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Elkészült Budapest egyik legfejlettebb térfigyelő rendszere Erzsébetvárosban, így jelenleg 90 darab kamera 
közvetít jó minőségű digitális felvételeket a közterület-felügyeletnél dolgozó operátorok részére a nap 24 órájá-
ban. A létesítmény a legmodernebb szoftverrel rendelkezik, melynek köszönhetően lehetőség nyílik az azonnali 
intézkedésre, ezáltal a hatékony bűnmegelőzésre.
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Kitüntetések pedagógusnap alkalmából
A pedagógusnapon Erzsébetváros polgármestere köszön-
tötte a kerületben dolgozó egykori és jelenlegi óvónőket, 
tanítókat és tanárokat. „Tisztában vagyunk az Önökre 
háruló feladatok súlyával, és azt is tudjuk, hogy az Önök 
sikere a mi felelősségünk is. Valamennyi kerületi nevelési-
oktatási intézmény támogatását feladatunknak tartjuk, s ezt 
nem a jogszabályok, nem a normatívák döntik el. Az Önök 
munkája sokat ér Erzsébetvárosban, Erzsébetvárosnak, s ezt 
minden lehetséges módon kifejezzük a jövőben is” – hang-
súlyozta beszédében Vattamány Zsolt. A jeles nap alkal-
mából az elismerések mellett kiosztották a jelenlegi vezetés 
által alapított Erzsébetváros Jövőjéért díjakat, amelyet Futás 
Béláné, Pék Péterné és Práda Sándorné vehetett át. A peda-
gógusnapot június 6-án az önkormányzat által rendezett 
ünnepi műsorral és a Paracitera zenekar koncertjével ünne-

pelték. Az együttes egy fiatal felnőtt autistákból és down-szindrómásokból álló formáció, akik színes kotta segítségével magyar 
népdalokat énekelnek, és citerán kísérik magukat.

Lomtalanítás Erzsébetvárosban

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. nyilvánosságra hozta a lomtalanítási időpontokat Erzsébetvárosban.

Lomok kikészítésének időpontja: 2014. június 27–28.

A veszélyes hulladékok díjmentes átvételére 2014. június 28-án szombaton 10–16 óra között kerül sor a Rózsák tere 2. számmal 
szemben lévő közterületen. A veszélyes hulladékot kizárólag a fenti időpontban ideiglenesen felállított gyűjtőponton lehet leadni.

Lakossági fórum a Szenes Hanna parkban
Június 10-én lakossági fórumot tartott Benedek Zsolt 
és Ripka András önkormányzati képviselő a Szenes 
Hanna park megújulásával kapcsolatban. A téren 
lakók véleményét, észrevételeit kérte ismét az önkor-
mányzat, hogy azokat figyelembe véve készülhesse-
nek el a felújításhoz szükséges tervek. Az eseményre 
érkezők elsősorban arról érdeklődtek, hogy a rekonst-
rukció során bekerítik-e a parkot, emellett a térfigyelő 
kamerák számának növelése is szóba került. „Arra a 
döntésre jutottunk a lakókkal, hogy az itt elhangzott 
javaslatok alapján az önkormányzat szakirodájának 
munkatársai terveket készítenek, melyeket minden-
kinek kiküldünk levélben, hogy szavazhassanak a 
nekik leginkább tetsző koncepcióra. A Szenes Hanna 
park már a harmadik olyan tér lesz, melynek fel-
újítását lakossági szavazásra bocsátjuk, hiszen az 
Almássy és a Madách tér rekonstrukciójánál is nagy 
népszerűségnek örvendett ez az egyedülálló módszer. 
Bízom benne, hogy közösen megtaláljuk a mindenki 
számára megfelelő megoldást” – mondta kérdésünkre 
Benedek Zsolt, a körzet képviselője.

Megújul a Klauzál utca
Az Erzsébet Terv átfogó fejlesztési program keretében újabb utca felújítására kerül sor: ezúttal 
a Klauzál utca kap a kockakövek helyett új, jó minőségű burkolatot. A munkaterületet június 
elején vette át a kivitelező cég, és a forgalomkorlátozások csökkentése érdekében az utca két 
végéről kezdte meg a munkát. Az úttestet és mindkét oldali járdaszakaszt újraburkolják, vala-
mint növényekkel teszik zöldebbé a területet.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Oktatási és kulturális programok

Kerületi polgármesterek a fővárosi 
közgyűlésben
A parlament megszavazta az önkormányzati törvény módosítását, melynek értelmében a listán 
választott képviselők helyett a kerületi polgármesterek, valamint a kompenzációs listáról bejutó 
képviselők kerülnek be a főpolgármester melletti testületbe. A törvénymódosítást előterjesztő kép-
viselők szerint így egyszerűbbé és demokratikusabbá válik az önkormányzati választási rendszer.

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-testület a 40/2014. (II.10.) számú határozatával  
igazgatási szünetet rendelt el 2014. június 30. és 2014. július 4. között.  

Ezen időszak alatt Hivatalunk zárva tart.

A Polgármesteri Hivatalban ügyeletet kizárólag a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda  
Anyakönyvi Csoportja tart 2014. július 2-án újszülöttek anyakönyvezése, valamint temetési 

engedélyek kiadása ügyében 9 és 12 óra között.

dr. Gotthard Gábor
jegyző



A projekt címe – „Esély a szülők-
nek, lehetőség a gyermekeknek” – is 
azt bizonyítja, hogy Erzsébetváros 
törekszik arra, hogy igazán családbarát 
kerületté váljon, ahol mind a gyerekek, 
mind szüleik jól érzik magukat. A 150 
millió forintos vissza nem térítendő 
támogatás segítséget nyújtott ahhoz, 
hogy a Városligeti Bölcsőde lényegesen 
szebbé, korszerűbbé váljon, egészséges 
és maximálisan gyerekbarát környe-
zetet biztosítson a kicsiknek. Ez azt 
jelenti, hogy 25 gyermekkel többet 
tudnak fogadni az intézményben. 
A fejlesztés során mindvégig szem előtt 
tartották a környezetbarát és fenntart-
ható üzemeltetést biztosító megoldá-
sokat. A felújítás során az alsó szinten 
a régi csoportszobákat szinte teljesen 
elbontották, csak a pillérek maradtak, 
hogy hat új helyiséget hozhassanak 
létre. Minden szobából teraszra lehet 
kilépni, a belső tereket a külsőtől csak 
egy üvegfelület választja el. Fontos 
volt, hogy az épület a környezet szerves 
része legyen, és az is, hogy minél több 
természetes anyagot használjanak 
fel. A földszinten található a modern 

konyha, mosoda, személyzeti étkező, 
folyosó, öltöztető, készségfejlesztő 
szoba, sószoba és a raktárak. Az eme-
leten megmaradt a két csoportszoba, 
itt alakítottak ki két irodát, elkészült a 
zöldtető és a tetőterasz is. A zöldtető – 
azon kívül, hogy üde színfolt – nagyon 
hasznos, hiszen nyáron csökkenti az 
alatta található terek felmelegedését. 
A tetőterasz üvegkorlátját viráglá-
dákkal és zöldfallal kombinálták, de 
a növények többek itt látványelem-

nél: környezetbarát por- és zajfogók. 
Kerekes székkel is jól lehet közlekedni 
az intézményben, a látássérülteket a 
tájékozódásban pedig dombornyomott 
táblák, a fehér botjukkal jól érzékel-
hető, padlóba épített jelek segítik. Az 
egészséges életmód jegyében kialakí-
tottak egy sószobát is. A konyha kapa-
citása az átalakítással megnőtt, így más 
intézményeket is képes lesz kiszolgálni. 
„A fejlesztésnek köszönhetően az 
épület korszerűbbé, szebbé és maxi-
málisan gyerekközpontúvá vált. Egy 
olyan modern, tágas, jól használható 
intézmény lett, amely minden kétséget 
kizáróan országos szinten is a legjobb 
bölcsődék közé fog tartozni” – mondta 
beszédében Vattamány Zsolt, Erzsé-
betváros polgármestere a 2014. június 
11-i projektzáró rendezvényen és 
sajtótájékoztatón, ahol a vendégeknek 
egy „virtuális séta” keretében mutatták 
be a megújult épületet. A polgármester 
azt is hangsúlyozta: a beruházás célja 
az épület korszerűsítésén kívül az volt, 
hogy több gyermeknek tudjanak a 
kerületben bölcsődei férőhelyet biztosí-
tani, így javítva a kisgyermekes szülők 
munkavállalási esélyeit.
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MÚZEUMOK 
ÉJSZAKÁJA

16−01 óráig2014. 06. 21.

Marosvásárhelyi forgatag 
a Róth Miksa Emlékházban

Helyszín: 1078 Budapest, Nefelejcs  utca 26.

Gyermekprogramok
Filmvetítés

Tárlatvezetés
Polgári bál

Három új kiállítás
Táncbemutató

Tombola
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Hazánk egyik legmodernebb 
bölcsődéje

Megújult a VII. kerületi Városligeti Bölcsőde, hiszen az elmúlt nyolc hónap során  
bővítették, korszerűsítették, hogy Magyarország egyik legmodernebb bölcsődéje 
születhessen meg. Erzsébetváros önkormányzata 150 millió forintos európai uniós 
támogatásból és 275 millió forintos önerőből finanszírozta a projektet.

Csillagos Házak – 2014. június 21.
Pontosan hetven évvel ezelőtt történt, hogy a magyar politikai vezetés – a vidéki zsidók 
deportálása után – a fővárosban élőket lakhelyük elhagyására kényszerítette: őket is 
haláltáborokba szánták. A zsidótörvények hatálya alá eső magyaroknak – akik 1944. 
április 5-e óta ruhájukon hatágú sárga csillagot voltak kénytelenek viselni – június 21-i 
határidővel kijelölt kényszerlakhelyre, az ún. csillagos házakba kellett költözniük. Ren-
delet írta elő, hogy az összeköltöztetettek által lakott házak bejárata fölé „kanárisárga” 
Dávid-csillagot helyezzenek el.
Az átköltöztetés mintegy 220 ezer embert érintett. A közel 2000 csillagos házból 480 állt 
Erzsébetvárosban.
A Nyílt Társadalom Archívum (OSA) azért indított széleskörű civil megemlékezést, 
hogy a csillagos házak lakóival történtek is a magyar történelem részévé váljanak. E kez-
deményezéshez csatlakozott Budapest-Erzsébetváros Önkormányzata, illetve a kerület 
zsidó és nem zsidó polgárai közül is sokan. Több itteni ház lakói szerveznek megemléke-
zést. A 480 csillagos ház összes lakója emlékére a Klauzál téren a civil kezdeményezőkkel 
közös megemlékezést tart az önkormányzat is június 21-én, 17 órakor.

Dembinszky utca 48. 11.00
Dob utca 52. 12.00
Károly körút 21. 14.00
Király utca 15. 14.30
István út 7. 15.00
Síp utca 7. 15.30
Akácfa utca 41. 16.00
Akácfa utca 59. 16.00
Király utca 51. 16.00
Rumbach Sebestyén utca 3. 16.00
Rumbach Sebestyén utca 9. 16.00
Damjanich utca 58. 17.00
Klauzál tér 17.00
Almássy tér 12. 18.00
Király utca 91. 18.00
Madách Imre tér 7. 18.00
Szövetség utca 45. 18.00
Barcsay utca 3. 18.30
Kazinczy utca 16. 20.00
Rózsa utca. 38/a 20.30
Dohány utca 74. 21.00

Meghívó
Erzsébetváros Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt  

az 1944-es csillagos házak lakóira emlékező rendezvényére
2014. június 21-én (szombaton), 17.00 órára a Klauzál térre.

Kérjük, hogy az esemény jellege miatt a férfiak – ha tehetik – fedett fővel 
jelenjenek meg.

Erzsébetvárosi lakosok 
megemlékezései (cím és időpont):
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Testvérvárosi látogatást tettek a cfáti 
polgármesteri hivatal dolgozói
2014. május 28-án Erzsébetváros önkormányzata vendégül 
látta testvértelepülése, az izraeli Cfát város polgármesteri 
hivatalának dolgozóit. A vendégek több napos képzés kereté-
ben érkeztek Budapestre, de a nemrég létrejött együttműkö-
désre tekintettel ellátogattak a VII. kerületbe is. A csoportot 
Szikszai Zsolt alpolgármester fogadta, majd egy a kerületről 
szóló előadást hallgathattak meg. Ezt követően felkeresték a 
BétMenachem zsidó iskolát, ahol az Egységes Magyar Izraelita 
Hitközség (EMIH) munkatársai köszöntötték őket. Egyórás 
városnézés következett: a cfátiak megtekinthették a kerület 
zsidó örökségével kapcsolatos épületeit, köztük a Rumbach 
Sebestyén utcai ortodox zsinagógát. Végezetül a hivatal kóser 
étellel látta vendégül a csoportot, amelyet nagy örömmel 
fogadtak, hiszen – mint elmondták – ezen kívül csak otthon-
ról hozott élelmiszert fogyaszthattak. A látogatás végén a dele-
gáció vezetője, Ori Ilán hangsúlyozta: először jártak Közép-
Európában, és nem is sejtették, mennyi értéket rejt Budapest, 
azon belül is Erzsébetváros. Szerinte nagyon fontos, hogy a 
testvérvárosi kapcsolatok informálisan is megerősödjenek, 
melyre kiváló alkalmak az ilyen találkozók.

Közbiztonsági fórum
Szakmai egyeztető fórumot tartottak június 4-én Erzsébet-
városban, hogy feltárják a kerületben felmerülő közbizton-
sági problémákat. Az alkalom célja volt az is, hogy erősödjön 
a helyi intézmények és a hatóságok kapcsolata. A fórumon 
részt vett mások mellett dr. Ormossy Attila ezredes, a BRFK 
szakirányító főosztályvezetője, dr. Kiss Szabolcs VII. kerü-
leti rendőrkapitány, az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet, 
a polgárőrség és a Bischitz Johanna Integrált Humán Szol-
gáltató Központ munkatársai is. Az önkormányzat részéről 
jelen volt Benedek Zsolt képviselő, aki bejelentette, idén is 
jelentős támogatásra számíthatnak a kerületi rendvédelmi 
szervek a városvezetéstől.

Sportgála a Barossban
Június 11-én sportgálát rendeztek a Baross Gábor Általános 
Iskolában, melyen kihirdették az iskolák közötti 2013–2014-
es összesített sportversenyek eredményeit. Külön díjazták 
az iskolák felkészítő tanárait is. Az eseményen részt vett 
Vattamány Zsolt polgármester is, aki elismerését fejezte ki 
a tanároknak és a diákoknak.

Az iskolák helyezési sorrendje:
1. Baross Gábor Általános Iskola
2.  Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola 

és Szakközépiskola, Dob utca
3.  Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola 

és Szakközépiskola, Kertész utca
4.  Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Új konyhát kaptak 
az idősklubok
A kerületben elindult közétkeztetési beruházás része-
ként új tálalókonyhát kaptak a Király és a Dohány 
utcai idősklubok. Négy éven belül az eddig megújult 
öt konyha mellett további ötöt korszerűsít a közbe-
szerzési tenderen nyertes cég, összesen közel 55 millió 
forintból. A tálalók a felújításnak köszönhetően már 
teljes mértékben megfelelnek a jogszabályi előírá-
soknak, de nemcsak a kiszolgáló helyiségek állapota, 
hanem az ételek minősége is jelentősen javult.  „Kerü-
letünkben is köztudottan magas az időskorúak ará-
nya, éppen ezért számos olyan intézkedést hoztunk, 
mely a kerületi szépkorúak életminőségét javítja. 
A magas színvonalú étkeztetés az ellátásnak csupán 
egyik tényezője, emellett gyógyszertámogatásokkal, 
házi segítségnyújtással, rendszeres és rendkívüli jutta-
tásokkal, valamint szabadidős programokkal szeret-
nénk az idős emberek mindennapjait megkönnyíteni” 
– mondta lapunknak Vattamány Zsolt polgármester.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

Isten éltesse Gyuri 
bácsit!
Kerületünk lakója, Kertész György Imre május 28-án töltötte be 
90. életévét. Gyuri bácsit születésnapja alkalmából Tímár László 
önkormányzati képviselő köszöntötte otthonában, aki ajándékcso-
maggal, egy csokor virággal és a miniszterelnök által aláírt emlék-
lappal lepte meg az ünnepeltet. Sok boldogságot kívánunk neki!

Egy kis nosztalgia 
a Dózsa György úton
A Nosztalgia Dalkör május 14-én ismét színes műsorral 
örvendeztette meg a Dózsa György úti idősotthon lakóit 
és az itt működő klub tagjait. A hideg, esős nap ellenére a 
nézőközönség nagy lelkesedéssel várta a műsort. A kis társu-
lat időről-időre igényes, színvonalas produkcióval és bővülő 
repertoárral lopja be magát a publikum szívébe. A közel 
másfél órás előadás alatt elhangoztak a legnagyobb kedven-
cek, mindenki által ismert magyar népdalok és válogatott 
olasz slágerek. A közönség nagy tapsviharral ünnepelte a 
művészeket, akik aztán közös éneklésre invitálták a vállal-
kozó szellemű, bátor jelentkezőket.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS!  
Megújuló gondoskodási formák

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 
pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 23. 

Bővebb információ: a www.bjhuman.hu oldalon.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Oktatási és kulturális programok



8 9

w w w.erzsebet varosimedia .hu • w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2014 . június 19. Erzsébet város 2014 . június 19.w w w.erzsebet varos .hu • w w w.erzsebet varosimedia .hu

Ak
tu

ál
is

Aktuális

Kiosztották az Erzsébetváros 
Jövőjéért díjakat

Június 6-án a Pedagógusnapon átadták az Erzsébetváros Jövőjéért díjakat kiváló, 
munkájukban odaadó és elhivatott kerületi pedagógusoknak: Práda Sándornénak, 
Pék Péternének és Futás Bélánénak. A ceremóniát követően velük beszélgettünk.

Práda Sándorné, Ágnes 1967-ben végzett a Zene-
akadémia tanár szakán. 1980-ban, pontosan 30 éve tanít 
az erzsébetvárosi Molnár Antal Zeneiskolában, korábban 
zongoratanárnőként, jelenleg már tanszékvezetőként. 
Kollegái szerint segítőkész, jó kolléga, emellett aktívan 
részt vesz a kerület életében, rendezvények hű szervezője.

Mit jelent Önnek ez a díj?
Nagy megtiszteltetés. Elsősorban azért, mert száz szülő írta 
alá az előterjesztést, ami jó érzés. A zeneiskolában egyénen-
ként foglalkozunk a gyermekekkel, közelebb kerülünk így 
hozzájuk, éppen ezért fontos, hogy a szülőkkel is jó kapcso-
latunk legyen. Mindkettő szükséges ahhoz, hogy a gyerekek 
fejlődhessenek, függetlenül attól, hogy ki milyen szinten 
zenél: kiemelkedően, közepesen, esetleg „csak” terápiás 
célzattal. Más büszkeségem is van persze: idén két növendé-
kemet is felvették zeneművészeti szakközépiskolába, illetve 
van még egy tanulóm, aki jövőre lesz felvételiző, és már 
országos versenyeken is szép eredményeket ért el. 

Mit jelent Önnek Erzsébetváros?
Itt születtem, ide jártam iskolába, ma is itt élek. A pedagó-
gus kollégák valaha a tanáraim voltak, nagyon jó közösség 
alakult ki. Még tanítok a kihelyezett tagozatokon is – pl. 
a Hernád utcában –, kórusokat kísérek, zenei rendezvénye-
ken vagyok jelen, így teljes szívvel mondhatom, hogy ez 
a kerület az otthonom. 

Ha egy mondatban kellene megfogalmaznia, hogy Ön 
milyen pedagógus, mit mondana?
Pszichológus szerettem volna lenni, de vallom, hogy 
a zenén keresztül is sokféle személyiség- és lelkületfejlesztő 
dolgot tudunk a gyerekeknek átadni azon túl, hogy a zene 
örömét tanítjuk, illetve a hangszeres játékot. A legjobb 
lehetőség minden tanárnak ez a fajta tevékenység. Soha 
nem bántam meg, hogy ezt választottam.

Pék Péterné, Ari néni, óvodapedagógus. A Brunsz-
vik Teréz Óvoda óvodavezető-helyettese a legfontosabb 
területnek a mozgásfejlesztést tartja. Precíz, tisztességes, 
megbízható. A táborozás hagyományát ő vezette be az 
óvodában.

Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
Az egész életem megkoronázása. Nem számítottam rá, 
meglepetésként ért, nagy-nagy titokban készült mindenki. 
Nem tudom, hány szülő írta alá a jelölésemet, de nagyon 
sok, rengeteg köszönőlevelet küldtek. Amikor felhívtak, és 
megtudtam, rettentő boldog lettem. Azt kérdezték, elfoga-
dom-e a díjat, én pedig mondtam: „Hát, hogy ne fogad-
nám el!?” Nagyon örülök, nagyon-nagyon boldog vagyok.

Ha jellemeznie kellene magát, mint óvodapedagógus, mit 
mondana?
Szerény ember vagyok, nem szeretem önmagamat fényezni, 
szeretek csendben dolgozni a gyerekekkel. Közvetlen 

a kapcsolatunk, jóban vagyunk. Nem sajnálom az időt, ha 
az óvodáról van szó, akár egész nap bent vagyok, és próbá-
lok helytállni. De ez a díj nemcsak az én érdemem, hanem 
a velem együtt dolgozó kolleganőké is. Jó velük, családias 
a légkör, még az ünnepeket is együtt töltjük.

Mit jelent Önnek, hogy a kerületben dolgozhat?
Igaz, én nem itt születtem Erzsébetvárosban, de sokat kap-
tam a kerülettől. Rengeteg továbbképzésen vettem részt, és 
egyre szélesedett a kör, egyre több embert ismertem meg, 
nagyon sokat jelent nekem a kerület.

Futás Béláné, Marika néni 41 éve tanít, 31 éve él 
Pesten. Kreatív, lelkiismeretes, és a legfontosabbnak 
azt tartja, hogy a gyerekeket érje sikerélmény. A Baross 
Gábor Általános Iskolában volt igazgató, most helyet-
tes. Bábcsoportot indított, családi programokat és nyári 
táborokat szervez. Előadásokat is tartott pedagógusok-
nak, hogy segítse a boldogulásukat.

Mit tanít?
Tanítónő vagyok, vagyis alsósokat oktatok, de a magyar 
nyelv- és irodalmat szeretem a legjobban, amihez szorosan 
másik kedvencem: a bábozás. 

Miért tartja fontosnak a fejlesztést?
– Mindig úgy nézek a gyerekekre, hogy mindegyikükben 
szunnyad valamilyen tehetség. Ezt nekünk, pedagógusok-
nak meg kell találni, és a lehető leghatékonyabban fejlesz-
teni. Az elmúlt 40 évben erre törekedtem, és törekszem 
a mai napig.

Mit jelent Önnek a kitüntetés?
Sokat. Igaz, kaptam már állami kitüntetést is, de ez többet 
jelent, hiszen nagyon régóta élek Erzsébetvárosban. Ha 
a kitüntetésnek az a neve, hogy „Erzsébetváros Jövőjéért”, 
akkor számomra ez a díj ad a legtöbbet. 

Felelősséggel jár?
Mindenképp: abban a pár évben, amit még munkával sze-
retnék tölteni, ez még nagyobb odafigyelésre ösztönöz, ezen 
túl is nagy hittel, erővel akarok tovább dolgozni. 

Milyen kapcsolata van Erzsébetvárossal?
Az életem felét itt éltem le, nagyon közel állnak hozzám az 
erzsébetvárosi emberek. Mindig sok segítséget igénylő gye-
rekekkel és szülőkkel foglalkoztam, szeretem ezt csinálni, 
fontos, hogy ők is és én is érezzem a támogatást.

„A zeneiskolában egyénenként 
foglalkozunk a gyermekekkel,  

éppen ezért fontos, hogy  
a szülőkkel is jó  

kapcsolatunk legyen.”

„Nem sajnálom az időt, ha  
az óvodáról van szó, akár  
egész nap bent vagyok,  
és próbálok helytállni.”

„Mindig úgy nézek a gyerekekre,  
hogy mindegyikükben szunnyad  

valamilyen tehetség.”

Pék Péterné, Ari néni

Futás Béláné, Marika néni

Práda Sándorné, Ágnes



A közgyógyellátás szociális alapon, 
jövedelmi helyzetre tekintettel jár a 
jogosultnak az egészségi állapota meg-
őrzéséhez és helyreállításához, melyet 
az ezzel összefüggésben felmerülő 
kiadások csökkentésére biztosítanak 
számára. A kerület vezetése megemelte 
a támogatás feltételeként megállapított 
jövedelemhatárokat, így még többen 
részesülhetnek az ellátásokban. Köz-
gyógyellátásra jogosult a kérelmező, 
amennyiben az összes gyógyító ellátás 
költsége a 2850 forintot meghaladja, 
valamint ha jövedelme vagy a családja 
egy főre eső jövedelme: 
•	 egyedül élő esetében a 85 500 fo- 

rintot (korábban 68 400 forintot)
•	  családosok esetében a 74 100 fo- 

rintot (korábban 65 500 forintot)
•	 80 év feletti személyek esetében  

114 000 forintot (korábban 108 300 
forintot) nem haladja meg.

Az önkormányzat azokra is gondolt, 
akik nem jogosultak közgyógyellá-
tásra, de havi szinten egy meghatáro-
zott összeget rendszeresen gyógysze-
rekre költenek. Számukra utalvány 
formájában gyógyszertámogatás 
állapítható meg: az önkormányzat 
a havi gyógyszerköltség felét állja, de 
maximum 4750 forintot.

Gyógyszertámogatásra jogosult, aki-
nek a háztartásában az egy főre eső 
jövedelem:
•	  egyedül élő esetében a 94 050 fo- 

rintot (korábban 88 350 forintot)

•	 több együtt élő esetében a 85 500 
forintot (korábban 72 675 forintot) 
nem haladja meg.

A jövedelemhatárok módosításával az 
önkormányzat kiszélesítette a jogo-
sultak körét, így azok is ismételten 
kérelmezhetik a támogatást, akiknek 
korábban magasabb jövedelmük miatt 
utasították el beadványát.

Az alanyi és a normatív közgyógy-
ellátásra való jogosultság megál-
lapítása iránti kérelmet a lakóhely 
szerint illetékes járási hivatalhoz, 
a méltányossági közgyógyellátásra 
való jogosultság megállapítása 
iránti kérelmet a lakóhely szerinti 
polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálati irodájához kell benyújtani 
formanyomtatványon, és csatolni kell 
a kérelmezőnek az igénye megalapo-
zottságát alátámasztó nyilatkozatát, 
ezek igazolását, illetve a háziorvos 
igazolását a havi rendszeres gyógyító 
ellátásokról.

Kérdés esetén a Humán- 

szolgáltató Iroda munkatársai 

állnak rendelkezésükre.  

Amennyiben ismeri az utca 

szerinti ügyintézőjét, forduljon 

közvetlenül hozzá, ellenkező 

esetben hívja a 462-3328-as 

telefonszámot.
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Nemzeti nap 
a Peterdy utcai Idősek 
Otthonában
A Baross Gábor Általános Iskola évek óta szoros kapcsolatot 
ápol a Peterdy utcai Idősek Otthonával. Ezúttal a 7.a osztály 
kapott meghívást, hogy bemutassa a Népek-nemzetek projekt 
Romániáról szóló műsorát. Lapunknak Balyi Lászlóné osztály-
főnök az alkalomról elmondta: a gyerekek öltözete a román 
zászlót szimbolizálta. Rövid történelmi és földrajzi bemutatás 
után a világörökségi helyszínek érintésével a nézők „bejárták” 
az országot: a Duna-delta, Erdély erődtemplomos falvai, a 
Horezu kolostor, Észak-Moldva templomai, a dák erődítmé-
nyek az Orastie hegyekben, Segesvár történelmi központja 
és Máramaros fatemplomai szemet gyönyörködtető képeken 
villantak fel. Érdekességként szó volt a szaploncai vidám teme-
tőről, és a közönség azt is megtudhatta, hogy Temesvárnak is 
van egy Erzsébetváros nevű kerülete. A Vaskapu-szoros bemu-
tatásánál az iskola névadójáról, Baross Gáborról is megemlé-
keztek, a műsort Drakula legendája zárta, melyet a lányok egy 
látványos „vámpírtánccal” jelenítettek meg. 

Délutáni beszélgetés 
Szávay Ágnessel
A Baross-hét keretében kedd délután a Baross Gábor Álta-
lános Iskola vendégül látta Szávay Ágnes teniszezőt, aki 
egyébként az intézmény vezérszurkolója és csapatkapitánya 
volt a TV2 Nagy Vagy! című vetélkedőjében. A csapattagok-
kal közösen felidézték a verseny legizgalmasabb pillanatait, 
a műsorról készült DVD megtekintése közben pedig elme-
sélték élményeiket. A jó hangulatú beszélgetés után Spiesz 
Ádám igazgató egy Baross-plakettet és a műsor felvételét 
tartalmazó DVD-t adott át Szávay Ágnesnek, megköszönve 
neki a közreműködést. A program befejezéseként közös fény-
képek is készültek a sportolóval és a csapattagokkal.

Gyermeknap az alsó  
erdősori iskolában
A hagyományokhoz híven ebben az évben is színes prog-
ramokkal lepték meg a tanulókat gyermeknapon az 
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskolában. Ez alkalom-
ból iskolagyűlésen értékelték az elmúlt félév kiemelkedő 
eredményeit, és kiosztották az iskolai, kerületi és országos 
tanulmányi, illetve sportversenyeken helyezést elért tanu-
lóknak a dicsérő okleveleket és jutalmakat. A példamutató 
magatartású és szorgalmú elért tanulók „Mosolygó jelvény” 
kitüntetésben részesültek, és így egy-egy színes lufi boldog 
tulajdonosai is lehettek. A hangulat tetőfokára hágott, ami-
kor megjelent a gyermeknap díszvendége, a népszerű fiatal 
énekesnő: Hien, aki maga is kis időre gyermekké vált, és 
együtt fújta a szappanbuborékot a több száz diákkal. Szín-
vonalas műsorát szűnni nem akaró taps zárta. Természete-
sen jutott idő az autogramokra is. 

„Az önkormányzat azokra is gondolt, akik 
nem jogosultak közgyógyellátásra, de havi 

szinten egy meghatározott összeget  
rendszeresen gyógyszerekre költenek.”

Bővült a szociális ellátásokra 
jogosultak köre

Május 10-től szélesebb körben érhetőek el a szociális ellátások Erzsébetvárosban.  
A támogatások feltételeként megállapított jövedelemhatárok megemelésével  
még többen tudják igénybe venni a közgyógyellátást és a gyógyszertámogatást,  
ami újabb segítséget jelent a szociálisan rászorulóknak.

Az Őszikék Madách Imre Gimnázium Alapítvány (Adószám: 18015212-1-42) elkészítette 2013. évi beszámolóját

Bevételek: 337 410 Ft
Ebből NAV 1%: 201 524 Ft

Kiadások: 342 860 Ft
Pénzügyi eredmény: -5450 Ft

Az alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogatásukkal segítették az alapítvány működését. 
A kuratórium döntése alapján a felajánlott összeget:

a Bártfai Emlékérem ez évi kitüntetettjének díjazására és a nyugdíjas kollégák megajándékozására használták fel.

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 
pályázatot hirdet fejlesztőpedagógus munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 20. 
A pályázatról bővebb információt  

a www.bjhuman.hu oldalon találhatnak.



Kilencven kamerából álló új térfigyelő-központot adtak át június 10-én a kerületben.  
A létesítményt a legmodernebb szoftverrel látták el, és jelenleg hat operátor-állomással 
működik a nap 24 órájában. A beruházásra Erzsébetváros önkormányzata közel  
186 millió forintot fordított.

Budapest legmodernebb 
térfigyelő-központja

Az új központ teljes mértékben kivál-
totta a kábelhálózatos rendszert, digi-
tálisan, vezeték nélkül kommunikál. 
Ez mikrohullámú és lézer jelátvitelt 
jelent, melyek egymást kiegészítve 
működnek, így bármelyik meghibá-
sodása esetén a másik azonnal átveszi 
a helyét, garantálva ezzel az üzembiz-
tonságot.

A térfigyelő helyiségben egy nagy-
méretű, tizenhat darab 106 cm-es 
kijelzőből álló monitorfal található, 
ahol egyszerre látható mind a kilenc-
ven kamera képe. A hat operátorállo-
más mindegyikénél üzemel egy PC, 
ezeken keresztül a térfigyelést végző 

operátorok tetszőlegesen megjelenít-
hetik, vezérelhetik az összes kamerát, 
bármilyen kameranézetet létrehozhat-
nak, de visszanézhetik, elemezhetik 
az archív felvételeket, és kimentéseket 
is készíthetnek. A térfigyelő szoftvere 
egy intelligens, könnyen és sokolda-
lúan használható rendszer.

A modernizálás során fontos szem-
pont volt, hogy olyan jövőbe mutató, 
nagy tudású, fejlett rendszert ala-
kítsanak ki, amely a későbbiekben 
felmerülő új igényeket is ki tudja 
szolgálni nagyobb beruházás nélkül. 
A jelenlegi bővítéssel összesen 150 
kamera képének fogadására vált 

alkalmassá a rendszer, vagyis egy 
későbbi bővítés során minimális 
ráfordítással, mindössze a kamerák 
beszerzésével és felszerelésével növel-
hető a számuk.

Az analóg kamerákat már digitális, a 
mai kor követelményeinek megfelelő, 
úgynevezett IP kamerák váltják fel, 
melyek képminősége kategóriákkal 
jobb. Emellett hat új kamerahelyszín 
is épült, így a kerület kameráinak 
száma elérte a kilencvenet. A pró-
baüzem időszaka alatt a rendszer 
bűnügyi, közrendvédelmi, közleke-
désrendészeti és bűnmegelőzési szem-
pontokból is hatékonynak bizonyult.

Amikor 2010-ben átvették a város 
vezetését, programjukban az egyik 
legfontosabb elem a közbiztonság 
javítása volt. Milyen előrelépés történt 
ezen a területen?
Valóban az egyik legfontosabb fel-
adatunk a közbiztonság helyzetének 
és az itt élők biztonságérzetének 
javítása. Ennek érdekében új gép-
járműveket, számítógépeket adtunk 
át a rendőrségnek, emellett támo-
gattuk a műszaki-technikai fejlesz-
téseiket, s évről évre finanszírozzuk 
a túlszolgálat keretében végzett 
munkát. A polgárőrség és a közterület-
felügyelet hatékony munkavégzését 
szintén új gépkocsik beszerzésével 
segítettük elő, továbbá a polgárőrség 
havi működési költségeihez is hozzá-
járulunk. A napokban pedig átadtuk 
Budapest egyik legmodernebb térfi-
gyelő központját, mellyel újabb lépést 
tettünk Erzsébetváros közbiztonságá-
nak javítása érdekében.

A kerületben már korábban is műkö-
dött térfigyelő-rendszer, miért vált 
szükségessé a több milliós beruházás?
Erzsébetvárosban 2002 óta van tér-
figyelő rendszer, természetesen ez 
az akkori műszaki követelmények-
nek felelt meg. Az átfogó fejlesztés 
gondolata 2012-ben fogalmazódott 
meg, mivel az akkor már közel tíz éves 
rendszert nem lehetett gazdaságo-
san üzemeltetni, és a karbantartás is 
egyre költségesebbé vált. A régi ana-
lóg kamerák nagy részét digitálisakra 
cseréltük, az intelligens szoftverek-
nek köszönhetően pedig a rendszer 
további fejlesztése – például társas-
házi kameraállások beérkező képei-
nek fogadása – is lehetséges. Jelenleg 
90 kamera pásztázza közterületeinket, 
ez a tapasztalatok szerint eredmé-
nyesnek bizonyult: a rendőrség és a 
társszervek visszajelzése alapján is 
hathatós eszköz a bűncselekmények 
megelőzésében, felderítésében.

A nyári időszakban milyen kihívások 
elé néznek?
A kerületben működő nagyszámú 
vendéglátóegység többletfeladatokat 
ró a kerületre, Belső-Erzsébetváros-
ban ezért a közterületi rendbontások 
megelőzése érdekében a turisztikai 
szezonban éjszakánként négy rendőr, 
négy közterület-felügyelő és két pol-
gárőr járőrözik folyamatosan. A szóra-
kozóhelyekről származó zajártalmak 
csökkentése érdekében egy átfogó 
éjszakai civil járőrszolgálati ellenőr-
zés-sorozat bevezetését kezdemé-
nyeztük, melynek lényege, hogy a szó-
rakozóhelyekről távozó vendégeket 
jogkövető és kulturált magatartásra 
ösztönözzük. Az erzsébetvárosiak-
nak joguk van nyugodt, biztonságos 
kerületben élni, ezért a rendvédelmi 
szervekkel karöltve, a rendelkezésre 
álló minden eszközzel fellépünk azok 
ellen, akik értékeinket veszélyeztetik, 
a közrendet sértik.

„Fellépünk azok ellen, akik értékeinket 
veszélyeztetik, a közrendet sértik.”
Interjú Vattamány Zsolt polgármesterrel

12 13

w w w.erzsebet varosimedia .hu • w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2014 . június 19. Erzsébet város 2014 . június 19.

Erzsébet TervEr
zs

éb
et

 T
er

v

Épül Erzsébetváros!
Városfejlesztés

A Közterület-felügyelet munkatársai bemutatták az új térfigyelő rendszer működését a polgármesternek
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Ahol a Vidámpark volt
2013 szeptemberében végleg bezárták a budapesti Vidámparkot, melynek 
látogatottsága az utóbbi 20 évben rohamosan csökkent, 2007 óta pedig szinte 
megfeleződött. Az állatkert kapta meg a 6 hektárnyi területet és a jogot arra, hogy azt 
hasznosítsa, beépítse. Így a régi Vidámpark területén idén április 29-én megnyitotta 
kapuit a Holnemvolt Park, a Fővárosi Állat- és Növénykert új családi szabadidőparkja.

Az állatkert területe az 1950-es évektől 
mostanáig nem egészen 11 hektár 
volt, mostanra azonban majdnem 18 
hektárnyira növekedett. Ez a hatalmas 
hely természetesen sokféle fejlesztési 
elképzelést tesz lehetővé, így középtávú 
programot dolgoztak ki a hasznosítá-
sára, melynek három fő eleme van.

Az egyik elemet a megmaradó műem-
lék játékok alkotják, melyeket az állat-
kert vezetése úgy épített be a tervekbe, 
hogy azok sértetlenül megmaradhas-
sanak az utókornak.

A másik fontos elem a Mesepark, 
ennek szelíd és a mesékből ismerős 
állataival továbbra is találkozhatnak 
a kert látogatói.

A fejlesztési terv legnagyobb szabású 
eleme a Pannon Park, amelynek része 
egy nagy terjedelmű szubtrópusi csar-
nok, egy úgynevezett biodóm is.

A Holnemvolt Park Pannon Parkja 
a Kárpát-medence múltbeli élővilágát 

igyekszik majd felidézni. Évmilliók-
kal ezelőtt ugyanis hazánk éghajlata 
a mainál jóval melegebb volt, és egé-
szen másfajta élővilág népesítette be. 
Ebben az időben olyan állatcsoportok 
képviselői is éltek itt, amelyek ma 
már csak trópusi, szubtrópusi terü-
leteken fordulnak elő. Az akkoriban 
honos ősi fajok már nem léteznek, de 
mai megfelelőik, rokonaik, leszárma-

zottaik együttes bemutatása segíthet 
majd felidézni, milyen is lehetett a táj 
ebben az időszakban.

Mi az a Holnemvolt 
Park?

A Holnemvolt Park a Fővárosi 
Állat- és Növénykert új családi 
szabadidőparkja. A különféle 
egzotikus és hazai emlős- és 
madárfajok mellett nagyrészt itt 
láthatóak az állatkert őshonos 
és egzotikus háziállatai, illetve 
működnek állatsimogatók is.
A különböző állatok bemutatása 
mellett ezen a területen szóra-
koztató játéküzemek is várják a 
látogatókat. Ezek egy részét (pl. 
„százéves” körhinta, barlangvasút, 
hullámvasút, mesecsónak, elvará-
zsolt kastély, tréfás dzsungelvasút) 
a Vidámpark örökségeként vették 
át. A Holnemvolt Park nyitása óta 
számos sikeres rendezvényt szer-
vezett, és olyan országos kezdemé-
nyezésekhez is csatlakozott, mint 
a Múzeumok Éjszakája.

A szubtrópusi csarnok, a biodóm látványterve  
(Forrás: zoobudapest.com)

Látványterv az állatkert fejlesztéséről (Forrás: zoobudapest.com)

Testületi hírek
Erzsébetváros önkormányzatának képviselő-testülete jú-
nius 12-i ülésén az alábbi, a lakosságot közvetlenül érintő 
döntéseket hozta.

Megújul a rendőrség épülete
A képviselő-testület a napokban döntött a rendőrség Dózsa 
György úti épületének felújításáról. A modernizálás célja, hogy 
a szervezet munkatársai megfelelő körülmények között dolgoz-
hassanak, hiszen munkájuk elősegíti a személy- és vagyonbiz-
tonság javulását, ennél fogva növeli a lakosok biztonságérzetét.

Újabb támogatás a hatékony betegellátásért
Az önkormányzat támogatást nyújt a magas színvonalú beteg-
ellátás érdekében a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet 
és Baleseti Központ részére. A Szülő-Nőbeteg osztályon lévő 
eszközök, bútorok állapota erősen leromlott, ezért indokolt azok 
cseréje.

Civil járőrszolgálat Erzsébetvárosban
Az idegenforgalmi szezon idejére megerősített járőrszolgálat 
bevezetését kezdeményezte a kerület vezetése a Belső-Erzsébet-
városban lakók nyugalmának és biztonságérzetének megőrzése 
érdekében. A kezdeményezés célja, hogy a járőrök a szórakozó-
helyekről távozó vendégeket jogkövető magatartásra késztessék. 
A tervek között szerepel erre az időszakra egy átfogó éjszakai 
civil járőrszolgálati ellenőrzéssorozat bevezetése is, mely ugyan-
csak a kerületiek nyugodt éjszakai pihenését szolgálja majd.

Támogatja a nyári étkeztetést az önkormányzat
Erzsébetváros vezetése az idén is támogatja a nyári napközis 
táborban az étkeztetést, e célra 8 millió forintot különített 
el a költségvetésben. Az összeg a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére ingye-
nesen vagy kedvezményesen biztosított napi egyszeri meleg-
étkeztetéshez használható fel. A napközis tábort 2014. június 
30. és augusztus 29. között tartják.

Ingyenes házasságkötés a VII. kerületben
A 2014-es évet az ENSZ a család és a munka összehangolása je-
gyében, a családokat támogató politika előmozdítása érdekében 
a családok évének nyilvánította. Erzsébetváros önkormányzata 
minden eszközzel segíteni kívánja azokat a fiatalokat, akik 
családalapítás előtt állnak, ezért a kerületi állandó lakóhellyel 
rendelkező lakosok számára ingyenessé tette a hivatali házas-
ságkötést. Ez a lehetőség része annak a komplex programnak, 
amelyet a városvezetés a helyi fiatal felnőttek és családok támo-
gatása érdekében indított.

Felelős Gazdi Program 
A kerület vezetése döntött a Felelős Gazdi Program I. üte-
méről, melynek célja a kutyatulajdonosok felelős állattartásra 
nevelése, illetve tanácsadás a kutyafuttatók rendeltetésszerű 
használatáról. A program első részében a kutyák háromhavi 
féregtelenítésének költségét vállalja át az önkormányzat a tu-
lajdonosoktól. A támogatást valamennyi bejelentett erzsébet-
városi lakcímmel rendelkező ebtartó igénybe veheti, emellett 
minden jogosult 100 darab ürülékgyűjtő-zacskót is kap majd 
térítésmentesen. 

Végéhez közeledik a Madách téri felújítás
Hamarosan befejeződik a Madách 
tér felújítása, a munkálatok végső 
fázisában jelenleg a térkövezés zajlik. 
Ennek befejezése után a növénykazet-
tákat termőfölddel töltik fel, kiépítik 
az öntözőrendszert, majd növényesí-
tenek.  A téren található közműveket 
cserélték, illetve átalakították, és 
elkészült a rejtett vízelvezető-rendszer 
is. A tér végleges arculatát meghatáro-
zó világítás, vízjáték-elemek, ülőpadok 
telepítését követően megkezdődik a 
műszaki átadás-átvételi eljárás, mely 
várhatóan június végén zárul le, 
vagyis a lakosság már a következő hó-
napban használatba veheti a megújult 
területet. A munkálatok az Asbóth 
utca kapcsolódó szakaszát is érintik, 
így az árkádok közötti tér egységes, 
megújult arculatot kap.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés



Január végén ennek eredményeképpen megszépült, kor-
szerű rendelő várta az orvosokat és betegeket a Péterfy 
utcában. Új vizesblokkokat alakítottak ki, kicserélték a 
régi nyílászárókat, és megújult a teljes épületgépészeti és 
elektromos rendszer is. A 164 m2-es épületben burkolási 
és festési munkálatokat is végeztek, a felújításra fordított 
összeg meghaladta a 60 millió forintot. Vattamány Zsolt 
polgármester a rendelőben tett látogatása során kifejtette: 
„Az erzsébetvárosiak magas színvonalú orvosi ellátásá-
hoz a kerületben praktizáló doktorok szaktudása mellett 
nélkülözhetetlen az egészségügyi intézmények korszerűsí-
tése, fejlesztése. Sok éves lemaradást kellett pótolnunk ezen 
a területen is, de úgy gondolom, mára adottak a hatékony 
és szakszerű betegellátás feltételei.”  Az önkormányzati 
beruházásoknak köszönhetően javul a kerületiek egész-

ségügyi ellátása. Fontos, hogy a felújítási- és korszerűsítési 
munkálatokkal Erzsébetvárosban egy magasabb színvonalú 
szolgáltatás veszi kezdetét. Az orvosi rendelőben dolgozó 
orvosok nagyon örülnek az önkormányzati beruházásnak, 
hiszen mostantól egy megújult, megszépült helyen fogad-
hatják betegeiket. A páciensek visszajelzései is pozitívak, 
ami mindenki számára elégedettségre adhat okot.

„Az önkormányzat folyamatosan 
újítja fel az önkormányzati  

tulajdonban lévő rendelőket,  
illetve a védőnői szolgálatok  

épületeit.”

Kiállítás a Dózsa György úti idősek otthonában
2014. május 28-án megnyílt Sebestyén László Fénytörő-
dés című kiállítása a Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ Dózsa György út 46. szám alatti 
idősek otthonában. Az esemény iránt rendkívüli volt az 
érdeklődés: közel 70 fős közönség tisztelte meg jelenlété-
vel a művészt.
A megnyitón Sebestyén László elmondta, képeivel az 
utazásain átélt érzelmeit kívánja átadni és megörökíteni 
a jövőnek. Csendéletei szinte önarcképként szólnak hoz-
zánk. A hagyományos komponálással ellentétben megje-
lenik a virágon kívül valami más is a képeken: tükröződő 
utcarészlet, ember, enteriőr, hatalmas távlatot mutató 
tenger. Ez teszi izgalmassá a képeit.
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Szociális háló

17

Szociális hírekMegújult egészségügyi 
intézmények Alábbi összeállításunkban a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 

aktuális híreit olvashatják.

Erzsébetváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a kerületben 
élők színvonalas orvosi ellátására, ezért 2011-től folyamatosan újítja 
fel az önkormányzati tulajdonban lévő rendelők, illetve a védőnői 
szolgálatok épületeit. 

M. Mihályné (65), 
nyugdíjas
Nagyon szép az új ren-
delő. Örülök, hogy ha már 
várni kell a kezelésekre, akkor 
ezt megszépült környezetben 
te hetem. 

K. Péter (45), villamosmérnök
Elégedett vagyok a változással. 
Örömmel látom, hogy a jelenlegi 
önkormányzat tényleg gondosko-
dik az emberekről. 

A. Gáborné (73), nyugdíjas
Sokszor megfordulok itt, és a 
változás nagyon szembetűnő. 
Kellemes és tiszta. 

F. István (24), egyetemi hallgató
Szerencsére nem sokszor járok 
ide, de most amikor lejöttem 
gyógyszert felíratni, nagyon meg-
lepődtem, hogy milyen változá-
sokon ment keresztül a rendelő. 
Szép lett. 

HÉTFŐ

10.00 FOLTMOZAIK VARRÓ-FOGLALKOZÁS Akácos Udvar 

10.00 HASTÁNC  (bizonytalan ideig szünetel) Király Klub

10.00 NAGYINET (KEZDŐ) Király Klub

11.30 CSOPORTOS TORNA Király Klub

11.00 CSOPORTOS TORNA Nyitott „E“ Klub

11.00 CSOPORTOS TORNA Akácos Udvar 

13.00 KREATÍV FOGLALKOZÁS Király Klub

Elérhetőségeink: KIRÁLY KLUB – 1077 Bp., Király u. 97.; NYITOTT „E“ KLUB – 1074 Bp., Dohány u. 22–24. (bejárat a Síp u. felől);  
AKÁCOS UDVAR – MŰVÉSZETI KLUB – 1073 Bp., Akácfa u. 61. 

Kábítószer-ellenes világnap az erzsébetvárosi KEF szervezésében 
Június 26-át 1987 óta kábítószer-ellenes világnapként tartjuk számon. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet 
a kábítószer-fogyasztás káros hatásaira, az egészségünk megóvásának fontosságára. Az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (KEF) idén is csatlakozik a programsorozathoz: a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató 
Központtal közösen vesz részt a szervezésben. A világnap alkalmából – szem előtt tartva a „Legyen a sport a szenvedé-
lyed” világnapi szlogent – a Hetedhét Éjszakai Sportklub (HÉS) rendhagyó klub-programmal várja az érdeklődőket.
Időpont: 2014. június 27. (péntek), helyszín: Bp. VII. ker., Rózsa utca 3.
Program:
16.00: filmvetítés
18.00–21.00: henna testfestés
18.00–24.00: pingpong- és csocsóbajnokság, drog-totó, info pont, önkéntes segítői börze

A rendezvénnyel kapcsolatban a szervező intézmény közösségi oldalán tájékozódhat.

Belső-Erzsébetvárosban működő idősklubok június havi állandó programjai

KEDD

9.00 MERIDIÁN TORNA Király Klub

10.00 NAGYINET (KEZDŐ) Király Klub

11.00 CSOPORTOS TORNA Akácos Udvar

11.00 KERÁMIA-KÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS Akácos Udvar

SZERDA

8.15 JÓGA FOGLALKOZÁS Király Klub

9.30 RAJZSZAKKÖR Király Klub

11.00 CSOPORTOS TORNA Akácos Udvar 

12.00 ANGOL KEZDŐ-CSOPORT Király Klub

12.00 CSOPORTOS TORNA Király Klub

12.30 NAGYINET (HALADÓ) Király Klub

13.30 ALKOTÓ MŰHELY Akácos Udvar

CSÜTÖRTÖK

9.30 CSIKUNG Király Klub

10.00 ETKA-JÓGA Akácos Udvar

10.00 ALKOTÓ MŰHELY Akácos Udvar

11.30 CSOPORTOS TORNA Akácos Udvar

12.30 NAGYINET (HALADÓ) Király Klub

PÉNTEK

9.00 MERIDIÁN TORNA Nyitott „E“ Klub

11.00 CSOPORTOS TORNA Akácos Udvar

11.00 CSOPORTOS TORNA Nyitott „E“ Klub

11.00 CSOPORTOS TORNA Király Klub

Vattamány Zsolt polgármester látogatást tett  
a Péterfy Sándor utcai rendelőben



Mióta laksz Erzsébetvárosban?
Már több mint tíz éve. Budai lány voltam, de csábító volt, 
hogy itt közel vannak a színházak, és akkoriban még sokat 
jártam az éjszakát, biztosabb és elérhetőbb volt ez a kerület 
az életformámhoz. Amikor kerestem az új lakást, sokat 
megnéztem, de nem nagyon tetszettek. Többen mondták, 
hogy ha megtalálom, belépek, és megérzem majd, hogy 
igen, ez kell, és ez végül tényleg így is lett. Sikerült jó leve-
gőjűt, világosat és csendeset választani – azt éreztem, hogy 
itt jó lesz nekem, és ez így is van.

Milyen az anyaság?
Szuper, igaz nagyon fárasztó. Az alvás szinte teljesen eltű-
nik az ember életéből, ez engem is nehezen érint. De az 
anyaság pozitívumai össze sem mérhetőek a nehézségekkel.

Nagyon elfoglalt vagy. Hogy oldod meg, hogy a gyerme-
kedre is legyen időd?
Úgy, hogy lényegében teljesen kiiktatódott az életemből 
a színház, a zenekar vált fontosabbá. Ez egy lassú folya-

mat volt, igazából nem is terveztem, végül azonban a sors 
valahogy így alakította. Igaz, kaptam nagyon jó színházi 
ajánlatokat is, és bevallom, nehéz volt nemet mondani, de 
okosan kellett gondolkodnom. Hiszen ott van a kisfiam, 
aki mindjárt hároméves – épp a legédesebb korszakában 
van –, és minél többet szeretnék vele lenni. Persze, hiányzik 
a színház.

Mi hiányzik leginkább?
Nem tudom, mennyire tudják rólam az olvasók, de én 
mindig is kísérletező színházakban dolgoztam. Az Arvisura 
volt az első, majd Pintér Bélánál, utána pedig a Krétakör-
ben játszottam. Ezeken a helyeken mindig volt törekvés 
arra, hogy áttörjük azt a faramuci helyzetet, hogy a néző 
sötétben ül, szemben vele a színpadon pedig a színész, 
vagyis nincs direkt kapcsolat. Ez kihívás volt.

Ha a zenekaroddal állsz színpadra, ez másképp van?
Igen, ott sokkal könnyebb áttörni ezt a bizonyos falat, 
sokkal őszintébb dolog. Aki eljön a koncertemre, azért jön, 
mert ezt akarja hallani. A színház ebből a szempontból sok-
kal inkább „zsákbamacska”, hiszen pontosan nem tudha-
tod, hogy mit fogsz látni. Amikor koncert van, az sokkal 
vehemensebb, nagyszabásúbb találkozás a közönséggel. 
Bármit mondhatok, bármi megtörténhet, úgyhogy nekem 
ez egy csodálatos és felszabadító élmény.

Ha már a koncerteket említetted: hogy indult a zenekar?
Régi történet. Az életemnek pont arra a szakaszára datá-
lódik, amikor dolgoztam a Pintér Béla Társulatban és 
a Krétakörben is. Bekerültem az Amorf Ördögök nevű 
zenekarba, itt ismerkedtem meg Tövisházi Ambrussal, 
akivel most is együtt zenélünk. Véletlen találkozás volt: 
baráti alapon beleénekelgettem pár számba, ami aztán 
szintén teljesen véletlenül elkezdett érdekelni egy kiadót, 
és nemsokára megjelent az első lemezünk. A „Betyár a 
Holdon” váratlan, nagyon nagy siker volt. Szép karrierje 
kezdődött és komoly rajongó tábora lett ennek a zenekar-
nak, de végül én nem tudtam teljes gőzzel csinálni, mert 
állandóan utaztunk a Krétakörrel, bőröndből ki, bőröndbe 
be. Később, amikor már érezhető volt, hogy a társulatnak 
vége lesz, akkor mondta Tövisházi Ambrus, hogy csinál-
juk meg régóta dédelgetett álmunkat, a szóló lemezt. És 
szerencsére az első lemezünket – ami egyébként pont hét 
éve jelent meg – hatalmas érdeklődés övezte. Gyakorlatilag 
a negyedik-ötödik alkalomtól kezdve tömegek kezdtek el 
járni a koncertjeinkre. Ez felelősség, óvni kell, csiszolgatni, 
mint egy gyönyörű gyémántot.
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Egyház

Egyházi hírek
Erzsébetvárosban több felekezet működik, és e sokszínűségnek köszönhetően mindenki 
számos, a vallásának megfelelő program közül válogathat. Következő összeállításunkban  
a kerületben található felekezetek nyári programjait gyűjtöttük össze. 

Dübörög a zenekar
Sikeres színésznő, popdíva, édesanya, és nem utolsósorban kerületünk 
lakója. Péterfy Borival a pályájáról, az anyaságról és az otthonteremtésről 
is beszélgettünk.

Po
rt
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Budapest-Fasori Református Gyülekezet
1071 Budapest, Városligeti fasor 5.

Állandó gyülekezeti alkalmaink
Vasárnap 10.00 – Istentisztelet 
 10.00 –  Istentisztelet gyermekeknek
      1. csoport: 3–5 évesek, 2. csoport: 5–7 éve-

sek, 3. csoport:  1–2. osztály, 4. csoport: 3–4. 
osztály,  5. csoport: 5–6. osztály

 3 éves korig gyermekmegőrző szolgálat
Kedd 10.00 – Bibliaóra
Szerda 18.00 – Bibliai közösségi óra
 18.00 –  Nagyifi bibliaóra (18–25 éves korig)
Csütörtök 15.00 – Gyülekezeti bibliaóra
Péntek 17.00 –  Kisifi bibliaóra  

(konfirmációtól 18 éves korig)
 18.30 – Fiatal felnőttek köre

Minden hónap utolsó péntekén összevont közös bibliaóra 
18.00 órakor
Minden hónap első vasárnapján 17.00 órakor zenés áhítat
Minden hónap második vasárnapján 8.30-kor gyülekezeti 
imaközösség
Minden hónap második vasárnapján istentisztelet után 
teaház
Gyülekezeti hittanórák és konfirmációi órák hét közben kor-

csoportok szerint.
 

Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség 
Lelkészi Hivatal, Gyülekezeti Központ
1071 Budapest, Damjanich u. 28/b földszint 1.
Templom: 1071 Budapest, Városligeti fasor 17–21.
e-mail: fasor@lutheran.hu

Állandó istentiszteleteink 
minden vasárnap 11 órától úrvacsorai istentisztelet
minden hónap 2. és 4. vasárnapján angol nyelvű isten
tisztelet
(Június 8. és 22., július 13. és 27.)

Emlékezés koszorúzással
2014. június 29-én a 11 órai istentiszteletet követően a 20. 
századi diktatúrák  és az ország katonai megszállása idején 
elhunyt áldozatok emléktáblájánál (templomunk főhom-
lokzatánál) koszorúzással és imádsággal emlékezünk. 
Várunk mindenkit, aki méltó főhajtással és tiszta emléke-
zettel szeretné kifejezni együttérzését az áldozatokkal és 
családtagjaikkal!

Baptista Egyház Wesselényi utcai Gyülekezete 
1077 Budapest, Wesselényi u. 53. 
Honlap: www.wessi.hu

június 19. 18.30 Bibliatanulmányozás
június 22.    9.30 Imaóra és Istentisztelet
 17.00 Istentisztelet
június 25.  18.00 Bibliatanulmányozás kezdőknek
 18.30 Fiatal felnőttek alkalma
június 26. 18.30 Bibliatanulmányozás
június 29.   9.30 Imaóra és Istentisztelet
 17.00 Istentisztelet
július 2. 18.00 Bibliatanulmányozás kezdőknek
 18.30 Istentisztelet

Budapest  Klauzál téri Református Egyházközség
Bp. VIII. kerület, Gyulai Pál u. 9. 

Rendszeres alkalmaink
Istentisztelet vasárnap de. 10.30-kor
Istentisztelet alatt gyermekmegőrzés és hittan a kicsiknek
Középkorúak bibliaórája a hónap első és harmadik kedd-

jén 19.00 órakor
Bibliaóra szerda 10.00 órakor beszélgetéssel
Konfirmációi előkészítő 12–15 éveseknek pénteken 16.30 

órakor 
Ifjúsági óra: péntek 18.00 órakor
Bibliaiskola: előadások a Bibliáról csütörtök 18.00 órakor 
Filmklub: hónap utolsó péntek 18.00-kor
Énekkari próba: pénteken 18.00 és vasárnap 9.30-kor
Hivatalos órák: hétfőn és szerdán 10.00–12.00 (29 -es 

kapukód) és csütörtökön 17.00–18.00
Lelkigondozói beszélgetés: a lelkészekkel való személyes 

megállapodás szerinti időpontban.

Gyülekezeti hétvége Mátraházán
Június 27–29. péntektől vasárnap délutánig gyülekezeti hét-
végét tartunk a Mátraházai Református Üdülőben. 
Jelentkezés: Bágya Andrásné Kati vagy Kulin Eszter presbi-
tereknél.

Bibliaiskola – minden csütörtökön este 6 órakor
Azoknak akik szeretnének konfirmálni, református egyhá-
zunkkal megismerkedni, a Biblia megismerésében szeretné-
nek előrehaladni.

Minden érdeklődőt várunk szeretettel.
Karsay Eszter lelkipásztor
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Nyári esték kedvence: 
a mártogatós

Mindannyiunkkal előfordult már, hogy váratlan vendégek toppantak be, ahogyan az is, 
hogy nem volt jó étel-ötletünk az esti közös meccsnézéshez. Alábbi összeállításunkban  
az ilyen esetekre találnak könnyű és gyors recepteket.

Hasznos tanácsok kánikulában

Spenótos-feta sajtos 
mártogatós

Hozzávalók: 
30 dkg spenót
10 dkg feta sajt
1,5 dl joghurt
5–6 evőkanál konzerv kukorica
kevés citrom és petrezselyem
40 dkg tortilla chips
 
A spenótot lobogó forró vízben rövid ideig főzzük, 
majd csöpögtessük le. A feta sajtot egy serpenyő-
ben kissé olvasszuk meg, majd tegyük át egy öblös 
tálba. Adjunk hozzá néhány kanál citromlevet, fél 
csokor apróra vágott petrezselymet, kevés joghur-
tot, a spenótot, majd egy botmixer segítségével 
pürésítsük össze. 

(www.tutitippek.hu)

A szerkesztőség kedvence

Mangós-epres mártogatós

Hozzávalók (4 adag):
1 közepes mangó, 25 dkg eper
1 kis lilahagyma
10 levél friss bazsalikom
1 citrom leve 
1 teáskanál só
1 kávéskanál fekete bors
40 dkg tortilla chips

Elkészítés:
Vágjuk fel a mangót, az epret és a lilahagymát kis 
kockákra, majd e három hozzávalót keverjük össze, 
és locsoljuk meg a friss citrom levével. Sózzuk, bor-
sozzuk, végül díszítsük a friss bazsalikom csíkokra 
vágott leveleivel. Tegyük hűtőbe pár órára, hogy 
az ízek összeérjenek. Tortilla mellé tálalva tökéletes 
édes-savanyú-fűszeres mártogatós.

(www.nosalty.hu)

Általános tudnivalók

Kánikulai napokon a különösen 
meleg, déli, kora délutáni órákat lehe-
tőség szerint töltse otthon, viszonylag 
hűvösben, besötétített szobában! Nagy 
melegben zuhanyozzon langyos vagy 
hideg vízzel, akár naponta többször 
is! Alkalmazhat mentolos törlőkendőt 
arca, karja felfrissítésére. 

Forró nyári napokon 
az idősebbek ne  

a legmelegebb órákra 
időzítsék a piaci  

bevásárlást! 
Lehetőleg éjjel szellőztessünk. Sose 
hagyjunk gyermekeket, állatokat 
(például kutyát) zárt, szellőzés nél-
küli, parkoló autóban! Ne hagyjunk 
a kocsiban napsütésnek kitett helyen 
hajtógázzal működő sprayt és gáz-
gyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak. 

Korlátozzuk a szabad levegőn való tar-
tózkodást a kora reggeli (6–10 óráig) 
és esti órákra (18–22 óráig), árnyékos 
helyen próbáljunk pihenni napközben. 
Ha túl sokáig tartózkodtunk a sza-
badban, akkor igyekezzünk legalább 
1–2 órát légkondicionált környezetben 
eltölteni, míg a szervezetünk lehűl. 

Csökkentsük a fizikai munkavégzést: 
ne ilyenkor végezzünk nagytakarítást, 
ablakmosást. Csak az esti órákban 
kezdjük el a főzést, azt is állandó 
szellőztetés mellett. A hajzuhataggal 
rendelkezők fonják be a hajukat, vagy 
kreáljanak kontyot belőle. Fagylalto-
záskor lehetőleg gyümölcsfagylaltokat 
válasszunk, ne tejalapúakat. Fanyar, 
savanykás ízük kellemesen hűsítő 
hatású, nem is szólva az egészségügyi 
előnyökről.  
 

Étkezési tanácsok

Kánikulában számolnunk kell azzal, 
hogy az izzadtsággal és párolgással 
leadott folyadékveszteség jelentősen 
megnő. A fokozott folyadékveszte-
ség mellett nagyfokú sóveszteség is 
jelentkezik, verejtékezéssel átlagosan 
0,15–0,20%-os sótartalom-veszteség-
gel számolhatunk. Ilyenkor megfelelő 
ásványianyag-tartalommal rendelkező 
folyadékokat kell fogyasztani, hiszen 
nemcsak a nátriumot kell pótolni, 
hanem a káliumot, magnéziumot és 
kalciumot is. Ne válasszunk olyan 
innivalót, amely sok cukrot, koffeint 
vagy alkoholt tartalmaz – ezek fokoz-
zák a szomjúságérzetet, és még több 
folyadékot vonnak el a szervezettől. 

Ételeinket lehetőleg 
párolással készítsük, 
és legyenek zöldség-
félékben és gyümöl-
csökben gazdagok.

A forró napokon még most is nagy 
kedvenc a behűtött görögdinnye, 
amely jól oltja a szomjat is, hisz 85–90 
százalékban vízből áll. Főétkezésként 
fogyasszunk salátaféléket, így emész-
tésünk nem veszi igénybe túlságosan 
a szervezetünket – ezek az ételek 
tartalmazzák az immunrendszerünk 
erősítéséhez szükséges vitaminokat és 
ásványi anyagokat.  

Öltözködési tanácsok

Könnyű, világos színű, bő szabású, 
pamut alapanyagú ruhát hordjunk 
forró napokon. A nagy melegben 
– átmenetileg – felejtsük el a szűk 
topokat, nadrágokat, szoknyákat. 
Hordjunk inkább laza, könnyű lenvá-
szonból készült felsőrészeket, bő szárú 
nadrágokat, szellős blúzokat. Idősek se 
viseljenek ilyenkor sötét színű, fekete 
ruhát, fejkendőt. Mezítláb cipőben 
járni kényelmes, de a lábunk gyorsan 
megizzadhat. Helyezzünk a cipőbe 
frottírból készült talpbetétet. Aki 
hajlamos a verejtékezésre, az viseljen 
olyan napszemüveget, amelynek kerete 
nem tapad szorosan az archoz. 

(A következő lapszámunkban folytatjuk.)

Céklás 
mártogatós

Hozzávalók: 
25 dkg főtt vagy 
sült cékla
2 evőkanál torma
1 dl tejföl
1 dl joghurt
40 dkg tortilla chips
 
Elkészítés: 
A céklát jól mos-
suk meg, kenjük be 
olívaolajjal, majd 
héjastul tekerjük 
alufóliába. Körül-
belül egy óra alatt 
sül puhára, a héját 
ezután könnyű 
leszedni. Sütés után 
vágjuk apróra, adjuk 
hozzá a tormát, a 
tejfölt és a joghurtot, 
majd botmixerrel 
keverjük simára.

Elkezdődött a nyári időszak, és vele együtt megjött a kánikula is. 
Összegyűjtöttünk néhány hasznos tudnivalót a hőség idejére. 
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Az utca veszélyei

A gyermekek a szünidőben jellemzően a lakóházban, az 
ehhez tartozó kertben vagy a közeli játszótereken, zöld 
területen töltik idejüket. Ahhoz, hogy elkerüljük a balese-
teket, fontos ellenőrizni, hogy ezeken a helyeken minden 
építmény, eszköz biztonságos-e. A játszóterek környéke 
bizony nem minden esetben a „nyugalom szigete”. Egy 
lépéssel távolabb már ott az úttest, a parkoló, a forgalom. 
Évente sok ezer játszótéri baleset történik, szerencsére a 
legtöbb nem igényel orvosi ellátást. Persze egy apróbb hor-
zsolás, zúzódás is megkeserítheti az egész család hétvégéjét, 
nyaralását. Különösen a 4–6 éves korosztály veszélyezte-
tett, hiszen belőlük hiányzik még a veszélyérzet, ugyan-
akkor már nagynak számítanak, vagyis gyakrabban lazul 
a szülői figyelem. Különösen veszélyes a görkorcsolya és a 
gördeszka: bukósisak használata nélkül bizony könnyen 
megsérülhetnek a kicsik. Azt pedig semmi esetre se enged-
jük, hogy gyermekeink az úttesten vagy a forgalomban 
használják ezeket a játékokat! 

Tanácsok iskolai szünidőre

A kábítószer-fogyasztás megelőzése kiemelt feladat, különö-
sen a fiatalok körében. A nyári szezonban, amikor a gyerme-
kek hosszabb ideig vannak felügyelet nélkül, még fontosabb 
az odafigyelés. A csellengő fiatalok még veszélyeztetettebbek: 
általában korábban kezdenek el dohányozni, italozni, és 
hamarabb nyúlnak önpusztító szerekhez, akár kábítószerhez 
is. Az alkohol, dohányzás, kábítószer súlyos veszélyforrást 
jelent gyermekeink számára. A fiatalok az első kortyot, első 
cigarettát, kábítószeres tablettát az esetek döntő többségében 
nem idegen személytől, hanem valamilyen bulin barátaik-
tól, közvetlen ismerőseiktől kapják. A magányos, csavargó 
gyermekek fiatal bűnöző-csoportok áldozataivá is válhat-
nak, meglophatják, kirabolhatják őket, de a kamaszok sok 
esetben követnek el rongálást, garázdaságot és más bűncse-
lekményeket is.

Egy másik problémakör az eltűnés, illetve a csavargás. 
Nyáron a gyermekek a szokásosnál jóval nagyobb száza-
lékban hagyják el hosszabb-rövidebb időre otthonukat, 
hogy kalandot keressenek. Ezen esetekben – amikor tel-
jesen magukra maradnak – még nagyobb a kockázata az 
áldozattá válásnak, azonban a sértetti pozíció mellett akár 
elkövetővé is válhatnak. 

Gyermekeink figyelmét hívjuk fel arra, hogy amennyi-
ben ismeretlen, gyanús személy különféle ürügyekkel (pl.: 
a pontos idő megtudakolása) a mobiltelefonja átadását 
próbálja elérni, forduljon egy felnőtthöz, ne vegye elő saját 
telefonját, illetve ne adja át semmilyen kérésre (zenehall-
gatás, játék, telefonálás). Ha értékeit erőszakkal próbálják 
meg elvenni, minél hangosabban hívja fel magára a figyel-
met, ne szégyenlősködjön, próbáljon meg higgadt maradni. 
Ha az utcán idegen szólítja meg, sem útbaigazítás, sem 
pedig más indok alapján ne menjen vele, illetve ne fogadjon 
el tőle semmit. Legalább ilyen fontos tudniuk a gyerme-
keknek, hogy ezekről az esetekről mindig érdemes beszá-
molniuk a szüleiknek. A csemetéknél mindig legyenek meg 
a mi elérhetőségeink, illetve legyenek tisztában azzal, kihez 
fordulhatnak vész esetén: bátran szólítsák meg az egyenru-
hás rendőrt, kérjenek tőle segítséget. 

Ne feledjük, szeptemberben mindenkit visszavárnak 
az iskolák!

Forrás: BRFK Elbír hírlevél
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június

19. csütörtök
¡	15.00–19.00
nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter

21. szombat
¡	15.00–17.00
Shalom Idősek Klubja – A Békét 
a Nemzeteknek Alapítvány 
rendezvénye
¡	16.00–1.00
Múzeumok éjszakája
Helyszín: Róth Miksa Emlékház 

22. vasárnap
¡	19.30–21.30
Az Albinoni Kamarazenekar 
Bach-koncertje
Barokk műfajok kavalkádja a 
klasszikus szonátáig
A belépés díjtalan!

25. szerda
¡	10.00–12.00
Seniortánc

26. csütörtök
¡	15.00–19.00
nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter
¡	17.00–19.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték
Házigazda: Madár János

30. hétfő
¡	14.30–16.30
A Cukorbetegek Budapesti 
Egyesületének rendezvénye
A belépés díjtalan!

nyári napközis tábor az 
ERöMŰVHÁZBAN
június 30–július 28-ig, hetente 
változó programokkal.
További információ:  
www.eromuvhaz.hu

július

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

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

6. 28. 
Hangmozgás (lemezfelvétel)
Duna Táncműhely
Szűkített Kvartett

19.30

6.23–27. 
mindennap 
8.30–17.00

óráig

Pinokkió tábor II. turnus, 12–14 éveseknek

MÉG LEHET JELENTKEZNI A II. TURNUSRA!

Interaktív báb, tánc és színházi tábor a Bethlen 
Téri Színházban!
 
Nyári, ötnapos napközis tábor gyermekeknek, akik 
szeretik a színházat, és kíváncsiak, hogyan készül 
egy bábos, táncos, színházi előadás, vagy csak 
szeretnének bepillantani a kulisszák mögé, és meg-
lesni a titkokat.

Az öt nap programjai között szerepel: tánc-, báb-  
és színészmesterség megismerése, színházi hely-
zetgyakorlatok, játékok, bábkészítés, díszlet- és 
jelmeztervezés, filmvetítés, kulisszajárás, közös 
alkotás, kiállítás-rendezés.

És hogy kik lesznek a titkokba beavatók? 
Apró Színház: zene a színházban, képzőművészet 
a színházban, drámajáték; Közép-Európa Táncszín-
ház: játékos tánctanulás; Tárnok Marica: bábkészí-
tés, kézműves foglalkozás, interaktív foglalkozás

Bethlen Téri Színház
1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3.

www.bethlenszinhaz.hu • Tel.: +36 1 342 7163

a bethlen téri színház előadásai  
2014. június 23.–28.

Veszélyek a nyári szünidőben
Ezúttal is a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányságának vezetője ad  
taná csokat a nyári szünidőben, illetve a szabadságolások alatt  
gyermekeikre és értékeikre leselkedő veszélyek megelőzésére. 

A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányságának 
elérhetőségei:

1076 Bp., 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.

INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT 
ÉS HALLÓKÉSZÜLÉK 
PRÓBAHORDÁS

ÚJ
Ingyenes hallásszűrést szervezünk VII. kerületi lakosok 
számára 2014. június 19. és július 3. között 
az Amplifon Hallásközpontban. A vizsgálatok várakozás 
nélkül, de előzetes telefonos egyeztetés alapján történnek. 
Bejelentkezéshez hívja a 06-1 322-68-22-es telefonszámot!

Amplifon Hallásközpont
Budapest VII., Thököly út. 10.
(Közvetlenül a Keleti Pályaudvar mellett)

amplifon.hu
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A Múzeumok éjszakáján az Elektrotechnikai  

Múzeum és a kapuja mögött nemrég nyílt Tesla.rar 

udvar közös helyszínt biztosít az éjszakai  

látogatóknak. 

A múzeumban változatos tárlatvezetések,  

a Tesla.rar udvarban pedig színes  

jazzprogramok várják az érdeklődőket.

A jazzelőadás során két különlegesen izgalmas  

hangú énekesnő lép fel – a fiatal generáció nagy  

felfedezettje, Pátkai Rozina quintetjével – 17.20 órától, 

és a már komoly hírnévre szert tett Micheller Myrtill 

énekgitár duójával ad koncertet 21.00 órától. 

 

A két program között 19. 00 órától a nemzetközi hírű 

tHUNder Duo – Horváth Kornél és Dörnyei Gábor – ad 

koncertet Steve Weiss emlékére,  

akiknek ütőhangszeres zenéje legyügőző  

ritmusvilágot teremt.

1075 Budapest, Kazinczy u. 21.
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Festés, mázolás, tapé tázás, meg-
bízható szak emberekkel, garan-
ciával, kisebb asztalosmunkák. 
Nyugdíjasoknak 10% ked vez mény. 
Tel.: 06 (1) 352-0188, 06 (30) 906-
8696

Fürdőszobák, konyhák felújítása, 
átalakítása! Csempeburkolás, kő-
művesmunkák, vízszerelés! Anyag-
beszerzéssel, garanciával! Tel.: 06 
(20) 961-6153

Ajtó–ablak javítás! Fa-műanyag 
nyílászárók passzítása, szigetelése, 
zárcseréje, átalakítása, felújítása 
garanciával. Kiss Ernő asztalos 06 
(30) 447-4853

Tévéjavítás azonnal helyszínen! 
Digitális átállás! Mindig-TV de-
kóder beüzemelés. Tel.: 06 (20) 
471-8871

A kerületet jól ismerő, itt dolgozó 
közös képviselet vagyunk! Fiatalos 
lendülettel, egyenes beszéddel és 
kiváló szakember háttérrel együtt 
végezzük a munkánkat! Ami Önnek 
fontos, az nekünk is! Hívjon biza-
lommal! Tel: 06 (70) 294-6161
idekuldhozzam@gmail.com

Magánházaknál takarítást, ab-
laktisztítást vállal cégünk. Rend 
a lelke mindennek! Tel.: 06 (20) 
595-3057

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

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

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

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

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

Ablakjavítás, www.ajto ablak-
doktor.hu. 20 éve vállalom igénye-
sen, becsületesen ablakok, ajtók 
javítását, illesztését, zárak cseréjét, 
festé sét és szigetelését, 1 év ga-
ranciával. Felmérés díjtalan! Hor-
váth Ákos Tel: 06 (70) 550 0269

EGy ÉB

Mindennemű régiséget vásárolok 
díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel. Pintér Nikoletta Tel.: 06 (1) 
466-8321; 06 (30) 973-4949

Életjáradéki szerződést kötne 
szakképzett ápolónői végzetséggel 
Aradi Lászlóné. Tel.: 06 (1) 285-
4808; 06 (30) 991-8719

Matematika pótvizsga és tanulási 
problémák megoldása tapasztalt 
pszichopedagógus tanárral. Tel.: 06 
(70) 395-0139

EGÉ SZ SÉG

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

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

Izomletapadások, fej-, nyak-, hát - 
 fájdalmak kezelése, teljes test -
masszázs. Szakrendelőkben (Csengery 
u. 25.), vagy az ön otthonában. Csipak 
Zoltán gyógymasszőrtől. Tel.: 06 (20) 
595-3057

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

Igazi házi tepertő, füstölt kolbász, 
szalámi, sonka, szalonna, hurka, 
disznósajt kapható! Tel.: 06 (20) 
440-9742

Információ: 06 (1) 462 0793 • e-mail: erzsebetvarosimedia@gmail.com


