogatást kapott, 
amit a kerület vezetése további 405 millió forinttal egészít ki. 

A fejlesztés révén 25%-kal, azaz  
25 fővel bővül a férőhelyek száma, 

továbbá egy teljes gondozási- 
nevelési egységgel is gyarapodik  

az intézmény. 
A 881 m2 alapterületű épület a tartószerkezeti elemek kivé-
telével elbontásra kerül, majd  az új építmény hőszigetelést 
kap, ezáltal csökkennek az energiaköltségek. A környezetba-
rát és fenntartható üzemeltetést figyelembe véve megvalósul 
az új és a régi épületszárnyak teljes energetikai korszerűsí-
tése, továbbá új konyha és kiszolgáló helyiségek kerülnek 
kialakításra. Akadálymentesítik a bejáratot és a bejárattól 
a földszinti vizesblokkig tartó útvonalat is. Vattamány Zsolt 
polgármester elmondta: „Az önkormányzat célja a beruhá-
zással, hogy minél több gyermek számára biztosítson bölcső-
dei férőhelyet és javítsa a kisgyermekes szülők munkaválla-
lási esélyeit.” 

Megújulnak a kerület bölcsődéi
A Dob utcai mellett januárban a Lövölde téri bölcsőde felújítási munkálatai is befejeződtek, 
nyárra pedig elvégzik a Városligeti Bölcsőde korszerűsítését, így Erzsébetváros minden 
bölcsődéje modern, a XXI. század követelményeinek megfelelő intézménnyé válik.

Izraeli testvérvárosi 
kapcsolat született
Izrael egyik legérdekesebb, leggazdagabb történelmi múlt-
tal rendelkező városa, Cfát testvérvárosi kapcsolatba lépett 
Erzsébetvárossal. Cfát városa azért különleges a magyar 
zsidók számára, mert ott található az egyetlen magyar-
zsidó múzeum Izraelben, a Magyar Nyelvterületről Szár-
mazó Zsidóság Emlékmúzeuma. Erzsébetváros központi 
helyet foglal el a magyarországi zsidók életében, számos 
zsinagóga található a kerületben, emellett itt kapott helyet 
a mikve, valamint különböző kóser boltok és éttermek 
nyíltak a városrészben. A testvérvárosi kapcsolat kialakí-
tásának elsődleges célja, hogy erősítse a két város közötti 
kulturális kapcsolatot, ezenkívül cserediák-programok, 
gazdasági és kulturális együttműködések, valamint közös 
projektek megvalósítására is lehetőséget ad. Vattamány 
Zsolt polgármester februárban az izraeli Cfát városába 
látogatott, ahol sor került a testvérvárosi együttműködési 
szerződés aláírására Ilan Soháttal, Cfát polgármesteré-
vel. Vattamány Zsolt a hivatalos programokat követően 
megtekintette a magyar ajkú zsidóság 1986-ban alapított 
múzeumát.

Kerekasztal-beszélgetés 
Erzsébetvárosban
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 212. előadását tartotta Erzsébet-
városban, a Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében. Az ország-
járó kerekasztal-beszélgetést dr. Lanczendorfer Erzsébet, a győri KÉSZ 
tiszteletbeli elnöke nyitotta meg, meghívott vendégei pedig Rogán 
Antal, a Fidesz frakcióvezetője, dr. Rétvári Bence parlamenti állam-
titkár és Fodor Csaba politológus, vezető elemző voltak. Rogán Antal 
az esemény előtti sajtótájékoztatón kifejtette: ez egy olyan fórum, ahol 
a közönség bevonásával lehet megvitatni a mindenkit érintő közéleti 
kérdéseket. „A kerekasztal-beszélgetés lehetőséget teremt arra, hogy 
több nézőpontból körbejárjanak egy adott kérdést” – mondta a frakció-
vezető. A fórum aktuális témája a rezsicsökkentés volt, melyet Rogán 
Antal történelmi jelentőségű lépésnek nevezett, komoly, európai szinten 
egyedülálló sikerként értékelve az elmúlt időszak erőfeszítéseit. Dr. Rét-
vári Bence államtitkár a jelenlegi politikai helyzetről és az elmúlt tíz év 
tapasztalatairól beszélt előadásában. 

Kijavították  
az útburkolathibát
Lakossági bejelentés alapján a Dob utca 20. számú épületnél lévő 
úthiba garanciális kijavítása megtörtént, és a burkolatot helyre-
állították. 

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

A Városligeti Bölcsődében jelenleg is folynak a munkálatok

A megújuló Városligeti Bölcsőde látványterve

Látogatás a magyar zsidóság múzeumában

A megállapodás aláírása
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Szabad egy táncra?

Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és 
Szakközépiskola Kertész utcai érettségiző évfolyama a Csiliben 
tartotta szalagtűző bálját. Csodaszép, suhanó ruhák, feszesen 
kihúzott frakkok, csillogó tekintetek, ütemre koppanó cipellők 
jellemezték a táncoló forgatagot. „Rózsakoszorús ifjak, leányok” 
töltötték meg a pesterzsébeti Csili Művelődési Központot az év 
utolsó hónapjában. Ünnepelni gyűltek össze az iskola diákjai: 
a végzős évfolyam búcsúzott. Hagyományaiknak megfelelően 
elhangzottak veretes beszédek, búcsúztató versek, megtörtént 
a szalagtűzési ceremónia, majd ezt követte az ének, a zene, a tánc. 
Végül a műsor végeztével a vendégek és a tanárok is táncra per-
dültek, újra és újra felhangzott a kérdés: Szabad egy táncra?

Európai iskolák fogtak 
össze a környezet-
védelemért
Február 10. és 15. között került megrendezésre a Lifelong Learning 
Program keretében a Környezetvédelem hazánkban és Európa-
szerte elnevezésű projekt Erzsébetvárosban. Az Európai Unió által 
finanszírozott pályázatra a VII. kerületi Fasori Evangélikus Gim-
názium és hét másik európai iskola nyújtotta be pályaművét még 
2012-ben. A projekt célja az volt, hogy a résztvevő diákok egymás 
kultúrájával megismerkedjenek, és bemutassák, milyen környe-
zetvédelmi problémákkal találkozik országuk, iskolájuk, valamint 
ezekre megoldási javaslatokat tegyenek. A magyarországi találkozó 
témája a víz volt, a programon az erzsébetvárosi diákokon kívül 
német, svéd, olasz, francia, észt, portugál és török tanulók vettek 
részt. Az esemény nyitórendezvényén Erzsébetváros önkormány-
zatának képviseletében Szikszai Zsolt alpolgármester mondott 
köszöntő beszédet.

Tudta-e, 
hogy tavaly 292 nyertes pályázó összesen 544 db 
ingyenes szén-monoxid-mérő készüléket nyert?

Tudta-e, 
hogy a kerület térfigyelő rendszerét bővítik, így 
összesen 90 kamera lesz felszerelve?

Február 15-ig adhatták le jelent-
kezésüket azok, akik felsőoktatási 
tanulmányokat kívánnak folytatni 
szeptembertől. Erzsébetvárosban több 
nagy múltú, színvonalas intézmény 
közül választhattak a tanulni vágyók. 
A minőségi oktatás mellett a VII. 
kerület belvárosi jellege, kulturális 
adottságai és szabadidős programjai 
is vonzóvá teszik a városrészt a fia-
talok számára. Kerületi egyetemek, 
főiskolák dékánjaival beszélgettünk 
az oktatás és a kerület viszonyáról. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Karának 
dékánja, dr. Oláh Attila köszönetét 
fejezte ki a városvezetés felé, hiszen 
a kar épületének felújítását a kerület 
támogatta. „Az erzsébetvárosi önkor-
mányzat segítségével az aulánkat olyan 
befogadó hellyé tudtuk alakítani, ahol 
nagyon sok olyan rendezvényt tart-
hatunk, amely a kerületi lakosoknak 
is érdekes lehet, így valóban igazi 
kultúrcentrummá válhatunk.” 

Erzsébetváros nagy történelmi múlt-
tal rendelkező egyetemén, a Szent 

István Egyetem Állatorvos-tudományi 
Karán rengeteg diák tanul az intéz-
mény nemrégiben teljesen felújított 
épületei ben. „Egyetemünk az István 
utcában található, történelmi kör-
nyezetben, hiszen a kampuszunk 135 
évvel ezelőtt költözött ide, ráadásul egy 
úgynevezett »zöldoázisban« található. 
Steindl Imre által tervezett műem-
lék épületeink a parkban található, 
elődeinket, nagynevű professzorainkat 
ábrázoló szobrainkkal méltó környeze-
tet biztosítanak mind az 550 magyar 
és 900 idegennyelvű hallgatónak, akik 
a világ 39 országából tanulnak nálunk. 
A kerület közbiztonsága is kielégítő, 
az esti órákban is biztonságban köz-
lekedhetünk. A belváros közelsége és 
a helyi kulturális létesítmények még 
inkább diákbaráttá teszik a környeze-
tet” – nyilatkozta dr. Sótonyi Péter, 
az állatorvosi egyetem dékánja. 

A kerületben található az ország 
leg népszerűbb kommunikációs 
főiskolájának művészeti és turiz-
mus-vendéglátás kara. „A Budapesti 
Kommunikációs és Üzleti Főiskola 
Erzsébetvárosi épületét teljesen fel-

újítva adták át a Rózsa utcában, amely 
a művészeti és a turizmus-vendéglátás 
szakoknak ad új otthont. Gyakran látni 
fiatalokat, amint óriási rajzmappákat 
cipelnek vagy kamerával forgatnak 
a Rózsák tere környékén, de bizonyára 
kevesen tudják, hogy ezer művészeti 
hallgatóval a Rózsa utca és a Hutyra 
Ferenc utca sarkán működik az ország 
egyik meghatározó felsőfokú művészeti 
intézménye. Szeretjük ezt a hangulatos 
környéket” – nyilatkozta Kepes And-
rás, a BKF Kommunikációs és Művé-
szeti Karának dékánja.

Népszerű a kerület  
a továbbtanulók körében

Kerületünkben több népszerű felsőoktatási intézmény található, számos hallgató  
tölti itt diákéveit. Utánajártunk, miért lehet vonzó Erzsébetváros  
a főiskolát, egyetemet választók körében.

Pályázat fajtája Hányan kaptak?  (fő, év) Összeg (Ft/hó)

Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj 

47 fő (2011) 358 000

99 fő (2012) 851 000

48 fő (2013) 412 000

Bursa Hungarica 77 fő (2012) 334 500

72 fő (2013) 342 000

Tudta-e, 
hogy tavaly Erzsébetvárosban a magyar nyelv nap-
ján 5400 gyermek szavalt verset egy időben?

Tudta-e, 
hogy a 2013. évi I. növényesítési pályázaton 29 nyer-
tes pályázó összesen 3 060 602 Ft támogatást nyert?

Az önkormányzat számos 
intézkedéssel segíti az erzsé-
betvárosi fiatalok továbbta-
nulását, így például saját Fel-
sőoktatási Ösztöndíjat hozott 
létre.  A képviselő-testület 
februárban hagyta jóvá az 
elbírált pályázatokat. Emellett 
a Bursa Hungarica ösztöndíjra 
is pályázhatnak a kerületben 
élő főiskolások, egyetemisták.Az ön egészsége 

fontos számunkra
A kiemelten közhasznú Küldetés Egyesület önkormány-
zati pályázati pénzből egészségnapot szervezett január 
végén. A megjelent érdeklődőket az önkormányzat nevé-
ben Rónaszéki Keresztes Monika országgyűlési képviselő 
köszöntötte, úgy is mint az esemény fővédnöke.

A képviselő asszony lapunknak elmondta: Magyarország 
társadalmi és gazdasági felzárkózása elképzelhetetlen 
hatékonyan működő, jó minőségű egészségügyi ellátó-
rendszer nélkül, ugyanakkor mindent meg kell tennünk 
egészségünk megóvása, a betegségek megelőzése érdeké-
ben. Ezt a célt szolgálják egyebek mellett a különböző 
szűrővizsgálatok is.
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Közművelődési 
pályázat
Erzsébetváros képviselő-testülete döntött a 2014-es köz-
művelődési pályázat kiírásáról, s idén egymillió forinttal 
növelte a támogatás összegét, amely így 6 millió forintot 
biztosít a közművelődési célú tevékenységet folytató szerve-
zeteknek. Pályázni az Erzsébetváros területén székhellyel, 
telephellyel rendelkező, nem önkormányzati fenntartású 
közművelődési, művészeti tevékenységet folytató egyesüle-
tek, alapítványok, gazdasági társaságok kerületi programja-
inak támogatására lehet. 

Civil pályázat
Döntés született a civil szervezetek részére elnyerhető támo-
gatási összegről, amely 6 millió forintról 6,5 millió forintra 
nőtt. A pályázat segítséget nyújt a kerületi civil szervezetek 
működéséhez vagy projektjeik megvalósításához. Tavaly 
9 szervezet vett részt sikerrel a tenderen, az idei megnövelt 
összeg pedig még több szervezet támogatását teszi lehetővé.

Tábori programok 
támogatása
Az önkormányzat 2014-ben is támogatja a kerület fenntar-
tásában lévő óvodák, illetve az általa működtetett iskolák, 
valamint erzsébetvárosi civil szervezetek, sportegyesületek 
és egyházak balatonmáriafürdői és a ruzinai üdülőben 

tervezett nyári programjait. A támogatás idén 4,5 millió 
forintra nőtt, és mindkét helyszínen változatlanok marad-
nak az üdülési díjak. Az önkormányzat által fenntartott 
balatonmáriafürdői üdülőben 2013-ban 272 fő, míg a szlo-
vákiai Ruzinán 280 fő nyaralhatott kedvezményesen.

Néptánc-oktatás 
kerületi gyerekeknek
A képviselő-testület döntött arról, hogy együttműködési 
megállapodást köt a Bihari János Táncegyüttessel, s ennek 
keretében két kerületi iskolában és két óvodában tartanak 
néptánckurzusokat. Az erzsébetvárosi táncegyüttes 2012-
ben Prima Primissima díjat kapott magyar népművészet és 
közművelődés kategóriában.

A Péterfy kórház 
támogatása
A kerület vezetése már negyedik alkalommal támogatja 
a Péterfy Sándor Utcai Kórházat, mely a kerületi lako-
sok egészségügyi ellátását is biztosítja. Első alkalommal 
a Fül-orr-gégészeti osztály műtőjének felújítását, második 
alkalommal a Szülészeti és Nőgyógyászati osztály részére 
újszülöttek ellátásához szükséges eszközök beszerzését 
támogatta. 2013-ban a Szülő-Nőbeteg osztály nővérhívó 
rendszerének teljes kiépítését és a betegszekrények cseré-
jét finanszírozta az önkormányzat. A képviselő-testület 
a február 10-i ülésén újabb támogatásról döntött, melyből 
a kórház számára hasznos eszközök kerülnek beszerzésre.

Testületi hírek
„B” kategóriás gépjárművezetői engedély 

megszerzéséhez szükséges oktatáson való 

részvétel támogatása

Az oktatásra 2011. szeptember 1-jétől a VII. kerületi állandó 

bejelentett lakcímmel rendelkező középiskolások jelentkezhetnek, 

akik a 2013/2014-es tanévben kezdték meg a 12. évfolyamon 

tanulmányaikat, és folyamatos jelleggel, életvitelszerűen Erzsé-

betvárosban laknak. A juttatás magában foglalja a gépjármű-

vezető engedély megszerzéséhez szükséges első elméleti vizsgát, 

valamint a gyakorlati képzést 30 óra időtartamban és az ahhoz 

kapcsolódó első vizsgát.

A jelentkezési lap 2014. február 17-től vehető át a Polgármesteri 

Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáin (1073 Budapest, 

Erzsébet krt. 6. és 1076 Garay utca 5.) és a Humánszolgáltató Iro-

dán (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. II. emelet, 206-os szoba).

A jelentkezési lapot 2014. március 31. (hétfő) 17.00 óráig lehet 

leadni a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodájában.

A jelentkezési lap és a részletes felhívás a www.erzsebetvaros.hu 

weboldalon található meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
hevederzár felszerelésére

•	 a kerületben lévő lakások 
természetes személy bérlői, 
tulajdonosai,

•	 háziorvosi rendelők,
•	 a VII. kerület fenntartásában 

lévő önkormányzati intézmé-
nyek részére.

A pályázati anyag benyújtási 
határideje: 2014. március 31.
Jelentkezési lap az Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal 
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iro-
dájában, Budapest, VII. kerület, 
Erzsébet krt. 6. vagy Budapest, 
VII. kerület, Garay u. 5. szám 
alatt vehető át, vagy letölthető 
az önkormány zat honlapjáról: 
www.erzsebetvaros.hu.

CIVIL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Erzsébetváros önkormányzata 
működési és programpályázatot ír 
ki az Erzsébetvárosban működő, 
regisztrált civil szervezetek részére.

A pályázat személyes benyújtásának 
határideje: 2014. március 31. 12.00
A jelentkezési lap és a részletes felhí-
vás a www.erzsebetvaros.hu webolda-
lon található meg.

pályázat nyári táBorozás támogatására

Erzsébetváros önkormányzata a 2014. évben Ruzinára (Rózsa-szállásra) és Balatonmáriafürdőre hátrányos helyzetű kerületi gyermekek számára szervezett nyári tábor vagy nyári sporttábor támogatására, előfinanszírozással pályázatot hirdet
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 21-ig az alábbi címre: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Ön kormányzata (1073 Budapest Erzsébet krt. 6. II. em. 206. szoba).

A jelentkezési lap és a részletes felhívás a www.erzsebetvaros.hu weboldalon található meg.

pályázat lakóközösségek  és önkormányzati intézmények részére növényesítés támogatására 2014.
Erzsébetváros önkormányzata pályázatot ír ki kerületi lakóközösségek és önkormányzati intézmények növényesí-tésének támogatására.

A pályázati anyag benyújtási határideje: 2014. március 20.Jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügy-félszolgálati Irodájában Budapest VII. kerület, Erzsébet krt. 6. és Garay u. 5. szám alatt vehető át, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.erzsebetvaros.hu

KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLYÁZAT

Erzsébetváros önkormányzata a 2014. 
évi költségvetésben biztosított előirány-
zat terhére, a VII. kerület Erzsébetvá-
ros 2014. évi közművelődési, kulturális 
programjainak támogatására „Közműve-
lődési pályázat 2014” címen, előfinanszí-
rozással pályázatot hirdet.

A jelentkezési lap és a részletes felhí-
vás a www.erzsebetvaros.hu weboldalon 
található meg.
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Önkormányzati képviselők fogadóórái
Egyéni választókerületi képviselők

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Listás képviselők

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

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

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

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

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

Idősköszöntés
90. születésnapjuk alkalmából köszöntötték kerületünk két lakóját, Gugolya Iván 
Istvánnét és Avramidesz Avramot. Mindkettejüknek további jó egészséget kívánunk!

Lemosó 
permetezés
A FŐKERT Nonprofit Zrt. megkezdi 
a fővárosi parkok és fasorok fáinak tél 
végi lemosó permetezését. A munkát 
alapvetően az éjszakai órákban végzik, 
hogy a gyalogos- és közúti forgalmat ne 
zavarják.

helyszínek és várható időpontok:
Rottenbiller utca, Dózsa György út, 
Erzsébet körút.: március 9–10.

Az ajándékokat Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgár-
mester, országgyűlési képviselő, valamint Szalai Piroska, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri biztosa adta át 
az arra érdemeseknek: családi állatkerti belépőnek, opera-
belépőnek és édességcsomagoknak örülhettek a gyerekek.

„Tanulóink mintegy fele számít hátrányos vagy halmozot-
tan hátrányos helyzetűnek, ami leggyakrabban a szülők 
munkanélküliségére vezethető vissza” – mondta lapunk-
nak Spiesz Ádám igazgató. „Mindez egyáltalán nem jelenti 
azt, hogy ezeket a gyerekeket ne lehetne motiválttá tenni 
a tanulásban. Nincs arról szó persze, hogy minden terüle-
ten kitűnően teljesítenének, de magukhoz képest többen 
számottevően javítottak a tanulmányi átlagukon, és amikor 
összeállítottam a névsort, kik részesüljenek az elismerésben, 
szándékosan közülük választottam.”

„Elengedhetetlen, hogy a gyerekek megtanulják a munka 
szeretetét, kialakuljon bennük a felelősségtudat” – nyilat-
kozta Szalai Piroska. „Mindenképpen elismerést érdemel, 
ha a diákok nehéz anyagi körülményeik ellenére tanulmá-
nyaikban eredményeket érnek el.”

Rónaszékiné Keresztes Monika az elkövetkezendő évekre is 
jó tanulást, a családi életben pedig összetartást és szerete-
tet kívánt a jelenlévőknek: „Ne máshoz mérjétek magato-
kat, hanem arra figyeljetek, hogy saját teljesítményetekhez 
képest legyetek mindig egy kicsit jobbak.”

„Legyetek mindig 
egy kicsit jobbak!”

Valódi meglepetésben volt része a hetedik kerületi Baross Gábor Általános Iskola 
tucatnyinál is több diákjának nemrégiben. A félévi bizonyítványosztáskor a Fidesz 
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Igazgatósága olyan nehéz sorsú gyerekeket 
ajándékozott meg, akiknek tanulmányi eredménye átlag feletti.

Könyvek a világ 
minden részéről
Könyvgyűjtő akciót szerveztek a Közép-európai 
Egyetemen (CEU) január 6. és 31. között. A kam-
pány második alkalommal került megrendezésre 
az egyetem életében. A felhívást az ünnepek előtt 
tették közzé a szervezők, így a karácsonyi szü-
netről már 1-1 könyvvel tértek vissza a diákok, 
amiket összegyűjtöttek és az Erzsébetvárosi 
Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és 
Szakközépiskola Dob utcai iskolájában tanuló 
migráns gyerekek számára kialakított könyvtárnak 
ajándékoztak. Benkő Karolin, az egyetem mun-
katársa adta át az adományt Harangozó Hajnalka 
tanárnőnek. A gyerekek örömmel lapozgatták 
a sok érdekes könyvet az iskola könyvtárában. 
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Épül az Almássy tér 
Az Erzsébet Terv keretében november végén megkezdődött az Almássy tér felújítása, 
mely a tér egész területére kiterjed. Az időjárási körülmények függvényében  
az önkormányzat tavaszi átadást tervez. Fontos szempont volt, hogy  
a megfelelő egészségügyi állapotú fák kivágása nélkül újuljon  
meg a terület, amit a tervezés és kivitelezés során is figyelembe vettek.

Épül Erzsébetváros!
Városfejlesztés

Az Almássy téri munkaterületet 2013. november 25-én 
adták át a kivitelezést végző cégnek, aki első lépésként a tér 
belső területén található burkolatokat, utcabútorokat bon-
totta el, valamint a Wesselényi és a Csengery utcai oldalon 
a tervezett támfalak nyomvonalait is kialakította. Követ-
kező lépésként a terület geodéziai kitűzésére került sor, 
melynek célja a tervezett építmények terv szerinti helyének 
kijelölése a munkaterületen. Kialakításra kerül egy teret 
átívelő belső sétány, az új burkolat nyomvonalának kidol-
gozása már részben megtörtént.

A téli leállást követően 2014. január elején a kivitelezési 
munkák folytatódtak a kutyafuttató és a játszótér teljes 

lezárásával, ezek burkolatának és berendezéseinek elbontása 
folyamatosan történik a kivitelezési terveknek megfelelően. 

A kivitelezési terv fontos eleme, 
hogy a korcsoportok szerint  

elrendezésre kerülő játszóteret 
nagy zöldfelülettel borítják be. 

Az ott található játszótéri elemek egy részét is felújítják, de 
új eszközök is beszerzésre kerülnek. A kutyafuttató felújí-

tása után a kis- és nagytestű kutyák számára szétválaszt-
ják a futtató területét, és kerítéssel veszik körbe. Az őrzött 
parkoló előtti járdaszakasz felbontása, a talaj előkészítése és 
a kerítés oszlopainak beépítése már befejeződött. Folyamat-
ban van a műhelybe beszállított kerítés és játszótéri elemek 
felújítása, valamint a hulladékok elszállítása.

Az Almássy tér megújulásának utolsó fázisa a közösségi tér 
kialakítása lesz szabadtéri fitness-eszközök elhelyezésével, 
melyek alkalmasak lesznek az aktív kikapcsolódásra, a sza-
badidő hasznos eltöltésére. A közösségi teret a Barcsay és 
az Almássy utca közötti területen építik majd ki, s elhelyez-
nek mellette egy látványos szökőkutat is. 

Az Almássy tér is az Erzsébet Terv 
fejlesztési program keretén  

belül újul meg, mintegy  
190 millió forintból.  

A program további beruházásokat is tartalmaz, így 
az Al mássy és a Madách tér mellett a kerület harmadik jelen-
tős köztere, a Klauzál tér is hasonló módon újul meg a jövő-
ben. A legnagyobb terek megújulásával párhuzamosan folya-
matosan bővülnek a zöldfelületek, ahol pedig nincs lehetőség 
ültetésre, ott planténeres megoldással növényesítenek.

Az épülő tér látványtervei

Terméskővel burkolják a tér támfalait

Az enyhe időjárásnak köszönhetően 
folyamatos a munkavégzés a téren

Az új burkolatok nyomvonalait már kialakították
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Családsegítés és 
foglalkoztatási tanácsadás
új kerületi helyszínen

Erzsébetváros szociális alapellátásai 
közé tartozó családsegítéssel kapcso-
latos feladatok ellátásának zökke-
nőmentességét a Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Köz-
pont Esély Családsegítő Szolgálata 
biztosítja. Családsegítés alatt a krí-
zishelyzet miatt segítségre szoruló 
személyek, családok számára az ilyen 
helyzethez vezető okok megelőzése, 
a krízishelyzet megszüntetése, vala-
mint az életvezetési képesség megőr-
zése céljából nyújtott szolgáltatásokat 
értjük. 

A szolgálat munkatársaival mind 
ez idáig két telephelyen vehették fel 
a kapcsolatot a kerületben élő, krí-
zishelyzetben lévő egyének, csalá-
dok. A Kertész utca 28. szám alatti 
Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálat 
munkakereséssel, munkanélküliséggel 
kapcsolatos problémák megoldásában 
támogatta ügyfeleit, a Dózsa György 
út 70. szám alatti egységnél pedig 
elsősorban információnyújtással, 
tanácsadással várták a kerületieket, 
valamint családi problémák kezelé-
sében, életviteli nehézségek leküzdé-
sében nyújtottak segítséget a szak-
emberek.

A két szolgáltatási forma 2014. 
február 2-tól egyesült, és új címen, 
a Hutyra Ferenc utca 11–15. szám 
alatt kezdte meg működését. A válto-
zásokkal kapcsolatban Foki Csillát, 
az Esély Családsegítő és Foglalkoz-
tatási Tanácsadó Szolgálat szakmai 
vezetőjét kérdeztük.  

Milyen megfontolásból költözött össze 
a két egység?
Régi vágyunk és tervünk valósult 
meg azzal, hogy az Esély Családse-
gítő Szolgálat összes szolgáltatását 
ma egy helyen tudjuk biztosítani 
ügyfeleink és Erzsébetváros lakossága 
részére. A két szolgálat egyesült, így 
a név is változott. A korábbi Esély 
Családsegítő Szolgálat és a Foglal-
koztatási Tanácsadó Szolgálat immár 
Esély Családsegítő és Foglalkoztatási 
Tanácsadó Szolgálat néven működik 
tovább.

Hol találják meg jelenleg az ügyfelek 
az Esély Családsegítő és Foglalkozta-
tási Tanácsadó Szolgálatot?
2014. február 2-a óta az Esély Család-
segítő és Foglalkoztatási Tanácsadó 
Szolgálat a Hutyra Ferenc utca 11–15. 
szám alatt működik. Az iroda a Rotten -
biller utca felőli társasház udvarából 
nyílik. Ügyfeleinket már januárban 
tájékoztattuk az elérhetőségeink válto-
zásáról, így az ellátás folyamatosságát 
a költözés nem akadályozta. 

Az új épületben tágas terek, szép 
és kulturált környezet fogadja mind 
a munkatársakat, mind a klienseket.

A címen kívül változott még más is 
a szolgálat működésében?
A változás csak az elérhetőségünket 
érintette. Egyelőre minden szolgálta-
tásunk a megszokott rendben műkö-
dik tovább. Ügyfeleinket a korábbról 
ismert nyitvatartási rendben fogadjuk, 

és biztosítjuk számukra a problémáik, 
nehézségeik megoldásához szükséges 
támogató szolgáltatásokat.

 Munkakereséssel, munkavállalási 
tanácsadással kapcsolatos szolgál-
tatásainkkal hétfői, keddi és csü-
törtöki napokon 9 és 17 óra között 
várjuk az ügyfeleket, valamint 
pénteken 9 és 13 óra között.

 Családi, szociális jellegű prob-
lémák kezelésével kapcsolatos 
szolgáltatásainkat (adósságkezelési, 
lakásügyi és pszichológiai tanács-
adás stb.) minden hétfőn, kedden 
és csütörtökön 9 és 18 óra között, 
szerdán 14 és 18 óra között, illetve 
pénteken 9-től 13 óráig lehet 
igénybe venni.

 Az álláskereső klub hétfői, keddi 
és csütörtöki napokon 9 és 12 óra 
között érhető el a VII. kerületi 
álláskereső lakosok számára. 
A szolgáltatás keretében az állás-
kereséshez internet- és telefonhasz-
nálatot, illetve az önéletrajz elké-
szítéséhez segítséget biztosítunk. 

 Az Esély Családsegítő és Foglal-
koztatási Tanácsadó Szolgálat 
működésének és szolgáltatásainak 
megismerése érdekében látogasson 
el személyesen az új címre, vagy 
kérdezze a szolgálat munkatársait 
a 322-0272 és a 322-5065-ös tele-
fonszámokon.

Erzsébetváros önkormányzatának képviselő-testületi döntése alapján sok éves várakozás 
után végre egy épületbe költözött a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 
Esély Családsegítő Szolgálata és Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálata. Korábban két 
kerületi címen, februártól azonban egy, a szolgáltatáshoz méltó, az ügyfelek fogadására, 
ellátására minden szempontból alkalmas helyszínen vehetőek igénybe a családsegítés 
körébe tartozó ellátások.

pályázati felhívás

Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
rajz- és fotópályázatot hirdet az egészséges száj világnapja alkalmából 

„kifogástalan mosolyom titka” címmel.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

Fotó kategóriában készített pályaműveket elektronikus úton a kifogastalanmosolyom@bjhuman.hu e-mail címen 
fogadjuk JPG kiterjesztésben, maximum 10 MB nagyságú méretben.
Rajz kategóriában az alkotások bármilyen technikával készülhetnek: grafitceruza, színes ceruza, filctoll, zsírkréta, 
pasztellkréta, vízfesték, akrilfesték, akvarellfesték, kollázs stb. A pályaműveket A/4-es méretű rajz- vagy kartonpa-
píron kidolgozva, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ postacímén fogadjuk (1072 Budapest, 
Nyár utca 7., 2. emelet).

A pályázatok benyújtásának határideje:

Az elektronikusan benyújtott pályázatok beadási határideje 2014. március 14., 23 óra 59 perc. A rajz kategóriában 
készült, postai úton feladásra kerülő pályázatok beérkezési határideje 2014. március 14. 

További információk: 

Jelen pályázati felhívás és annak dokumentációját képező pályázati adatlap megtalálható a Bischitz Johanna Integrált 
Humán Szolgáltató Központ weboldalán, a pályázati felhívások menüpont alatt (www.bjhuman.hu). A pályázattal 
kapcsolatos további kérdéseiket a kifogastalanmosolyom@bjhuman.hu e-mail címen várjuk.

Az Esély Családsegítő és Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálata a Hutyra Ferenc utca 11–15. szám alatt
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Kiváló tanuló és sportoló
Dénes Eszter, az alsóerdősori iskola tanulója, hetedik helyezést ért el 
az Országos Sportlövő Diákolimpián.

17

Farkas Zsolti 

Az ének iskolája című műsor győztese 2013-ban, a kerületi Baross iskola diákja, Farkas Zsolti 
lett. Az énekversenyben 8–14 év közötti gyerekek mutathatták meg tehetségüket. A műsor vezető 
Friderikusz Sándor, a zsűritagok Szulák Andrea, Szandi, Hajós András és Király Viktor voltak.

Büszkeségeink

Eszter, hogyan lesz valakiből sportlövő? Miért ezt a sportot 
választottad?
A szüleim is sportlövők voltak gyerekkorukban, én pedig 
a Nagy sportágválasztón döntöttem el, hogy szintén sport-
lövő leszek. 

Amikor a szüleid meséltek erről a sportról, akkor is gondol-
tál arra, hogy megpróbálod?
Igen, már akkor is gondoltam rá, de végül később határoz-
tam el magam.

Mikor van edzésed, és hogyan telik egy tréning?
Kedden és csütörtökön járok edzeni. De ez nem úgy 
működik, mint például egy táncóra. Kettő és öt között 
lehet menni, és az edzővel azon dolgozunk, ami nem megy, 
vagyis rugalmasak az edzések.

Mindenkinek van fegyvere?
Eleinte a szakosztálytól kapunk, később a legtöbb gyerek-
nek vesznek a szülei.

Mire céloztok az edzéseken, és mitől függ, hogy épp jól 
teljesítesz-e?
Lőlapra lövünk, a közepe a lényeg. A teljesítményem pedig 
változó. Van, amikor jobban, van, hogy kevésbé jól megy. 
Sok mindentől függ ez: fáradtságtól vagy a hangulatomtól.

Mi kell ahhoz, hogy jó legyél ebben a sportban?
Fejben dől el ez is. A legszükségesebb a jó koncentrációs 
készség: ha valaki szétszórt, az nem lehet jó lövő.

A jövőbeli terveidben is szerepel a sportlövészet?
Jó lenne folytatni, mert szeretem, és sikerélményeim is van-
nak, de nem tudom, mi lesz, ha egyszer nem tudok majd 
tovább fejlődni. 

Remélem, erre nem kerül sor. Megnyerted ezt a versenyt, 
amire a szakosztályod nevezett be, de van további vágyad 
vagy célod ebben a sportágban?
Igen, megpróbálnám szívesen 2016-ban az Európa Baj-
nokságot, de a végső cél az olimpia lenne, nem tudom, 
sikerül-e.

Szüleid mit szóltak a helyezésedhez?
Természetesen örültek neki.

A suli jól megy? Mi a kedvenc tantárgyad?
A rajzot nagyon szeretem, és most kitűnő lettem.

Hol szeretnél továbbtanulni?
Érdekelnek a természettudományok, szívesen lennék 
állatorvos, mert nagyon szeretem az állatokat. Van otthon 
tizenvalahány egerem.

Holnap suli után újra sportlövő edzés!
Igen, ez kikapcsol, bár van, amikor lefáraszt, de nagyon 
szeretem csinálni.

Zsolti, gratulálok a fantasztikus győzelemhez! Gondolom, 
sok munka előzte meg. Hogyan szeretted meg az éneklést?
Jó kérdés! Az előző iskolámban volt egy farsangi buli, és 
azt gondoltuk ki az osztálytársammal, hogy elénekelünk 
együtt egy dalt. Éppen akkor ment a Megasztár, amelyben 
Király Viktor szerepelt, ő volt akkor a kedvencem. Mondtam 
a haveromnak, tanuljuk meg a dalt. Először az osztálynak 
adtuk elő, és nagy sikerünk volt. A haverom azonban inkább 
a focit választotta, én az éneklést. Azután rendeztek a suliban 
Ki Mit Tud?-ot, én pedig előadtam egy Michael Jackson 
dalt, amivel ezt a versenyt megnyertem, aztán újra jelentkez-
tem – már felsősként –, és azt is sikerült megnyernem egy 
Frank Sinatra dallal, a New York, New York-ot énekeltem.

Képezted magad?
Akkor még nem jártam, de most már járok tanárhoz. 

Mi alapján választod a dalokat?
Amiket szeretek hallgatni, azokat választom. 

Hogyan jött az ötlet, hogy jelentkezz Az ének iskolájába?
Csak gondoltam, megpróbálom, hátha sikerül. És sikerült!

Hogy érezted magad a műsorban?
Felejthetetlen volt, nagyon jól éreztem magam. Az első nap, 
amikor érkeztem, még nagyon idegen volt a hely, kicsit 
kellemetlen volt ennyi ismeretlen gyerekkel összezárva, 
és a sok kamera is feszélyezett. Először féltem, de később 
belelendültem, és a tizenhat kiválasztottal egyre jobban 
összebarátkoztunk. Szétszedtük a backstage-et!

Megmaradtak onnan barátságok?
Mindannyian barátok maradtunk, csak „úgy” nem tartjuk 
a kapcsolatot, sajnos. Ott mindenki szeretett mindenkit, 
nagyon hiányoznak ők is és a forgatás is. Gyerekekkel telje-
sen más dolgozni, mint felnőttekkel. Szerintem velünk jobb. 

Hogyan tovább, Zsolti? Most jársz énektanárhoz, ez eldön-
tötte a sorsodat?
Igen, zenész leszek. Most fogok felvételizni a Bartók Béla 
„Konziba”, a bátyám is odajár, jazz énekre megyek, fel kell 
készülnöm nagyon.

Sokat gyakorolsz?
Igen, gyakorolunk az énektanárommal is, de még elméletet 
is kell mellette tanulnom.

Azt hiszem, te pontosan tudod, hogy ez az utad, ezt végig 
kell járnod.  Játszol hangszeren is?
Zongorázom, nem áll semmi más jól a kezemben, próbál-
tam hegedülni, gitározni, de végül a zongoránál maradtam.

Remélem, egy pár év múlva, mint nagy sztárral készíthetek 
majd veled interjút!
Én is nagyon remélem! 

Van kedvenc zenészed?
Bruno Mars. Voltam nemrégiben a koncertjén, az ferge-
teges volt! Olyat alakított a színpadon, annyit lehet tőle 
tanulni! Nagyon komoly!

Gondolom, a szüleid büszkék rád, és támogatnak.
Igen, mellettem állnak mindenben, támogatják a zenei 
pályafutásomat is, most jön majd ki hamarosan a lemezem, 
de ez még „meglepi”. Jó kis album lesz, lesznek saját dalok 
is rajta.

Az ének iskolájának győztese
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Kiemelkedő sportolók 
a Baross suliban

A Baross iskola focicsapata kiemelkedő teljesítményt nyújt, hiszen számos versenyen érnek 
el dobogós helyezéseket. Így például a Coca-Cola Kupán első helyezettek lettek, ezzel 
továbbjutottak a nagydöntőbe. Az iskola rendszerint több bajnokságot is szervez, az idei 
első összecsapáson, amelyet a Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetem csarnokában rendeztek 
meg, a szülők és tanárok csapata győzedelmeskedett.

Beke Farkas Nándor, a 100 Tagú Cigányzenekar menedzsere

Rendőrségi hírek
A bűnmegelőzési ajánlások betartásával jelentősen csökkenhet  
az áldozattá válás esélye. A bűnmegelőzés össztársadalmi  
tevékenység, amely érinti a rendőrséget, a civil szervezeteket,  
az önkormányzatokat és nem utolsósorban a magánszemélyeket.

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

Tájékoztatjuk Erzsébetváros lakosságát,  

hogy az erzsébetvárosi térfigyelő rendszer 

folyamatosan, a nap 24 órájában működik.

A Baross Újévi Kupa csapatai A Coca-Cola Kupa győztes csapata

Coca-Cola kupa eredményei:

Facultas–Szent István Gimnázium 1:1
Facultas–Esély Középiskola 6:2
Facultas–Dél-Pest 5:4

Baross Újévi kupa eredményei:

1. helyezett: szülő-tanár vegyes
2. helyezett: 8. évfolyam

3. helyezett: 7. évfolyam
4. helyezett: 6. évfolyam

Álló sor, balról jobbra: 
Szuhánszky Gergő, Mészáros Bence, Makai Olivér
Alsó sor:  
Jagodics Viktor, Tóth Attila, Gerencséri Zsolt

Álló sor, balról jobbra: 
Kalocsai János, Lázók Leopold, Nagy László
Alsó sor: 
Pelikán Tamás

Álló sor, balról jobbra: 
Maurovics Márk, Szabó Imre, Halász Dávid
Alsó sor: 
Rékasi László, Pásztor Dániel

Ha mi, polgárok, megfogadjuk az alábbi jó taná-
csokat, máris többet tettünk biztonságunkért, mint 
nagyon sokan azok közül, akik e tanácsokat figyel-
men kívül hagyva váltak bűncselekmény áldozatává.  

Ne legyünk naivak, legyünk kissé bizalmatlanok! 
A trükkös lopást elkövetők rendőrnek, vízművek, 
gázművek vagy a nyugdíjfolyósító intézet alkalma-
zottjának, takarítónak, ruhaárusnak, késélezőnek 
adják ki magukat, és a jóhiszemű emberek érté-
keit a legalkalmasabb pillanatban eltulajdonítják. 
A felderítést nehezíti, hogy a sértettek nem azon-
nal veszik észre az őket ért kárt, így a bejelentések 
megtételére is később kerül sor. Alapvető tudnivaló, 
hogy az említett cégek dolgozói bejelentés nélkül 
nem mennek ki helyszínre, előtte telefonálnak vagy 
értesítést küldenek. A nyugdíjfolyósító intézet tagjai 
nem mennek ki lakcímre, az alkalmilag a házban 
dolgozókat pedig nem szabad beengedni a laká-
sunkba. Lehetőleg az ajtónk előtt álló ismeretlentől 
kérjük el a beosztását, nevét, kérjük meg, hogy jöj-
jön vissza később, és addig ellenőrizzük le a hivatko-
zott cégen keresztül a kapott adatokat. Ha hosszabb 
időre magára hagyjuk lakásunkat, szerezzünk be egy 
időzített kapcsolórendszert, mely beprogramozott 
időközönként felkapcsolja a villanyt, vagy kérjük 
meg barátunkat, szomszédunkat, hogy időnként 
szellőztessen, kapcsolja fel a villanyokat, hogy ne 
tűnjön fel a lakás üressége. 

A kerületi rendőrség nyomozott a nagy sajtóvissz-
hangot kapott japán kerékpáros világutazó ügyében 
is. Az elkövetőt ugyan nem sikerült előállítani, de 
a kerékpárt megtalálták. Nyomozás elrendelésére 
került sor egy japán állampolgár bejelentése alapján 
ismeretlen tettes ellen, aki január 16-a és 17-e között 
egy Kertész utcai lakóház belső udvarán biztonsági 
kerékpárzárral egy rácshoz rögzített Riese und Müller 
BD-1 Birdy típusú, ezüst színű, német gyártmányú 
összecsukható kerékpárt eltulajdonította. Lopással 
okozott kár: 400 000 forint. Keletkezett rongálási kár: 
6000 forint. Január 25-én a XVII. kerületi Bakancs úti 
piacon a kerékpár előkerült.

MTI Fotó: Tóth Tamás
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Max Aufricht tanítói oklevelével és egy ezüstforinttal a zsebében érkezett 
Budapestre az 1870-es években. A fiú hamarosan megszerezte a jogi doktorátust, 
és megtanult franciául. Nevét Arányi Miksára magyarosította. Hamarosan Párizsba 
utazott, ahol megismerkedett a New York Biztosító Társaság igazgatójával. 
Találkozásuk után Max megbízást kapott tőle a magyarországi hálózat kiépítésére. 

Százhúsz éves a világ legszebb
kávéháza, a New York-palota 
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Kultúra

Arányi Miksa olyan remek munkát 
végzett, hogy szükség lett egy repre-
zentatív központi épületre is Budapes-
ten, így fölépítették a New York Biz-
tosító Társaság székházát Hauszmann 
Alajos tervei alapján 1894-ben, amely 
a Nagykörút egyik legelegánsabb 
épülete lett. Földszintjén kávéházat 
nyitottak, amely a mai napig megha-
tározza a magyar irodalmi-művészeti 
életet. Híres alkotók itták mindennap 
kávéjukat, konyakjukat a New York 
kávéházban. Legendák születtek itt, 
és világszínvonalú remekművek. 

Az épület elnyerte a „Budapest Építé-
szeti Nívódíja 2007” címet, a benne 
működő hotel pedig az „Év szállodája 
2013” rangot is. A palota legpompá-
sabb része még ma is a földszinti kávé-
ház, melynek enteriőrjét a historizáló 
eklektika jegyében tervezték. Jelleg-
zetes csavart oszlopai, a karzatlép-
cső, a muránói csillárok mind-mind 
a luxus csillogásával kápráztatják el 
a betérő vendégeket. 

Az anekdota szerint a kávéház nyi-
tónapján Molnár Ferenc egy vidám 
újságíró társasággal a Dunába dobta 
az étterem kulcsait, hogy soha ne 
zárják be, mindig nyitva marad-
hasson. A kávézó otthont adott 
a Nyugat című folyóirat és a Pesti 
Napló szerkesztőségének is. Adynak, 
Karinthynak, Móricznak és sok-sok 
legendás művészünknek volt a törzs-
helye, ahol jól tudták, ki mit fogyaszt. 
Ady például állítólag mindig lencse-
főzeléket kért szafttal. A hely – és 
így a kávéházi élet is – megsínylette 
a két világháborút, de a legnagyobb 
megdöbbenés akkor érte a kávéház 

A New York kávéház belülről

rajongóit, amikor az ötvenes években 
– bár csak kis időre – sportszeráruház 
lett a csodálatos palotából. 1954-ben 
Hungária kávéház néven feltámadt 
hamvaiból. 2001-ben kezdte felújítani 
a csodálatos palotát az új tulajdonos, 
a Boscolo-csoport, hogy nemzetünk 
egyik legszebb épülete újra régi pom-
pájában tündökölhessen. 2006-ban 
nyitotta meg újra kapuit a felújított 
és káprázatosan szép palota. A vég-
eredmény magáért beszél: a stílus és 
a minőség adja fényűző szépségét. 

Az Olaszországból származó már-
ványok, textíliák, a kézzel készített 
muránói csillárok, berendezések felel-
nek ragyogásáért. A New York Café 
egy színvonalas nemzetközi szavazáson 
el is nyerte a „Világ legszebb kávéháza” 
címet 2011-ben, idén pedig a 120 éves 
évfordulót nagyszabású bállal teszik 
majd örökre emlékezetessé. Aki egy-
szer is betért vagy betér a palota falai 
közé, soha nem felejti el azt a csodála-
tos építészeti-gasztro nómiai élményt, 
amelyet a New York-palota kínál.   

Mai napig élénk irodalmi élet folyik 
a falak között, a New York Művész-
páholy a kávéházban működik, és itt 
rendezik meg az országos bárzongo-
rista versenyt is. 

Arányi Miksa valamikor csupán egy 
ezüstforinttal a zsebében, de annál 
több tenni akarással elindította a világ 
egyik legszebb építményének meséjét, 
amire mi, magyarok joggal lehetünk 
büszkék. A New York-palota története 
remélhetőleg soha nem ér véget…

Az egykori New York-palota, 
ma Boscolo New York Palace
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FEBRUÁR

20. csütörtök
¡	11.00–13.00
„Utazó” Teaház: Az I. Világháború 
katonai szövetségei és árulásai
A belépés díjtalan!
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter

21. péntek
¡	18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejövetele

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

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

24. hétfő
¡	18.00–22.00
A Veranda Egyesület összejövetele

25. kedd
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
összejövetele

26. szerda
¡	10.00–12.00
Seniortánc
¡	17.30–20.30
Vendég: Katona Áron Sándor 
tűzzománcművész. A Művészetba-
rátok Egyesületének rendezvénye

27. csütörtök
¡	15.00 –19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter
¡	17.00  –20.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték
Házigazda: Madár János

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

MÁRCIUS

1. szombat
¡	15.00–19.00
A Molnár Antal Zeneiskola „Brass 
Monkey” Big Bandjének és tanárai-
nak farsangi hangversenye

3. hétfő
¡	16.00–18.00
A Mozgássérültek Budapesti 
Egyesülete VII. kerületi 
csoportjának összejövetele

4. kedd
¡	18.00–20.00
Györffy Sándor képzőművész 
kiállításának megnyitója

5. szerda
¡	10.00–12.00
Seniortánc
¡	17.30–
Tar Lőrinc pokoljárása 
Tóth Sándor költő gondolatai
A Művészetbarátok Egyesületének 
rendezvénye

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

8. szombat
¡	11.00–13.00
A Molnár Antal Zeneiskola zongora 
tanszakának hangversenye
¡	15.00–18.00
A Csend Fényei Klub összejövetele 
hallássérülteknek
¡	16.00–19.00
A Hársfa Egyesület összejövetele

9. vasárnap
¡	15.00–18.00
„Magyarok szép hazája…” címmel 
a Takács Béla Zenebarát kör zenés 
délutánja. Belépő: 600 Ft/fő.
¡	16.00–19.00
A Hársfa Egyesület összejövetele

10. hétfő
¡	16.00–18.00
Az Ezüst Hárs Egyesület 
összejövetele
¡	17.30–19.30
A kínai gyógyászat ÁBÉCÉJE 
előadássorozat I. rész

11. kedd
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
összejövetele

12. szerda
¡	10.00–12.00
Seniortánc

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

14. péntek
¡	14.30–15.45
Március 15-i megemlékezés
A Kiss Stúdió Színház „Fényes ég 
alatt” című pódiumjátéka 
¡	16.30
Krisztiáni Sándor szobrászművész  
kiállításának megnyitója. A kiállítást 
megnyitja: Hegedűs D. Géza.
¡	18.00–22.00
Bihari táncház
Házigazda a Kisbihari Együttes
A belépés díjtalan!
¡	18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejövetele

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

2. 20. Elhalasztott holnap – Honvéd Együttes Színészkar 19.30

2. 23. Maskura – Marica bábszínháza 10.00

3. 1. Az Idő Peremén 2.0 –  gépGYERMEKálma táncműhely 15.00

3. 1. Bethlen Gábor Isk. kórusainak és hangszeres zenészeinek műsora 17.00

3. 2. Virágkoldusok  – A Bethlen Gábor Iskola  Színtársulat előadása 10.00

3. 4. Stand Up Klub – Stand Up Brigád 19.00

3. 7. Bethlen téri kabaré –  Stand Up Brigád 19.30

3. 8. Ködből, csöndből BEMUTATÓ – Duna Táncműhely 19.30

3. 9. / 11. A hold gyermekei –  Apró Színház 10.00

3. 12. Kávécsarnok – Rendező: Szurdi Miklós 19.30

3. 14. Egy fáról – Közép-Európa Táncszínház 19.30

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

a bethlen téri színház előadásai  
2014. február 20.–március 14.

Lázas fertőzés

Erre a panaszra különösen 
ajánlott a fehér fűzfa, a bodza 
vagy a hársfa forrázata, mert 
ezek nemcsak az elvesztett 
folyadékot pótolják, hanem 
a lázat is csillapítják.
 
Elkészítés: Egy csésze her-
bateához egy kávéskanálnyi 
teakeveréket forrázzunk le 
2 dl vízzel, és lefedve áztas-
suk öt-tíz percig. A teát lan-
gyosra hűtve igyuk meg.

Immunerősítés

A csipkebogyó legismertebb tulajdonsága, hogy ren-
geteg C-vitamint, de emellett még B1-, B2 és K-vi-
tamint, magnéziumot és vasat is tartalmaz. 100 g 
csipkebogyó 200 mg C-vitamint tartalmaz. Ez négy-
szer annyi, mint ami a citromban található. Immun-
erősítő hatása nemcsak a C-vitaminnak, de a benne 
található flavonoidoknak is köszönhető. Természetes 
gyulladásgátló és antibiotikus hatású. Ízületi fájdalmak 

esetén is beválhat, érdemes kipróbálni.

Elkészítés: Este áztassunk be egy 
teáskanálnyi, még az első fagyok 

előtt szüretelt bogyót 2 dl hideg 
vízbe. Reggel készítsünk egy 

másik teát is, szintén egy 
teáskanálnyi csipkebo-
gyóból, melyet 2 dl forró 
vízben 4–5 percig főzünk. 
A meleg teát hűtsük le, 

majd öntsük össze a két 
italt, és szűrjük le. 
Az így kapott teában 
megmarad az értékes 

C-vitamin és az ásvá-
nyi anyagok is.

Felfázás 
 
Erre a panaszra legtöbbször java-
solt gyógynövény a tőzegáfonya 
és a medveszőlőlevél tea. Míg 
az előbbi gátolja a mikroorganiz-
musok megtapadását a hólyag 
nyálkahártyáján, az utóbbi enyhe 
vizelethajtó és jó fertőtlenítő szer.  
 
Elkészítés: A medveszőlő és 
a tőzegáfonya teát is hideg víz-
zel kell elkészíteni, így mind 
a fertőtlenítő hatású anyagok, 
mind pedig a cserzőanyagok 
hatása megmarad. 1 teáskanálnyi 
levelet negyed liter hideg vízzel 
leöntünk, és 4–6 órán át áztat-
juk, olykor megkeverjük, majd 
leszűrjük. 

TANÁCS:

Mindenképp menjünk orvos-hoz, ha a tünetek nem eny-hülnek három nap után, vagy belázasodunk, esetleg véres vizeletet tapasztalunk!

TANÁCS:

Mindenképp menjünk 

orvoshoz, ha két nap után 

sem csökken a láz, illetve 

39,5 fok fölé emelkedik!
TUDTA-E?!

Egyes népek még likőrt, 
bort és pálinkát is készí-
tenek csipkebogyóból, 
a svédek pedig levesnek 
főzik meg.
A Bibliában a csipkebo-
kor Mózes elhivatását 
jelképezi. A középkorban 
a lángoló csipkebokrot 
Mária jelképének tekin-
tették, aki érintetlenül 
lett Isten anyja, ezért a 
barokk művészetben az 
égő csipkebokor a szeplő-
telen fogantatás jelképe.

Gyógyteák 
a hideg hónapokban

A 4 alkalomra szóló bérlet ára: 1800 Ft, mely megvásárolható március 10-én, hétfőn  
a program kezdete előtt 16.30 órától a helyszínen

Alkalmi belépő: 500 Ft/ alkalom, mely  megvásárolható minden egyes program kezdete előtt a helyszínen

A KÍNAI 
GYÓGYÁSZAT  
ÁBÉCÉJE
Előadássorozat Kínát megjárt  
szakemberekkel

Helyszín: 1077 Budapest, Wesselényi utca 17.  | Telefon: 413-3550 | www.eromuvhaz.hu

2014.  
március 10.

hétfő
17:30 óra

2014.  
április 28. 

hétfő 
17:30 óra

2014.  
május 12.

hétfő
17:30 óra

2014.  
május 26. 

hétfő
17:30 óra

A Csí Kung elméletben és gyakorlatban
Nincs többé stressz és depresszió. Mozgásterápia és gyógytorna  
Légzésgyakorlatok, a „Csí”, azaz az életenergia szabályozása különböző testhelyzetekben, 
mozgás és mozdulatlanság közepette 
20 perces „élő” bemutató kínai öltözékben és kínai zenével. Egyéni és csoportos gyakorlatok
Előadó: Gervai Miklós András hagyományos kínai orvos (CMD), Csí Kung orvos
Műsorvezető: P. Szabó József újságíró

Akupresszúra a mindennapokban – Helyszíni tanácsadás 
többféle betegségre  az alvászavaroktól kezdve a szívpanaszokig              

Előadó: Dr. Bittó Gyula akupresszőr
Műsorvezető: P. Szabó József újságíró

Tibeti orvoslás
Tudomány és/vagy varázslat. Elmélet és gyakorlat 
Tisztelgés néhai Benedek István professzor és nem utolsó sorban
Kőrösi Csoma Sándor emléke, munkássága előtt

Előadó: P. Szabó József újságíró

A természetgyógyászatról általában
A kínai orvoslás és a természetgyógyászat. A modern nyugati orvostudomány  
és a kínai (keleti) orvoslás viszonya. Mit tart a kettő egymásról?

Előadó: Béky László természetgyógyász
Műsorvezető: P. Szabó József újságíró

A téli hónapokban a tea nemcsak átmelegíti testünket, hanem akár meg is gyógyíthat.  
Az alábbiakban megmutatjuk, hogy milyen gyógyteákat  
készítsünk a problémáink orvoslására. 
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SZOLG Á LTATÁ S
Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár-
szerelés, rács készítés, galériakészítés, egyéb 
lakatosmunkák. Tel.: 06 (30) 299-1211

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

Ablakjavítás, www.ajtoablakdoktor.hu. 20 éve 
vállalom igényesen, becsületesen ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festé-
sét és szigetelését, 1 év garanciával. Felmérés 
díjtalan! Horváth Ákos Tel: 06 70 550 0269

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EGy ÉB

Jó hangú „LIRIKA” típusú pianínó jó 
állapotban eladó! Tel.: 06 (30) 363-9243

Kanadai cég otthoni munkavégzéssel reklám-
feladatok ellátására keres munka társakat. 
Időpont-egyeztetés: 06 (20) 936-5701

Azonnali készpénzért veszek bútorokat, 
festményeket, dísztárgyakat, porcelánokat, 
csillárokat, kitüntetést, hangszert, könyveket, 
csipkéket, írógépet, varrógépet, bizsukat, 
ezüstöt, borostyánt, hagyatékot díjtalan 
kiszállással. Tel.: 06 (20) 544-0027

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

Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom. Nem vagyok kereskedő. 
Tel.: 06 (20) 956-4084

RUHA böngészdében, Hernád u. 56/A 
(Damjanich utcából 50 m) február 20–28-ig 
minden max. 550 Ft/db. Csinos, szép holmik. 
Kedd–csütörtök 10.00–18.45; Szombat 
10.00–14.00.

Kedves Hölgyem, Uram! Eladó, kiadó 
lakásokat keresünk ezen a környéken 
rendezett anyagi körülményekkel 
rendelkező ügyfeleink részére.  Korrekt, 
diszkrét ügyintézéssel! Amennyiben 
Önnek eladó, kiadó ingatlanja van, hívjon 
bizalommal! Üdvözlettel: Sönmez Mária 
Tel.: 06 (31) 311-7110

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

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM

Hitelösszeg: max. 10 millió Forint
Futamidő: max. 10 év

Fix ügyleti kamat: 3,9%
Hitelcél: beruházás- és/vagy forgóeszköz-fi nanszírozás

Érdeklődni lehet:
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Telefon: 06-1/883-0810
E-mail: info@mva.hu

Mikrohitel Program
...segítünk indítani 

Mikrohitel Program
...segítünk 


