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Erzsébetváros köztudottan kevés zöldfelülettel rendelkező kerület, ezért az elmúlt években számos önkormány-
zati beruházás szolgálta e területek növelését. A tavalyi évben hatvan planténert helyezetek ki a közterületekre, 
emellett 41 ezer 360 virágot, 245 rózsát, 7856 cserjét és 115 fát is ültettek. Idén tovább folytatódnak a fejlesz-
tések: a Madách és az Almássy tér megújulásának köszönhetően több mint 2100 négyzetméter zöldfelülettel 
gazdagodik a kerület, az útfelújítások során pedig kiemelt figyelmet fordítanak a fákkal beültetett növénytárolók 
telepítésére is.
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„Egyetlen tehetséget sem hagyhatunk elveszni”
Interjú Vattamány Zsolt 
polgármesterrel a kerületi 
fiatalok támogatásáról

Gyakran hallani, hogy 
az oktatás stratégiai ágazat, 
mely nagyban befolyásolja a 
felnövekvő generáció jövőjét. 
Milyen intézkedések történtek 
Erzsébetvárosban az elmúlt 
időszakban?
A saját alapítású felsőokta-
tási ösztöndíjunkat említe-
ném először, hiszen éppen 
a napokban adtam át 59 
hallgatónak a juttatásról szóló 
szerződéseket. Amikor 2010-
ben átvettük a város vezeté-
sét, az első intézkedéseink 
között szerepelt az ösztöndíj 
megalapítása.  Négy év alatt 
253 pályázatot bíráltunk el 
sikeresen, összesen több mint 
21 millió forinttal támogat-
tuk a kerületi főiskolásokat, 
egyetemistákat. Emellett az 
önkormányzat csatlakozott 

a Bursa Hungarica ösztöndíj-
rendszerhez is, mellyel össze-
sen további 10 millió forintot 
fordítottunk a felsőoktatás-
ban részt vevők támogatására.

Mi a helyzet a fiatalabb kor-
osztállyal, őket hogyan tudja 
segíteni az önkormányzat?
A közoktatási feladatok egy 
része 2013-tól nem önkor-
mányzati hatáskörbe tartozik, 
ennek ellenére számos módon 
tudunk hozzájárulni az oktatás 
színvonalának növeléséhez, 
és a fiatalok életminőségé-
nek javításához. Valamennyi 
iskola épületét felújítottuk, 
ennek során nagy hangsúlyt 
fektettünk az energiatakaré-
kos megoldások kialakítására. 
Több tornatermet, sportud-
vart adtunk át, így biztosítva 
a gyerekek számára a min-
dennapi mozgáshoz szüksé-
ges feltételeket, emellett az 
úszásoktatás finanszírozásában 

is részt vállalunk. Két önkor-
mányzati tulajdonú üdülő-
ben – Balatonmáriafürdőn és 
a szlovákiai Ruzinán – kedvez-
ményes táborozási lehetőséget 
biztosítunk a kerületi iskolák 
diákjainak, ahol teljesen felújí-
tott, szép környezetben nya-
ralhatnak, kapcsolódhatnak 
ki. Bizonyára ugyancsak nagy 
segítség a szülők számára az a 
tanszercsomag, amit minden 
év szeptemberében kapnak az 
első osztályos tanulók.

Az önkormányzat tavaly 
hozta létre a tehetséggondo-
zási alapot. Kik részesülhet-
nek a támogatásban?
Azok a kerületi fiatalok 
igényelhetik, akik kiemel-
kedően tehetségesek akár 
a tudomány, akár a sport vagy 
a művészet területén. Fon-
tosnak tartom, hogy senki ne 
kerülhessen hátrányba anyagi 
helyzete miatt, egyetlen 
tehetséget sem hagyhatunk 
elveszni.
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50 százalékos készültségi szinten  
a Városligeti Bölcsőde átépítése
A Városligeti Bölcsőde infrastrukturális fejlesztésének és kapacitásbővítésének építési 
munkái március közepén az ütemtervnek megfelelően a kivitelezés felénél tartottak. 
Befejeződtek a kőműves szakipari munkák, nemsokára pedig elkészülnek a fűtés-, víz- és 
csatornahálózat, valamint a szellőzés alapszerelései is. A homlokzaton folyamatosan dol-
goznak, ahogyan az elektromos hálózat kiépítésén, illetve a festési, burkolási munkákon 
is. Ugyancsak megkezdődött a lift kiépítése, ami hozzájárul ahhoz, hogy az épület teljesen 
akadálymentes legyen. Szinte az összes belső ajtótok a helyére került, a homlokzati nyí-
lászáróknak és gipszkarton válaszfalaknak pedig mintegy háromnegyede készült el. Az 
intézmény a vissza nem térítendő támogatásból 25%-kal bővíti férőhelyeinek számát, és két 
csoportszobával, vagyis egy teljes értékű gondozási-nevelési egységgel gyarapodik. Az ere-
deti, 881 négyzetmé-
ter alapterületű részt 
korszerűsíti az önkor-
mányzat. A felújítás 
során az épületet – 
a tartószerkezeti elemek 
kivételével – csaknem 
teljesen elbontják, hogy 
egy korszerű, kényel-
mes, gyermekközpontú 
bölcsőde létesülhessen. 
A kivitelezés végére 
az intézmény egészen 
új arculatot kap, még 
otthonosabb lesz a gye-
rekbarát, hangulatos 
elemeknek köszönhe-
tően.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

Megemlékezés a Cipők a Duna-parton emlékműnél
Március 24-én az Európai Rabbik 
Központja (RCE) a vészkorszak áldo-
zataira emlékezett a Cipők a Duna-
parton emlékműnél, az 1944–45 
során ártatlanul a Dunába lőtt magyar 
zsidók emlékhelyén. Az eseményre a 
világ minden tájáról érkeztek meg-
hívottak, köztük David Lau, Izrael 
állam askenázi főrabbija, David 
Moshe Lieberman antwerpeni főrabbi, 
Menachem Taub, a jelenlegi nagykállói 
rebbe, valamint Berl Lazar, Oroszor-
szág főrabbija. Köves Slomó, az Egysé-
ges Magyarországi Izraelita Hitközség 
(EMIH) vezető rabbija az emlékezés 
fontosságára hívta fel a figyelmet, mely 
– mint mondta – nélkülözhetetlen a 
zsidó identitás megőrzéséhez. Végül 
Oberlander Báruch rabbi, a Budapesti 
Ortodox Rabbinátus vezetője gyújtotta 
meg az emlékezés gyertyáját.

Kellemes húsvéti 
ünnepeket kívánok 
minden kedves  
Erzsébetvárosinak!

Vattamány Zsolt,
Erzsébetváros polgármestere
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Parkolás a Király utcában
Erzsébetváros és Terézváros önkor-
mányzata, valamint a parkolást 
üzemeltető cégeik között létrejött 
megállapodásnak köszönhetően a 
Király utcában kialakított várakozó-
helyeken, valamint a Király utcára 
merőleges utcákban az első keresztut-
cáig terjedő várakozási területeken a 
parkolóőrök érvényesnek fogadják el 
mindkét önkormányzat által kibocsátott lakos-
sági várakozási hozzájárulásokat, továbbá  
a Király utcában váltott parkolójegyeket.   
A parkolásra vonatkozó hirdetmény teljes  
szövege megtalálható a www.erzsebetvaros.hu  
honlapon és az önkormányzat hirdetőtábláján.

Rendhagyó foglalkozás  
a Kertész utcában
Március 20-án a Szolidaritás Nagykövete országos programsorozat 
aktív résztvevői lehettek az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános 
Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola K30 11.b osztályos diák-
jai. Soltész Miklós szociális ügyekért felelős államtitkár közvet-
len munkatársa, Orsós Zsolt a program keretében megismertette 
a diákokkal a fogyatékossággal élők mindennapi nehézségeit, 
örömeit, illetve a segítségnyújtás lehetőségeit. A program első 
részében a vak fiatalember a „bemelegítő” beszéd során mesélt saját 
élményeiről, életéről, sportbeli sikereiről, az integrált oktatásban 
eltöltött 12 tanévéről, illetve a Paralimpiákon szerzett tapaszta-
latain keresztül más fogyatékosságokról is. A program második 
részében a diákok a tornateremben „élesben”, bekötött szemmel 
kipróbálhatták a csörgőlabda játékot.

Tillinger Péter igazgató köszönetét fejezte ki Orsós Zsoltnak 
a nem mindennapi bemutatóért, amellyel – mint mondta – kü lön-
leges élményhez jutottak, és talán kicsit nyitottabbá váltak a diá-
kok a fogyatékkal élők felé.

Isten éltesse Róza nénit
Fehér Tiborné Singer Róza 
Erzsébetvárosban született, 
a Rózsa utcában, ahonnan 
később vidékre költözött: 
Gyömrőre, majd Ceglédre. 
Az ott eltöltött évek után 
előbb a XII. kerületbe, majd 
a Dohány utcába költözött 
vissza, jelenleg 28 éve lakik itt 
családjával. Történelemtanári 
végzettséggel egy kézműipari 
szakmunkásképző iskola 
igazgatója volt. Ma is aktív 
életet él, sokat olvas, kereszt-
rejtvényt fejt, és szeret utazni. Szikszai Zsolt alpolgármester 95. 
születésnapja alkalmából köszöntötte otthonában, és kívánt neki 
jó egészséget.

Támogatás a kerületi fiatalok
továbbtanulásához 

A kerület vezetése 2011 óta minden évben meghirdeti a saját alapítású Erzsébetvárosi 
Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatát, melyre az egyetemen vagy főiskolán tanuló, 
kerületi lakóhellyel rendelkező hallgatók jelentkezhetnek. Az idei évben 59 fő nyert 
támogatást tanulmányaihoz, melyet 10 hónapon keresztül folyósítanak számukra 
összesen közel 5 millió forint értékben.

2010 végén az önkormányzat vezetése elsők között 
alkotta meg az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj 
alapításáról szóló rendeletét, mellyel célként tűzte ki 
a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók anyagi 
támogatását. Az egyetemi, főiskolai évek finanszíro-
zása a családok számára többletkiadást jelent, főképp, 
ha a gyermek vidéken tanul, s emiatt albérletben vagy 
kollégiumban lakik. Emellett az utazás, a tankönyvek 
és jegyzetek beszerzése is plusz költségeket eredmé-
nyez. Erzsébetváros önkormányzata saját tenderrel 
járul hozzá a kerületi fiatalok továbbtanulásához: 

2011 és 2014 között 253  
pályázatot bírált el pozitívan 

az illetékes bizottság.

Vattamány Zsolt polgármester március 21-én ünnepé-
lyes keretek között adta át az ösztöndíjakról kiállított 
okleveleket a hallgatóknak, egyúttal kifejtette: évről 

Orosz Beáta 
BME, nemzetközi gazdálkodás szak

Mik a terveid?
Az alapképzést idén nyár elején fogom befejezni a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, nemzetközi gazdál-
kodás szakon. Szeptemberben szeretném elkezdeni a mesterképzést, 
szintén a Műegyetemen, tanár szakon, várhatóan itt is költséges 
lesz beszerezni a szükséges tankönyveket, jegyzeteket. Jövő évi ter-
veim között szerepel még egy angol felsőfokú nyelvvizsga megszer-
zése, illetve edzőként is szeretném folytatni tanulmányaimat.

Mennyire tartod fontosnak, hogy a lakóhelyed támogassa a diákok 
továbbtanulását?
Fontosnak tartom, hogy a kerület segíti a helyi fiatalok felsőfokú 
tanulmányait, mert ezzel – ha kis mértékben is – meg tudja köny-
nyíteni a helyzetüket, és elismeri kemény munkájukat, hiszen egy 
felsőoktatási intézményben jól tanulni nem egyszerű feladat.

Újságunknak nyilatkozott egy ösztöndíjas

évre nagyobb az érdeklődés a lehetőség iránt, így jövőre még több 
forrást fordítanak majd erre a célra. 

Az önkormányzat saját alapítású ösztöndíja mellett a szociálisan 
hátrányos helyzetű diákoknak lehetőségük van a Bursa Hungarica 
ösztöndíjra is pályázni. 2014-ben 65 fő részesül támogatásban, 
melynek finanszírozására közel 3 millió forintot fordít a kerület.

Az egészséges száj 
világnapja
Március 20-a az egészséges száj világnapja. Tekintettel 
a száj- és fogápolás népszerűsítésének fontosságára, a Bischitz 
Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ fogászati ren-
delőiben március 17-től minden erzsébetvárosi lakost – fel-
nőtteket és gyermekeket egyaránt – prevenciós programok-
kal vártak. A világnap keretében meghirdettek egy fotó- és 
rajzpályázatot, „kiFOGástalan mosolyom” címmel, amelyre 
Erzsébetvárosban élő gyermekek és fiatalok alkotásait várták. 
Az eredményhirdetésre ünnepélyes keretek között, a Nyár 
utcai gyermekfogászati rendelőben került sor március 20-án 
17 órakor, egy prevenciós programokkal tarkított nap záró-
akkordjaként. Mintegy 130 kerületben élő és helyi oktatási-
nevelési intézménybe járó gyermek látogatott el a fogászatra. 
Lehetőség volt szájüregi szűrésre, kismamáknak külön 
fogápolási tanácsadást tartottak, illetve megmutatták a helyes 
fogmosás mikéntjét is. Az önkormányzat támogatásával meg-
valósult rendezvény nagy népszerűségnek örvendett.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS!  
Megújuló gondoskodási formák
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Az M4-es metró átadása utáni forgalmirend-változások

Autóbusz
7: változatlanul közlekedik Újpalotára.
7E: Újpalota és a Blaha Lujza tér M között jár. 
7A-107E: jelzésű autóbuszt 107-esként összevonják, mely Újpalota és az Astoria között gyorsjáratként, egyes megállókat kihagyva 
közlekedik, az Astoria és a kelenföldi Bornemissza tér között pedig minden megállóban megáll. Immáron egyik járat sem érinti Kelenföld 
vasútállomást, oda az M4-es metróval lehet utazni.
5: változatlan formában közlekedik.
178: változatlan formában közlekedik.
8-as, a 112-es és a 239-es járatot az Urániától továbbvezetjük a Bosnyák térig.
133E-es gyorsjárat 133-as jelzéssel a Bosnyák téren túl Újpalota, Nyírpalota útig meghosszabbított útvonalon közlekedik.
233E-es járat számjelzése 233-asra változik, a továbbiakban szintén a Bosnyák téren túl Újpalota, Nyírpalota útig meghosszabbított útvo-
nalon közlekedik. A 233-as az Astoria és Újpalota között gyorsjáratként jár, az Astoria és Dél-Buda között minden megállóban megáll. 

Villamos
47-es és a 49-es villamos változatlan útvonalon jár. 
48: új villamos indul 48-as számon a Deák Ferenc tér és a Savoya Park között a Kiskörút – Bartók Béla út – Fehérvári út útvonalon.

Trolibusz
A Keleti pályaudvar Kerepesi úti oldalán új autóbusz- és trolibusz-végállomás épült, és innen indul a 80-as és 80A mellett a 73-as és a 76-os 
troli is. Módosul a 79-es trolibusz útvonala is: végállomása a Keleti pályaudvarnál a Thököly úton került elhelyezésre. A 78-as trolibusz válto-
zatlanul a Garay utcából indul. A végállomás teljes kiépítéséig az autóbuszok átmenetileg még ideiglenes útvonalon közlekednek.

Elkészült a 4-es metró
Ünnepélyes keretek között adták át március 28-án az utazóközönségnek a 4-es metró 
elkészült szakaszát, amely Kelenföld vasútállomást köti össze a Keleti pályaudvarral. 
A metró a 7,3 kilométeres, 10 állomásos szakaszt 13 perc alatt teszi meg, korszerű 
berendezései által pedig biztosítja a gazdaságos üzemeltetés lehetőségét.

Az új metróvonal és a kapcsolódó beruházások több pon-
ton is érintik a VII. kerületet, hiszen az egyik végállomás a 
Keleti pályaudvarnál található, emiatt a Hernád és Bethlen 
Gábor utcák egy része új burkolatot kapott. A felszíni ren-
dezést követően a megújult Baross téren két nagy, kövezett 
dísztér épült, valamint visszakerült régi helyére a Baross-
szobor. A tér felújításával párhuzamosan átadták az új tro-
libusz-végállomást is, ahonnan gyorsabban át lehet szállni 
a 2-es és az új, 4-es metróra. 

A 4-es metró a többi metróvonalhoz hasonlóan csúcsidő-
szakban 2–3 percenként, míg napközben és hétvégén 5, 
késő este pedig 10 percenként jár, átszállási lehetőséget biz-
tosít a Keleti pályaudvarnál az M2-es, a Kálvin téren pedig 
az M3-as metróvonalra. Orbán Viktor, Magyarország 
miniszterelnöke az átadón gratulált Tarlós Istvánnak és 
munkatársainak az elvégzett munkához, valamint köszöne-
tet mondott annak a mintegy 5000 embernek is, akik ezen 
a rendkívüli beruházáson dolgoztak.

✂

BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

BKK

A megújult Baross tér

Vattamány Zsolt polgármester 
helyszínbejárást tartott a Keleti 
pályaudvar megállónál

Az erzsébetvárosi önkormányzat 
a 2013-as év folyamán többször 
is pályázati lehetőséget biztosított 
a helyi lakóközösségeknek, önkor-
mányzati intézményeknek biztonsági 

berendezések létesítésére, valamint 
kapufigyelő rendszer kialakítására. 
Utóbbi rendszer kiépítésére kerü-
leti társasházak, lakásszövetkezetek 
– önkormányzati tulajdonban lévő 
lakóépületek esetében azok kezelője 
–, háziorvosi rendelők, önkormány-
zati intézmények, valamint egyházak 

pályázhattak. „Az idei költségvetés-
ből 5 millió forintot különítettünk el 
erre a célra. A támogatás odaítélésé-
nél elsőbbséget élveznek a leginkább 
rászoruló körzetek. A pályázat célja, 
hogy növekedjen a lakosság bizton-
ságérzete” – hangsúlyozta lapunknak 
nyilatkozva Benedek Zsolt önkor-
mányzati képviselő. A kapufigyelő 
rendszerek kiépítésének támogatásával 
párhozamosan egyébként a térfigyelő 
rendszert is bővíti az önkormányzat, 
melynek köszönhetően várhatóan a 
közbiztonság is javul. Több társasház-
ban már be is szerelték a kamerákat, 
a lakók visszajelzései alapján egyértel-
műen pozitívak a tapasztalatok. „Tár-
sasházunk mindig is „átjáróház” volt, 
lényegében bárkit beengedtek a lakók. 
Nagy szükségünk volt erre a támoga-
tásra, hiszen így már nemcsak a köz-
területeken lehetünk biztonságban: 

a kapufigyelő rendszernek köszön-
hetően a házon belüli értékeinket is 
megvédhetjük az illetéktelenektől” 
– válaszolt kérdésünkre K. Sándorné 
Erzsébet körúti lakos. Azokban a tár-
sasházakban, amelyekben már felsze-
relték a kamerákat, csökkent a betö-
rések, lopások, valamint a rongálással 
járó bűncselekmények száma is. „Saj-
nos a lépcsőházi folyosókon hagyott 
biciklik és egyéb tárgyak az utóbbi 
időkben állandó célpontjai voltak 

a bűnözőknek. A rendszer kiépítésé-
nek köszönhetően azonban mindenki 
nyugodtabban hagyja el ottho-
nát” – fogalmazott P. Péterné Rózsa 
utcai lakos. „A kezdeményezést csak 
támogatni tudjuk, társasházunk élt 
is a pályázat adta lehetőséggel, hiszen 
a kerületben található – egyébként jól 
működő – térfigyelő rendszer miatt 
a bűnözés úgymond visszahúzódott 
a kapualjakba, lépcsőházakba. Oda, 
ahol a kültéri kamerák már nem nyúj-
tanak biztonságot. A kapufigyelő ezt 
a problémát oldja meg: beszerelésével 
csökkent a házban a biciklilopások és 
a besurranások száma” – összegezte 
Kotka Sándorné közös képviselő. 
A kapufigyelő rendszerre idén is 
lehet majd pályázni, erről hamarosan 
az ön kormányzat honlapján (www.
erzsebetvaros.hu) kaphatnak bővebb 
információt. 

Az önkormányzat 
támogatást 

nyújt az itt élők 
biztonságérzetének 
növelése érdekében.

Idén is lehet pályázni kapufigyelő
rendszer kiépítésére

Erzsébetváros önkormányzata pályázat útján újra lehetőséget biztosít 
társasházak és lakóépületek számára kapufigyelő rendszer kiépítésére. 
A kerület a térfigyelő rendszer üzemeltetése mellett a társasházak kapufigyelő 
rendszereinek kialakítására is pénzügyi támogatást nyújt a közbiztonság 
javulása és az itt élők biztonságérzete érdekében. 

A kapufigyelő 
rendszer hozzájárul 

Erzsébetváros 
közbiztonságának 

javulásához.
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Úszásoktatás a kerületi 
gyermekeknek

A rendszeres testmozgás nélkülözhetetlen a gyermekek 
mindennapi életében, hiszen nem csupán fizikai, de szellemi 
teljesítőképességük is javul általa. Az erzsébetvárosi nevelési-
oktatási intézményekben az önkormányzat támogatásával 
évek óta működik úszásoktatási program: 2013-ban 322 
óvodás gyermek tanulhatott meg úszni, a tanfolyamok teljes 
költségét a kerület állta. Az általános iskolás diákok úszások-
tatása a Nemzeti Alaptanterv része, a kerület vezetése ezért 
ebben az esetben az utazási költségek finanszírozásával segíti 
a program megvalósulását. Tavaly 337 harmadik és hatodik 
osztályos diák uszodába szállítását vállalta át az önkormány-
zat. A program 2014-ben is folytatódik: ebben az évben 
e célra 6 millió 570 ezer forint elkülönítéséről döntött a kép-
viselő-testület.

Hunvaldék fizessék meg 
a kerületnek okozott károkat

Áron alul eladott önkormányzati ingatlanok, teljesítés nélküli megbízási szerződések 
és jogtalan lakáskiutalások jellemezték a korábbi szocialista önkormányzati vezetést. 
Ezzel több százmillió forintos kárt okoztak a kerületnek, melyet az önkormányzat 
kártérítési perekkel érvényesít.

A vészkorszak 
áldozataira emlékeztek
Március 19-én, Magyarország német megszállásának 70. 
évfordulóján a holokauszt áldozataira emlékeztek a Dohány 
utcai zsinagóga előtt. A Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetsége „Közös a múltunk, közös a jelenünk” rendezvény-
sorozatának nyitóeseményén Heisler András, a Mazsihisz 
elnöke és Ilan Mor izraeli nagykövet köszöntötte az emlé-
kezőket. Zoltai Gusztáv és Kardos Péter főrabbik beszé-
deit követően Dr. Karsai László történész elevenítette fel 
a vészkorszak eseményeit. A rendezvényen részt vett többek 
között Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Vattamány 
Zsolt polgármester, Erdő Péter bíboros, Schweitzer József 
nyugalmazott főrabbi és Bölcskei Gusztáv református püs-
pök. Az emlékezés köveit és virágait a zsinagóga bejáratánál 
helyezték el a jelenlévők.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS!  
Oktatási és kulturális programok

A víz világnapját 
ünnepelték az iskolások  
Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola Kertész utcai 
épületében az alsó tagozat nagyszabású projektnappal emlékezett 
meg a víz világnapjáról. A diákok látványos munkákat készítet-
tek, verseket és dalokat adtak elő a vízről és annak fontosságáról. 
Különösen jól sikerültek az ötletesen megtervezett akváriumok, 
melyekben a vizek élővilága is megjelent. A nap végén kék színű 
pólóba öltözött gyerekek formálták meg a kék bolygót, majd 
a Kék Duna keringővel zárták a napot.

Az Öko-színház újabb 
előadása
Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola Kertész utca 30. 
szám alatti székhelyének színitagozatos tanulói idén is megtartot-
ták hagyományos öko-színházi előadásukat. A hatodikos színinö-
vendékek A. A. Milne Micimackó című színművéből mutattak be 
részleteket, a középiskolások pedig népdalcsokorral színesítették 
a rendezvényt, melynek vendége volt Szikszai Zsolt, Erzsébetváros 
alpolgármestere.

Amint arról korábbi lapszámunkban már beszámoltunk, a 
másodfokú bíróság Hunvald Györgyöt hivatali visszaélés, 
folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés és magánokirat-
hamisítás miatt egy év hat hónap börtönbüntetésre, illetve 
két év közügyektől eltiltásra, míg Gál Györgyöt csalás, 
hűtlen kezelés és magánokirat-hamisítás miatt nyolc év 
hat hónap börtönbüntetésre, tíz év közügyektől eltiltásra, 
500 ezer forint pénzmellékbüntetésre és 366 millió forint 
vagyonelkobzásra ítélte. A bűncselekmények folytán Erzsé-
betvárost több százmillió forintos kár érhette. Kártérítési 
igényét az önkormányzat a 2014. február 18-án benyújtott 
keresetekkel érvényesíti.

Egyfelől keresetet nyújtott be Gál György korábbi gazdasági 
bizottsági elnök és társai ellen, másrészről Hunvald György 
egykori szocialista polgármester ellen az ingatlanügyekkel, a 
színlelt megbízási és munkaszerződésekkel, valamint a jog-

talan lakáskiutalásokkal kapcsolatos károkozások megtéríté-
sére. Az önkormányzatot, rajta keresztül pedig az erzsébetvá-
rosi lakosokat ért károkat a lenti táblázat mutatja be.

A másodfokú bíróság ítéletében Gál Györgyöt 236 392 500 
forint, Hunvald Györgyöt pedig 34 063 193 forint kárté-
rítés megfizetésére kötelezte, azonban az általuk okozott 
károk ennek a többszörösére rúgnak. A kerület vezetése 
jogi képviselője útján abból a célból nyújtott be polgári jogi 
igényt, hogy Hunvald Györgyöt 591 931 722 forint, Gál 
Györgyöt pedig 539 414 222 forint kártérítés és kamatai 
megfizetésére kötelezzék. Ebből a pénzből még több közös-
ségi tér, rossz állapotban lévő út vagy épület újulhatna meg, 
mely nem csupán néhány, az előző vezetés érdekkörébe tar-
tozó személy, hanem minden erzsébetvárosi javát szolgálná. 
A kártérítési perek kimenetéről az újságban is tájékoztatjuk 
az olvasókat. 

2003–2005 között ingatlanok áron aluli értékesítéséből eredő károk

Rózsa utcai ingatlan kapcsán 30 000 000 forint

Dembinszky utcai ingatlan kapcsán 79 382 400 forint

Klauzál utcai ingatlan kapcsán 232 590 000 forint

Dob utcai ingatlan kapcsán 110 000 000 forint

Dob utca 107. sz. alatti ingatlan kapcsán 100 000 000 forint

Károly körúti ingatlan kapcsán 183 875 000 forint

2006–2008 között jogtalan lakáskiutalások során keletkezett károk

T. N. részére jogtalanul kiutalt lakás értékesítéséből eredő kár 5 273 740 forint

B. G. részére jogtalanul kiutalt lakás értékesítéséből eredő kár 7 847 710 forint

V. É. részére jogtalanul kiutalt lakás értékesítéséből eredő kár 15 955 407 forint

V. N. részére jogtalanul kiutalt lakás értékesítéséből eredő kár 7 079 965 forint

2008. március 1-jétől december 31-ig színlelt megbízási és munkaszerződéssel okozott kár

V. É. színlelt szerződéséből eredő kár 3 802 500 forint
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„Pro Urbe Erzsébetváros”
díjazottjai

Az erzsébetvárosi önkormányzat képviselő-testülete március 15-i ünnepi 
testületi ülésén Erzsébetváros kapcsolatainak gazdagítása miatt és a helyi 
közösség érdekében végzett kimagasló munka elismeréséül „Pro Urbe 
Erzsébetváros” díjat adományozott.

Gesztelyi Nagy Zsuzsanna
festőművész

Debrecenben született. Már kisgyermek korában kitűnt 
rajztehetségével, édesanyja pedig idejében felismerte 
kiemelkedő adottságát, és támogatta fejlődését. A Képző- 
és Iparművészeti Gimnázium elvégzése után 6 évig Berlin-
ben élt, ahol építészek mellett dolgozott. 1996-ban kezdett 
komolyabban foglalkozni a festészettel, 1998-ban végzett 
az Ars Hungarica Művészeti Szakiskola festő szakán, majd 
2004-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerezte 
meg festő és művésztanári diplomáját, de ekkorra már több 
hazai és külföldi egyéni és csoportos kiállítása is volt.

Több mint 10 éve lakik Erzsébetvárosban. Lakásában 
kialakított műtermében születnek festményei. Az alkotás 
mellett oktatja is a festészetet, tanítványai közül többen 
nyertek felvételt képzőművészeti oktatási intézményekbe. 
Jelenleg saját magát is továbbképzi: művészetterápiás tanul-
mányokat folytat.

Festményeit a fény érzékelése és képek általi érzékeltetése, 
valamint a színek kompozíciója teszi igazán egyedivé. 
Munkáiban a fény színeinek sajátosságait adja vissza olyan 
életszerűséggel, amely által képei életre kelnek. A tér sík-
jainak kifinomult ábrázolásával festményei szinte kézzel 
foghatóvá teszik az ábrázoltakat.

2003-ban Barcsay-díjjal, 2004-ben pedig KOGART-díjjal 
ismerték el.

A budapesti KOGART-gyűjteményben és a luxemburgi 
European Invest Bank közgyűjteményében is szerepelnek 
művei.

Vigyázó István,
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 7. kerületi csoportjá-
nak vezetője

Vigyázó István születése óta erzsébetvárosi lakos. Öten vol-
tak testvérek, feleségével 4 gyermeket nevelnek.

Negyedik gyermeke születésekor lépett be a Nagycsaládo-
sok Országos Egyesületébe, majd 1995-ben választották 
a 7. kerületi szervezet vezetőjének.

Az egyesület alapszabályban rögzített céljai: az élet és 
az anyaság tiszteletére való nevelés, a házasságért és a jövő 
generációiért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok 
sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, valamint 
egymást ismerő és segítő közösségekké való szervezése. 
Tagjai azok lehetnek, akik háztartásukban legalább három 
gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, az egyesület céljaival 
és feladataival egyetértenek, és lehetőségeik szerint részt 
vesznek azok megvalósításában. A tagság generációról 
generációra öröklődik.

A szervezetek vezetői régiós fórumokon és képzése-
ken vesznek részt, ezzel elősegítve a minél kifinomul-
tabb belső működést egyesületi és közéleti színtéren 
egyaránt. Felbecsülhetetlen a közösség építő és for-
máló szerepe, melynek mozgatórugója kerületi szin-
ten Vigyázó István, aki egyfajta védőhálót biztosít 
az egyesület tagjai számára. Elkötelezetten dolgozik 
a maradandó értékek fenntartásáért, hiszen a család 
fontossága számára megkérdőjelezhetetlen.

Szoros együttműködésben áll az országos egyesü-
lettel: évente több alkalommal közös programokat, 
találkozókat, kirándulásokat szerveznek, így az évek 
során olyan összetartó közösség alakult ki, melynek 
tagjai hasonló örömökben és nehézségekben részesül-
nek, így nagy segítségére lehetnek egymásnak.

Ráday Mihály 
operatőr, rendező, televíziós szerkesztő, 
művészettörténész, városvédő

Erzsébetvárosban született, az akkori Liget Szanató-
riumban, melynek helyén ma konferenciaközpont áll. 
Édesapja Ráday Imre színművész, édesanyja Ferda 
Erzsébet Magdolna divattervező. 

A kerülethez nemcsak születése, lakhelye és iskolája 
köti, hanem későbbi munkássága is elválaszthatatlan 
tőle. Nem túlzás kijelenteni, hogy nála jobban senki 
sem ismeri Erzsébetvárost, annak épületeit, törté-

netét, titkait, részleteit. Rengeteg ház és épület neki köszönheti 
fennmaradását, helyreállítását. 

Segítségével alakult meg az Elektrotechnikai Gyűjtemény, vala-
mint ő kezdeményezte a Róth Miksa Emlékház megalakítását 
is. Rengeteg értékes ház sorsának alakulásában része volt, ilyen 
többek között a Hungária Fürdő, az Árkád Bazár és a Royal 
Szálló.

Művészettörténészként és városvédőként is fáradhatatlanul küzd 
értékeink, örökségünk megóvásáért. 

Támogat minden olyan törekvést, mely az épületek korabeli han-
gulatát, értékeit és látképét hivatott helyreállítani, megőrizni és 
fenntartani. 1981-ben embereket toborzott, hogy fotókkal örökít-
sék meg a budapesti épületeket, ez a gyűjtemény kötet formájá-
ban Adalékok címmel jelent meg, ma is hozzáférhető. Az ekkor 
együtt dolgozó csapatból alakult meg 1983-ban a Városvédő 
Egyesület, melynek alapítója és mai napig elnöke.

Igazodva Széchenyi István és Andrássy Gyula egykori felfogá-
sához, Budapestet szerinte sem kerületekre kell osztani, hanem 
egynek, egésznek kell tekinteni, hiszen egy-egy városrész vagy 
kerület nem határolható el határvonalakkal.

Úgy gondolja, ennek ellenére egy kicsit mégis kiemelkedik ebből 
az egységből Erzsébetváros, hiszen azon kívül, amit a szem lát, 
rengeteg titkot rejtenek a kerület épületei, a belső terek, udvarok, 
korlátok. Ezek históriáját Ráday Mihály egytől egyig ismeri, és 
igyekszik az emberekkel is megismertetni cikkekben, könyvek-
ben, filmekben, magazinműsorokban.

Munkásságának bármely területét nézzük a filmezéstől a művé-
szettörténetig, kimagasló eredményeket ért és ér el szenvedélyes, 
kitartó hozzáállásával, és neki köszönhetően méltó módon őriz-
hetjük meg örökségünket az utókor számára.



Megkezdődtek a Madách tér felújítási munkálatai. A kiürített területet 
a kivitelezők átvették, majd első lépésben elkerítették a forgalomtól. 
A beruházás meghatározza Erzsébetváros arculatát, éppen ezért a lakosság 
döntése alapján, a kerületiek igényeit szem előtt tartva újul meg a terület.

Az erzsébetvárosiak véleménye alapján újul meg a Madách tér

Megújul a Nagy Diófa utca

Az Erzsébet Terv részeként megvalósuló útfelújítások 2014-ben is foly-
tatódnak: a Kertész és Hársfa utca mellett márciusban megkezdődött 
a Nagy Diófa utca felújítása is. A  rekonstrukció a Dohány utca–Klau-
zál tér közötti szakaszt érinti, a Dohány utca felől haladva a Klauzál tér 
felé. A munkálatok során kicserélik a teljes út- és járdaburkolatot, majd 
új aszfaltréteget kap az úttest. A járdák öntött aszfaltból készülnek, 
a gyalogátkelőhelyeknél pedig speciális burkolati felület segíti majd 
a gyengénlátók közlekedését. Új utcabútorokat és planténereket is kihe-
lyeznek a közterületre, mellyel zöldebbé, otthonosabbá válik a belső-
erzsébetvárosi utca. 

Folyamatban lévő és a következő hetekben 
várható munkálatok az Almássy téren:

• Tereprendezési munkálatok befejezése
• Szabadidőközpont előtti terület munkái
• Kerítéselemek beépítése
• Térburkolási munkák folytatása
• Vízgépészeti munkák befejezése
• Játszótéri eszközök kihelyezésének folytatása

Hamarosan kész az Almássy tér

2013 év végén indult el az Almássy tér 
felújítása, kivitelezési munkálatai mos-
tanra 50 százalékos készültségi fokon 
állnak. Már befejezték a Csengery utcai 
oldalon a térkövekkel burkolt járdasza-
kaszt, valamint a Vörösmarty utcai olda-
lon a parkolónál a burkolási feladatokat 
is. Megkezdődtek a Tivadar és Barcsay 
utca közötti térburkolási munkák, és a 
szökőkút kivitelezése is folyamatban van. 
A parkot, illetve a funkcionális területe-
ket elválasztó kerítések elhelyezése és 
az egész teret körülölelő természetes 
kőburkolatú támfal építése a tervek sze-
rint halad.

A játszótéren már telepítik az új, korszerű 
játszóeszközöket, a kutyafuttató területe 
pedig a tervezett időpontra elkészült, 
mostanra a négylábúaknak szánt játéko-
kat is kihelyezték.

használhatják azt.  Az Asbóth utcában a közleke-
dés változatlanul biztosított lesz, továbbá az Asbóth 
utca–Madách Imre út kapcsolódása is megmarad, 
kétirányú forgalmi renddel.

A kivitelezés során a meglévő burkolatokat, szegélye-
ket elbontják, az aszfaltburkolatok helyett minden-
ütt térkövet fektetnek le. A terület központi részét 
egy szökőkút teszi majd látványosabbá, a Károly 
körút felőli oldalon pedig egy Erzsébetváros címerét 
ábrázoló homokkő sztélé kap helyet. A felújítás során 
– különböző térépítészeti elemek segítségével – zöld 
felületeket alakítanak ki, emellett facsoportok változ-
tatják még élhetőbbé a közösségi teret. A közterület 
világítási rendszere is megújul, továbbá a pihenést, 
kikapcsolódást szolgáló, formatervezett közterületi 
padokat és biciklitárolókat helyez ki a kivitelező cég.

A Madách téren megkezdődtek a bontási munkálatok

Vattamány Zsolt polgármester terepbejárást tartott a téren

Megkezdődött a Nagy Diófa utca burkolatának cseréje

A tereprendezési munkálatok hamarosan befejeződnek az Almássy téren

Közös tervünk valósul meg

A játszóeszközök a helyükre kerültek

Épül Erzsébetváros!
Városfejlesztés2012-ben az önkormányzat országosan egyedülálló 

módon terv- és ötletpályázatot írt ki az ország vala-
mennyi építészetet oktató egyetemének, főiskolájának 
bevonásával. A szakma legkiválóbbjaiból álló zsűri 
értékelését követően a hat legjobb pályamű közül a 
lakosság választhatta ki a neki leginkább tetsző kon-
cepciót. A nyertes pályamű egyes elemeit végül a ter-
vező cég beépítette a végleges, megvalósítható kivite-
lezési tervbe. Az ötletpályázat nagy népszerűségnek 
örvendett az erzsébetvárosiak körében, az országos 
sajtó is több ízben beszámolt róla.

Hosszas egyeztetéseket követően a beruházás első 
üteme már a tavalyi évben megkezdődött a Rumbach 
Sebestyén utca burkolatának felújításával, majd 
a Madách Imre út, a Madách tér és az Asbóth utca 
ivóvíz vezetékének rekonstrukciójával. Jelenleg folya-
matban van a tér teljes átalakítása, melynek során 
az eddigi funkciók megszűnnek, helyette forgalom-
tól részben elzárt, parkosított területet alakítanak 
ki. A térre behajtás külön engedéllyel, csak indokolt 
esetben történhet a jövőben, de a közfeladatot ellátó 
járművek természetesen továbbra is korlátozás nélkül 
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Újra Zöld7 
a kerületben  
Az erzsébetvárosi önkormányzat a környezettuda-
tosság jegyében újra megszervezi április 22. és 26. 
között, vagyis keddtől szombatig a „Zöld7” elneve-
zésű programsorozatot. Az egyhetes program immár 
második alkalommal kerül megrendezésre az Erzsé-
bet Terv fejlesztési program részeként. Az esemény-
sorozatot szombaton az évről évre egyre népszerűbb 
„Takarítsunk együtt! Tavaszi nagytakarítás Erzsébet-
városban” elnevezésű kerületszépítő akció zárja majd, 
amelyen az évek folyamán rendkívüli aktivitással 
és évről évre nagyobb létszámmal vettek részt az itt 
élők, a kerületi óvodások, iskolások és civil közössé-
gek. A takarításhoz szükséges eszközökről – hulla-
dékgyűjtő zsákokról, kesztyűkről, seprűkről – idén 
is az önkormányzat gondoskodik. A kerületi veze-
tés számára kiemelten fontos, hogy olyan akciókat 
szervezzen, amelyekkel hozzájárulhat az egészséges, 
élhetőbb környezet kialakításához a helyben élők szá-
mára. Tegyünk együtt Erzsébetváros tisztaságáért, és 
találkozzunk április 26-án!

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Zöld beruházás

Gratulálok a Kossuth-díjhoz! Váratlanul érte a kitüntetés?
Valójában nem. Tudok róla, hogy évek óta felterjeszt a díjra 
a Színházi Társaság, a Maszk Színészkamarai Egyesület 
és a Kritikusok Céhe is, ám e díj esetében mindig kicsit 
kiszámíthatatlan, hogy pontosan mikor kapja meg valaki. 
Éppen ezért nem csináltam ügyet belőle, így nem is érzek 
elégtételt, hogy végül most jött el ideje.  

Amikor megtudta, hogy Öné lesz a díj, mi volt az első 
gondolata?
Hogy vajon megkapják-e mindazok, akiknek legalább 
annyi szakmai eredményük van, mint nekem. És hogy 
ez a díj az Örkény Színháznak szól.

Tíz éve az Örkény Színház vezetője. Ha visszaemlékszik, 
mit emelne ki, mire a legbüszkébb, illetve biztosan voltak 
nehéz pillanatok is, mi segítette át ezeken?
Bajban vagyok a legekkel. Talán arra vagyok a legbüszkébb, 
hogy nem ”hígítottuk” a műsort, és mégis itt vagyunk. 
A nehéz pillanatokon mindig a társulat segített át: az eltö-
kéltségük, a hűségük ahhoz, amit csinálunk.

A napokban elkezdődött a Madách tér átépítése. Önnek 
nagyon nagy szerepe van a változásokban. Miért tartja ezt 
fontosnak?
A Madách tér egy elhanyagolt autóparkoló volt a város 
közepén, repedezett, piszkos aszfaltszőnyeggel, rossz köz-
biztonsággal. Én sok fát képzeltem ide, egy zöld teret, alatta 

mélygarázzsal a lakóknak. Ami létrejön, ennél egyszerűbb 
lesz, csak remélhetem, hogy élhető hellyé válik, megszereti, 
belakja a környék.   

Erzsébetváros egyik legfontosabb kulturális színtere 
az Örkény Színház. Mi a jelentősége annak, hogy a teátrum 
Erzsébetvárosban van?
Egyszer egy kiállításhoz összeszedtük, ki mindenki lakott 
itt a magyar kulturális vagy tudományos életből. Hát szinte 
mindenki: Petőfitől Szilárd León át Örkény Istvánig. Ez 
egy hagyományosan kevert kultúrájú terület: magyar is, 
török is, mélyszegény is, arisztokrata is, zsidó is és német 
is, nagy múltú környék. Az ilyesmi arra int, hogy vegyük 
komolyan, amit csinálunk, ha nem hangzik ez fellengző-
sen. Bár akkor is erre int, ha annak hangzik…

Ön nagyon elfoglalt ember, több fronton kell megfelel-
nie: a színházban, a közéletben, színészként is láthatjuk, 
ráadásul családos ember. Hogyan tudja mindezt kézben 
tartani? 
Sehogy. Valaki vagy valami pórul jár. Az én esetemben 
ez sajnos a család. 

Tudható, hogy nagyon összetartó, egymást jól ismerő, 
támogató emberek dolgoznak együtt a színházban. A tár-
sulata akkor egy nagycsalád?
Mondhatjuk, bár nem vagyunk sülve-főve együtt. Min-
denki törekszik arra, hogy a színházi létezés mellett is 
legyen élete: privát érdeklődési köre, barátai, titkai. Nekem 
is nagyon fontos, hogy az a kevés időm, amit nem itt 
töltök, más érdeklődésű, más horizontú emberek között 
teljen. Itt már valóban a család áll első helyen. Nemcsak én 
hiányzom nekik, ők is nekem. 

Újra pályázik az Örkény Színház igazgatói posztjára. Ha 
a jövőre gondol, mit lát, mire van még szükség ahhoz, hogy 
a teátrum még ennél is jobban működjön?
Úgy van ez a színházban – de nyilván mindenütt –, hogy ha 
az ember belép egy új szobába, ahová vágyott, mindig talál 
egy ajtót, ami az ismeretlenbe nyílik, és mindig ez az ajtó lesz 
a legizgalmasabb. Ameddig most ellátok, azt érzem, hogy 
égető szükségünk van egy kisebb játszóhelyre, egy stúdió-
színpadra, és nagyon szeretnék önálló helyet az IRAM-nak, 
az Örkény Színház ifjúsági programjának. Ez a két kis új 
hely meglódíthatná a fantáziánkat, és nagyon kitágíthatná 
a lehetőségeinket, a repertoár és a színészi munka terén is.

Beszélgetés a Kossuth-díjas
Mácsai Pállal

Mácsai Pál Jászai Mari-díjas, Érdemes művész, a Magyar Érdemrend kitüntetettje, 
és immár tíz éve az Örkény István Színház igazgatója. Élete a művészet: színész 
és rendező, munkája elismeréseként március 15-én átvehette a Kossuth-díjat.
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Egyházi hírek

Budapest-Fasori Evangélikus 
Egyházközség
Lelkészi Hivatal

1071 Budapest, Damjanich u. 28/b.
Tel/Fax: +36 1 322 2806
Mobil: +36 20 770 3700
e-mail: fasor@lutheran.hu
honlap: http://fasor.lutheran.hu
facebook: https://www.facebook.com/
bpfasor hivatali órák: hétfőtől pénte-
kig 9–13 óráig
 
Nagyheti-húsvéti ünnepi rend
 
Április 13. Böjt 6. vasárnapja (virág-
vasárnap)
9.30 Angol nyelvű úrvacsorai istentisz-
telet, szolgálattevő: Dr. Bácskai Károly
11.00 Úrvacsorai istentisztelet, szolgá-
lattevő: Aradi György
18.00 Jazz-istentisztelet, szolgálattevő: 
Pelikán András

Nagyheti sorozat

Szövetség hegyei az emberért: Ararát – 
Sínai – Golgota

Szeretettel hívunk minden érdeklő-
dőt a Deák téri és a fasori evangélikus 
gyülekezetek hagyományos nagyheti 
sorozatára. Helyszín: 5. ker., Deák tér 
4., emeleti gyülekezeti terem.

Április 14. hétfő, 18.00
Ararát • Igehirdető: Dr. Csepregi And-
rás fasori iskolalelkész
Április 15. kedd, 18.00
Sínai-hegy • Igehirdető: Aradi György 
fasori gyülekezeti lelkész
Április 16. szerda, 18.00
Golgota • Igehirdető: Pelikán András 
fasori gyülekezeti másodlelkész
Április 17. nagycsütörtök
18.00 Úrvacsorai istentisztelet, szolgá-
lattevő: Szirmai Zoltán

Április 18. nagypéntek
11.00 Úrvacsorai istentisztelet, szolgá-
lattevő: Pelikán András
18.00 Úrvacsorai istentisztelet, passió-
olvasás, szolgálattevő: Aradi György
Április 20. húsvét ünnepe
5.00 Hajnali istentisztelet,  
szolgálattevő: Pelikán András
9.30 Angol nyelvű úrv. istentisztelet, 
szolgálattevő: Aradi György
11.00 Úrvacsorai istentisztelet,  
szolgálattevő: Aradi György
Április 21. húsvéthétfő
11.00 Úrvacsorai istentisztelet, szolgá-
lattevő: Pelikán András

Böjti sorozat a tanítványi életről

2014. április 

8-án, 9-én, 10-én és 11-én  

este 6 órakor

a fasori evangélikus templomban 

(Városligeti fasor 17.)

A sorozat ideje alatt gyermekek számára 

programot biztosítunk a gyülekezeti teremben, 

szerény vacsorával. 

(1071 Bp., Damjanich u. 28/b.)

Várunk,

ha fel szeretnéd fedezni Jézus legalap-

vetőbb tanítását a boldog életről,

ha régóta tervezed, hogy törődj 

a lelkeddel és töltekezz,

ha láttad a templom külső szépségét, 

de nem lépted át még a küszöbét,

ha húsvét ünnepére szeretnél 

felszabadultan megérkezni,

ha kíváncsi vagy egy sokszínű közösség

nyitott alkalmaira.

AmiBen pluszt AD ez A négy este: 

• megállást a hétköznapokban – esélyt teremtve, 

hogy fellélegezz a terhektől; 

• annak tisztázását, mit mondott és mit nem mon-

dott Jézus a boldogságról;

• megerősödést Jézus ígéreteiben, amit

tanítványainak kínál;

• miben vár aktivitást Jézus a boldog életre

törekvőktől.

A sorozat minden korosztály számára nyitott.

Honlap: http://fasor.lutheran.hu

Szervező: Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség.

Virágvasárnapi kézműves délelőtt
Szeretettel hívjuk a gyermekeket 
április 13-án, virágvasárnap délelőtt 
gyülekezeti termünkben tartandó 
kézműves foglalkozásra. A 10.30-tól 
kezdődő programban játék, ének, 
süti, tea és áhítat lesz, majd a 11 
órakor kezdődő templomi isten-
tisztelet végére átérve a gyüleke-
zet előtt bemutatjuk az elkészült 
alkotásokat. 2 –3 éves kortól szülői 
jelenléttel, 6 éves kor felett akár 
egyedül is várjuk a gyermekeket 
(szüleik, nagyszüleik, keresztszüleik 
az istentiszteleten lehetnek közben) 
a Damjanich utca 28/b-ben talál-
ható gyülekezeti központunkba.

A római katolikus Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániatemplom 
húsvéti ünnepei 
1074 Budapest, Rózsák tere 8. 

2014. ÁPRILIS

13. virágvasárnap 11.00 Barkaszentelés és ünnepi szentmise
 18.00  Ünnepi szentmise
 (9.00 órai szentmise nincs ezen a vasárnapon!)
17. nagycsütörtök 18.00 Ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére
18. nagypéntek 9.00–11.00 Gyónási lehetőség a templomban
 15.00 Szabadtéri keresztút a templomkertben
 18.00 Szertartás Jézus halálára emlékezve 
 (Szentsír-látogatás 21.00 óráig)
19. nagyszombat  8.00–18.00 Szentsír-látogatás (a templom egész nap  
 nyitva)

  20.00 Húsvéti vigília szertartás, utána körmenet 
a Rózsák terén

20. húsvétvasárnap 11.00 Húsvétvasárnapi ünnepi nagymise
 18.00 Ünnepi szentmise (Gitáros ifjúsági énekkar  
 énekel)
 (9.00 órai szentmise nincs ezen a vasárnapon!)
 (Ételszentelés mindkét mise végén.)
21. húsvéthétfő   Hétköznapi miserend (7.30; 18.00)

Budapest Főváros Kormányhivatala, VII. kerületi Hivatal
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5., e-mail: titkarsag@07kh.bfkh.gov.hu

Hivatalvezetés – Titkársági és Üzemeltetési Osztály

Név Munkakör Szoba E-mail Telefon

Dr. Pók Tiborné Hivatalvezető 402 pok.tiborne@07kh.bfkh.gov.hu 795-8888, +36 20 616-7339

Dr. Herczeg Kinga Hivatalvezető helyettes 411 herczeg.kinga@07kh.bfkh.gov.hu 795-8887, +36 20 616-7354

Molnár Péter Üzemeltetési ügyintéző 407 molnar.peter@bfkh.gov.hu 795-8897, +36 30 637-3934

Nagyné Rózsai Erika Iratkezelő 404 nagyne.rozsai.erika@07kh.bfkh.gov.hu 795-8896

Jenei Ilona Iktató 406 jenei.ilona@07kh.bfkh.gov.hu 795-8895

VII. kerületi Gyámhivatal
Dr. Szilágyi Anita Irodavezető 305 szilagyi.anita@07kh.bfkh.gov.hu 795-8902, +36 30 536-6394

Békési Mónika Gyámhatósági referens 304 bekesi.monika@07kh.bfkh.gov.hu 795-8901

Gulyás Judit Gyámhatósági referens 307 gulyas.judit@07kh.bfkh.gov.hu 795-8900

Héder Klára Gyámhatósági referens 310 heder.klara@07kh.bfkh.gov.hu 795-8904

Hőbe Krisztián Gyámhatósági referens 311 hobe.krisztian@07kh.bfkh.gov.hu 795-8905, +36 30 536-6083

Juhászné Majoros Éva Gyámhatósági referens 306 juhaszne.majoros.eva@07kh.bfkh.gov.hu 795-8899, +36 30 272-8502

Novák Éva Gyámhatósági referens 306 novak.eva@07kh.bfkh.gov.hu 795-8898

Walter Zsolt Gyámhatósági referens 310 walter.zsolt@07kh.bfkh.gov.hu 795-8903

Vasas Zsuzsanna Gyámhatósági referens 310 vasas.zsuzsanna@07kh.bfkh.gov.hu 795-8903

Boda Zoltán Gyámhatósági referens 311 boda.zoltan@07kh.bfkh.gov.hu 795-8906

Erdei Andrea Titkársági ügyintéző 406 erdei.andrea@07kh.bfkh.gov.hu 795-8894

Hatósági Osztály
Kolozsvári Viktória Hatósági referens 403 kolozsvari.viktoria@07kh.bfkh.gov.hu 795-8889, +36 30 531-4392

Kaposiné Dr. Komán Andrea Hatósági referens 403 kaposine.koman.andrea@07kh.bfkh.gov.hu 795-8890, +36 30 534-8195

Kapás Ágnes Szociális ügyintéző 320 kapas.agnes@07kh.bfkh.gov.hu 795-8908

Horváth Zsuzsanna Szociális ügyintéző 320 horvath.zsuzsanna@07kh.bfkh.gov.hu 795-8909, +36 30 536-6224

Maka Márió Hatósági referens 317 maka.mario@07kh.bfkh.gov.hu 795-8910, +36 30 536-6647

Nagyistók Gábor Hatósági referens 404 nagyistok.gabor@07kh.bfkh.gov.hu 795-8891, +36 30 536-6335

Szuetta Adrienn Szabálysértési ügyintéző 405 szuetta.adrienn@07kh.bfkh.gov.hu 795-8893, +36 30 536-5993

Virág Ildikó Szabálysértési ügyintéző 405 virag.ildiko@07kh.bfkh.gov.hu 795-8892, +36 30 536-5931

Okmányiroda – Erzsébet körút 6.
Dr. Török Katalin Okmányiroda-vezető Fszt. 11. torok.katalin@07kh.bfkh.gov.hu 795-8875, 462-3200

Regős Annamária SZIG, Útlevél Fszt. 6. regos.annamaria@07kh.bfkh.gov.hu 462-3146

Matatekné Varga Xénia Adminisztrátor Fszt. 6. matatekne.varga.xenia@07kh.bfkh.gov.hu 795-8879, 462-3118, fax: 318-0916

Varga Renáta Adminisztrátor Fszt. 6. varga.renata@07kh.bfkh.gov.hu 795-8880, 462-3118,fax: 318-0916

Magyarné Bacsó Edina Adminisztrátor Fszt. 6. magyarne.bacso.edina@07kh.bfkh.gov.hu 795-8881, 462-3118, fax: 318-0916

Tóthné Kelemen Erika Adminisztrátor Fszt. 6. tothne.kelemen.erika@07kh.bfkh.gov.hu 462-3118, fax: 318-0916

Bihari Réka SZIG, útlevél 4-es ablak bihari.reka@07kh.bfkh.gov.hu 795-8883, 462-3149

Császár György SZIG, útlevél 4-es ablak csaszar.gyorgy@07kh.bfkh.gov.hu 462-3248

Tunyogi Tünde Ilona SZIG, lakcímkártya 15-ös ablak tunyogi.tunde.ilona@07kh.bfkh.gov.hu 795-8876, 462-3134

Báthor Ildikó SZIG, lakcímkártya Fszt. 11. bathor.ildiko@07kh.bfkh.gov.hu 462-3134

Elbert Henrietta Anna SZIG, útlevél Fszt. 11. elbert.henrietta.anna@07kh.bfkh.gov.hu 462-3248

Úr Gergely Vezetői engedély 10-es ablak ur.gergely@07kh.bfkh.gov.hu 462-3131

Jankó Fruzsina Éva Forgalmi, törzskönyv janko.fruzsina@07kh.bfkh.gov.hu 462-3149

Balogh Lilla Forgalmi, törzskönyv balogh.lilla@07kh.bfkh.gov.hu 795-8884, 462-3163

Rozsnyay Szabolcs Forgalmi, törzskönyv 12-es ablak rozsnyay.szabolcs@07kh.bfkh.gov.hu 462-3152

Kristófi-Kiss Gabriella Forgalmi, törzskönyv 13-as ablak kristofi-kiss.gabriella@07kh.bfkh.gov.hu 462-3186

Szabóné Huszár Éva Mozgáskorl. parkolási ig. 9-es ablak szabone.huszar.eva@07kh.bfkh.gov.hu 462-3131

Bagó Ildikó Vezetői engedély 9-es ablak bago.ildiko@07kh.bfkh.gov.hu 795-8886, 462-3126

Kállai Gabriella Krisztina Egyéni vállalkozói ig 6-os ablak kallai.gabriella.krisztina@07kh.bfkh.gov.hu 795-8882, 462-3184

Ilyés Zita Egyéni vállalkozói ig 7-es ablak ilyes.zita@07kh.bfkh.gov.h 795-8885, 462-3185

Mogyorósi-Filep Szilvia Iktató mogyorosi-filep.szilvia@07kh.bfkh.gov.hu 795-8877

Melján János Attila Forgalmi, törzskönyv meljan.janos.attila@07kh.bfkh.gov.hu 462-3163

Jakab Katalin Iktató jakab.katalin@07kh.bfkh.gov.hu 795-8911

Vígh Ilona SZIG, lakcímkártya vigh.ilona@07kh.bfkh.gov.hu 462-3151

Szabó István SZIG, lakcímkártya szabo.istvan@07kh.bfkh.gov.hu 795-8878, 462-3163

Paulinszky Ágnes SZIG, lakcímkártya paulinszky.agnes@07kh.bfkh.gov.hu 462-3163

Csoma Erika SZIG, útlevél csoma.erika@07kh.bfkh.gov.hu

Varga Erzsébet Forgalmi, törzskönyv varga.erzsebet@07kh.bfkh.gov.hu 462-3163

Juhász Sándorné Pénztár juhasz.sandorne@07kh.bfkh.gov.hu

Matus Éva SZIG, lakcímkártya matus.eva@07kh.bfkh.gov.hu 462-3146

Alábbi összeállításunkban a kerületi egyházak által szervezett  
húsvéti programokról, eseményekről tájékozódhatnak.
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Tavaszköszöntő fesztivállal 
ünnepelt a város

A 34. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) programjain március 21. és április 6. között 
Budapest színes és pezsgő kulturális életéből kaphattak ízelítőt az érdeklődők. 
A rendezvény bő két hetében 58 helyszínen 172 programot kínáltak, melyekhez 
Erzsébetváros is csatlakozott.

Egészség

Március 21-én az országos program 
nyitórendezvényeként tartották meg 
a Szívünk Erzsébetváros Fesztivál-
napokat a Gozsdu-udvarban, amely 
VII. kerületi civil kezdeményezés-
ként az önkormányzat támogatásával 
valósult meg. A megnyitón beszédet 
mondott Wichmann Tamás főszer-
vező, az Euromart Közhasznú Egye-
sület részéről, valamint Vattamány 
Zsolt, Erzsébetváros polgármestere. 
Az esemény díszvendége egy kora-
beli ruhába öltözött Sisi királyné és 
udvarhölgyei voltak, akik a fesztivál 
állandó vendégeiként később is részt 
vettek az aktuális programokon. 
Az érdeklődőket a Rátkai Márton 
Színházi Műhely művészei szóra-
koztatták szabadtéri Liliomfi-elő-
adásukkal, majd a látogatók megte-
kinthették az Erzsébetváros Anno 
című helytörténeti képeslap-kiállítást 

és a kortörténeti divatbemutatót. 
A tizenhét napos rendezvényhez 
kapcsolódóan mindennap Sisi látvá-

nyos sétáló piaca várta a látogatókat 
a Madách sétányon.

Az április 6-ig tartó Budapesti 
Tavaszi Fesztiválon hat világpremiert, 
tizennyolc magyarországi bemuta-
tót, valamint további három színházi 
premiert láthatott a közönség. Fellé-
pett többek között Philip Glass, José 
Cura, a Zubin Mehta vezényelte Bécsi 
Filharmonikusok, a magyar előadók 
közül Bogányi Gergely, a Kelemen-
kvartett, Perényi Miklós, Miklósa 
Erika, Sebestyén Márta és Lajkó Félix. 
A BTF kísérő-rendezvényeként idén 
először, hagyományteremtő szán-
dékkal megtartották a Madách Imre 
Nemzetközi Színházi Találkozót is.

A kulturális találkozó programjai 
számos helyszínen mutatkoztak be, 
többek között a Művészetek Palotá-
jában, az Operaházban, a felújított 
Zeneakadémián, a Millenárison, 
az újonnan megnyílt Pesti Vigadó-
ban, a Nemzeti Színházban, vala-
mint a főváros más színházaiban és 
mú zeumaiban.

1. A hallásproblémák 
mindannyiunkat érintenek
A megnövekedett környezeti zajok, 
a módosult zenehallgatási szokások 
(iPod-ok, mp3-lejátszók), a zajos mun-
kahelyeken a hallásvédelem gyakorta 
előforduló teljes hiánya mellett a 
hallószervek természetes, korral járó 
elöregedése sem kímél bennünket. 
Előbb-utóbb valamilyen mértékben 
mindannyian érintettek leszünk, vagy 
már érintettek is vagyunk. A kérdés 
inkább az, kinél mikor jön el az a pilla-
nat, amikor rászánja magát, és beje-
lentkezik hallásvizsgálatra, például egy 
Amplifon Hallásközpontba.

2. Hallásvizsgálatot professzionális 
helyen érdemes elvégeztetni
Sokszor előfordul, hogy háziorvosi 
rendelőkben mobil műszerekkel hal-
lásszűrést végeznek különböző készü-
lék-forgalmazók. Ez elfogadhatatlan, 
hiszen egy alapvetően zajos környezet-
ben nem lehet pontos adatokhoz jutni. 
Olyan ez, mintha félhomályban vagy 
sötétben akarnánk látásvizsgálatot 

csinálni. Miért? Mert a hallásvizsgá-
lathoz csend kell, amit a hallásközpon-
tokban a speciálisan, kifejezetten erre 
a célra kialakított hangszigetelt vizs-
gálókabin biztosít. Az utcazaj, a padló 
kopogása vagy más zavaró tényezők 
teljesen elferdíthetik a mérések ered-
ményét, vagyis nem lehet pontos képet 
kapni, legjobb esetben is csak tájékoz-
tató jellegűek az adatok. Mindez akár 
téves terápiához is vezethet, tehát ne 
hagyja magát becsapni!

3. A hallásvizsgálat teljes mértékben 
ingyenes
Ez azt jelenti, hogy a vizsgálat Önnek 
valóban nem kerül egyetlen forint-
jába sem, azaz nem kell a helyszínen 
fizetnie érte, valamint a vizsgálatot 
végző Amplifon Hallásközpontok sem 
számolnak el pontokat az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár felé.

4. A hallásvizsgálat fájdalommentes
A vizsgálatok teljesen fájdalommen-
tesek. Az anamnézis felvétele után 
a hallójárat ellenőrzése, majd maga 

a hallásvizsgálat következik, aminek 
célja, hogy a hallásspecialisták segít-
ségével megtalálják azt a legkisebb 
intenzitású hangot, amelyet Ön még 
éppen meghall. A következő lépések-
ben pedig jelezni kell, hogy melyek 
azok a legerősebb hangok, amelyeket 
Ön még tolerál, mennyire hallja meg a 
beszédet, és mennyire sikerül megér-
tenie azt. A hallásvizsgálat tehát teljes 
körű, és csupán 25–30 percet vesz 
igénybe.
 
5. A hallásvizsgálatra nem kell órá-
kat várni
Az előjegyzési rendszernek köszönhe-
tően minden hallásvizsgálat előre meg-
beszélt időpontban történik. Önnek 
csupán fel kell hívnia a 06-1/311-5058-
as telefonszámot, és a VI. kerület, 
Andrássy út 76. szám alatt található 
Amplifon Hallásközpont munkatársa-
ival egyeztetnie egy Önnek megfelelő 
időpontot. A más egészségügyi intéz-
ményekben általános, sokszor órákig 
tartó, bosszantó várakozás így teljesen 
kiküszöbölhető. (x)

FELHÍVÁS! Ingyenes hallásszűrést szervezünk
2014. április 7. és 25. között 
az Amplifon Hallásközpontban.
A vizsgálatok várakozás nélkül, de előzetes
telefonos egyeztetés alapján történnek. 
Bejelentkezéshez hívja 
a 06-1 311-5058-as telefonszámot!

INGYENES
VIZSGÁLAT

Amplifon Hallásközpont
Budapest VI., Andrássy út 76.
amplifon.hu

185x85_Layout 1  14/4/1.  6:59 PM  Page 1

Ingyenes hallásvizsgálat 
Ingyenes hallásvizsgálatot szerveznek az Amplifon Hallásközpontokban VII. kerületi 
lakosoknak. A cég hallásspecialistáinak segítségével lapunk összegzi azokat a legfontosabb 
szempontokat, amelyek miatt érdemes és fontos hallásvizsgálaton részt venni. 

A Rátkai Márton Színházi Műhely színészei a Liliomfi előadása közben

Vattamány Zsolt polgármester nyitotta meg a Szívünk Erzsébetváros fesztivált



20

w w w.erzsebet varosimedia .hu • w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2014 . ápr il is 10. Erzsébet város 2014 . ápr il is 10.w w w.erzsebet varos .hu • w w w.erzsebet varosimedia .hu

Sp
or

t

21

Sport

Teremfoci: ezüstérem

Ezüstérmet szereztek a „Tesla sasok” a Budapesti Teremlabdarúgó Amatőr 
Középiskolás Bajnokságon.

Kölyökatlétika 
az alsóerdősori iskolában

A mindennapos testnevelés keretében a 2013/2014 tanévtől bevezetett tantervek 
kötelező eleme az atlétika. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) anyagi 
támogatásával 2014 őszéig ezer iskolából ezer tanító továbbképzés keretében sajátíthatta 
el a Kölyökatlétika Program anyagát, melyben az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános 
Iskola és Gimnázium is részt vett. Az iskola emellett ingyenesen jutott hozzá a közel  
260 ezer forint értékű speciális sporteszközcsomaghoz, amely a program alkalmazásának 
alapfeltétele.  

Sziklavári Beáta, aki szeptem-
ber óta alkalmazza osztályában 
a kölyökatlétikát, a napokban 
megosztotta tapasztalatait az iskola 
többi tanítójával, és gyakorlatban 
is bemutatta az eszközök használa-
tát. Ezek előnye, hogy könnyűek, 
színesek, balesetbiztosak, és még egy 
bonyolultnak tűnő akadálypályát 
is gyorsan és egyszerűen tudnak 
összeállítani belőlük a tanulók.  
A tanárnő többek között bemutatta 

a gyerekek közreműködésével a gát-
futás, a szlalomfutás, a távolugrás, 
a keresztszökdelő-szőnyeg, a koor-
dinációs létrafutáshoz használt létra 
használatát, de a tanulók élvezettel 
végezték a gerelyhajítást, a célba 
dobást és a váltóversenyt is. Sokan 
nem is gondolnák, hogy a sport 
mennyi mindent adhat a gyermekek-
nek. Segítséget nyújt a tanulásban 
és a mindennapi életben, hiszen 
a kölyökatlétika gyakorlatai fejlesztik 

a koncentrációs készséget, a problé-
mamegoldó képességet és a szociális 
készségeket. A program bevezetése 
lehetőséget biztosít arra, hogy később 
a gyerekek az atlétika világában 
teljesedjenek ki és valósítsák meg 
önmagukat. Az iskola igazgatónője 
számolt be arról, hogy sikerült újabb 
tanítót delegálni a programba, ennek 
köszönhetően további eszközcsomag-
gal és sportolási lehetőséggel gazda-
godik az intézmény.

A kerületi sor- és váltóverseny végeredménye (1–2. osztályosok):

1. Baross Gábor Általános Iskola

2. Erzsébetvárosi Kéttannyelvű – Dob

3. Erzsébetvárosi Kéttannyelvű – Kertész

4. Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

A csapat – Vujic Vlastimir tanár vezetésével – a B-csoport-
ban 3:3-as döntetlent játszott az Újpesti Kéttannyelvű 
Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium csapatával, 7:1-re 
legyőzte a Neumann János Számítástechnikai Szakközép-
iskolát, majd 4:2 arányú vereséget szenvedett a Petrik Lajos 
Szakközépiskolától, ezzel másodikként jutott az elődön-

tőbe. A „Tesla sasok” itt 1:0-ra győzedelmeskedtek az 
A-csoport legjobbja, a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium gárdája felett, így 
a döntőbe jutottak. Az izgalmas fináléban végül 2:1 arány-
ban alulmaradtak a Dózsa György Gimnázium csapatával 
szemben, ezzel ezüstérmet szereztek.

Az erzsébetvárosi Nikola Tesla Szerb Gimnázium 
labdarúgó csapatának nagy sikere

Újra a „Nagy Vagy” vetélkedőn a Baross sulisok

Harmadik alkalommal vett részt 
a Baross Gábor Általános Iskola 
a „NagyVagy” című televíziós pro-
dukcióban, s képviselte Erzsébet-
várost a versenyen. Mint minden 
évben, most is hatalmas élményt 
jelentett a gyerekeknek s a szülőknek 
egyaránt a megmérettetés, amelyen 
ezúttal Szávay Ágnes teniszező volt 
a meghívott híresség. Az Érdi Városi 
Sportcsarnokban megrendezett via-
dalon a döntőbe végül nem sikerült 
bejutniuk, de ez csak egy hajszálon 
múlt: sajnos az utolsó feladat nem 
úgy sikerült, ahogy szerették volna. 
A lelkesedés azonban megmaradt, 
jövőre újra megpróbálják.

A Nikola Tesla Szerb Gimnázium labdarúgói A „sasoknak” átadják az ezüstérmeket a záróünnepségen Újvári  Ferenc, a Budapesti Diák Sport-
szövetség alelnöke (jobbra) és Vujic 
Vlastimir tanár 
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10. csütörtök
¡	15.00 –19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter

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

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

13. vasárnap
¡	15.00–18.00
„Cserfaerdő újra zöldül…” – a 
Takács Béla Zenebarát Kör ze-
nés délutánja. Belépő: 600 Ft.

14. hétfő
¡	17.30–19.30
„Így szerettek ők” – könyvbe-
mutató beszélgetés Nyári Krisz-
tiánnal. A belépés díjtalan!
¡	18.00–22.00
A VERANDA Egyesület 
összejövetele

16. szerda
¡	10.00–12.00
Seniortánc
¡	17.30–20.30
Mátyás király és kora  
A Művészetbarátok Egyesületé-
nek rendezvénye
¡	18.00–20.00
Márai-esték
Helyszín: ELTE PPK aula 
A belépés díjtalan!

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

18. péntek
¡	15.00–17.00
Shalom Idősek Klubja
A Békét a Nemzeteknek 
Alapítvány összejövetele

19. szombat
¡	15.00–18.00
A Csend Fényei Klub összejö-
vetele hallássérülteknek

22. kedd
¡	19.30–21.30
Az Albinoni Kamarazenekar és 
szólistáinak tavaszi koncertje

23. szerda
¡	10.00–12.00
Seniortánc
¡	17.30–20.30
Költészet, történelem, filozó-
fia Az Ember tragédiájában
Madarász Imre előadása
A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye

24. csütörtök
¡	11.00–13.00
„Utazó” Teaház: Horthy Miklós, 
Magyarország kormányzója
Előadó: Dr. Tóth József 
A belépés díjtalan!
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter
¡	17.00–20.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték
Házigazda: Madár János

Az ERöMŰVHÁZ  
2014. április havi programjai

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

4.9.  
4.10.

Faun
Duda Éva Társulat 19.30

4.11. Babits-est
Magyar Mozdulatművészet Társulat 19.30

4.12. Bethlen Téri Kabaré
Stand Up Brigád 19.30

4. 13. No, megállj csak Kancsil! (bemutató)
Marica bábszínháza 10.00

4. 22. Cse’mese
Globe Feszt

9.00
10.00
14.00

4. 23. No, megállj csak Kancsil!
Globe Feszt

9.00
10.00
14.00

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

a bethlen téri színház előadásai  
2014. Április 9–23.

„Trükkös” lopások
Az utóbbi időszakban Budapest területén, így a VII. kerületben is jellemzővé 
váltak az összefoglaló néven „trükkös” lopásnak nevezett bűncselekmények. 
Ilyenkor az elkövetők úgy károsítanak meg főként idős állampolgárokat, hogy egy 
félrevezető történet segítségével – magukat valamely hatóság vagy szolgáltató 
képviselőjének kiadva – bejutnak lakásukba, majd a sértettek figyelmét elterelve 
eltulajdonítják a kezük ügyébe kerülő 
értékeket, általában készpénzt és ékszereket.

A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányságának elérhető-

ségei:

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 lakossá-

gát,  hogy az erzsébetvárosi térfigyelő 

rendszer folyamatosan, a nap 

24 órájában működik.

SHAKESPEARE 450 FESZTIVÁL 2014. április 24–27.  

William Shakespeare születésének 450. évfordulója alkalmából 
színházunk négynapos fesztivált rendez április 24. és 27. között. 

Program: 
Április 24. (19.30) Mándy Ildikó Társulata: Shakespeare Szonettek
Április 25. (15.00) RÉV Színházi és Nevelési Társulat: Zakkant
Április 26. (15.00) Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház: Shakes peare: 

Szentivánéji álom 
Április 27. (18.00) Közép-Európa Táncszínház: Shakespeare-mesék 

Harmadik Kor Egyeteme, ELTE 2013/14 tavasz
2014. április 23. 14.00–15.30 Helyszín: Gólyavár
Dr. Hack Péter (ÁJK): Bizalom az igazságszolgáltatásban
2014. április 30. 14.00–15.30 Helyszín: Gólyavár
Dr. Zséger Barbara (ÁJK): Félelem a bűnözéstől
2014. május 7. 14.00–15.30 Helyszín: Gólyavár
Dr. Klíma László (BTK): A magyar őstörténet régészeti  
és nyelvészeti szemszögből
2014. május 14. 14.00–15.30 Helyszín: Gólyavár
Dr. Thoroczkay Gábor (BTK): A magyarok története  
a IX-X. században
2014. május 21. 14.00–15.30 Helyszín: Kazinczy 

utca Aula
Dr. Prónai Csaba (TáTK): A kulturális antropológiai cigánykutatások 
jelentősége 
2014. május 28. 14.00–15.30 Helyszín: Gólyavár
Dr. Mátay Mónika (BTK): Az európai média társadalomtörténete

Kérünk mindenkit, hogy a jó idő ellenére se hagyja 
ellenőrizetlenül nyitva lakása nyílászáróit, és ne tart-
son iratokat, értékeket az előszobában. A kerékpáro-
kat, babakocsikat lehetőség szerint a lakásban vagy 
zárt tárolóban tegyék le, ha erre nincs lehetőség, erős 
és megbízható kerékpárzárat használjanak. A zárral 
a kerékpár vázát olyan helyre rögzítsék, amely stabil, 
elmozdíthatatlan (pl. folyosói rács, kerítés), megelőzve 
ezzel, hogy a tolvajok egyszerűen a kerékpárt meg-
emelve vagy a kereket kiszerelve lopják el a járművet.

A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság csoportosan 
elkövetett rablás bűntettének elkövetése miatt indított 
eljárást két férfi és egy nő ellen. A megalapozott gyanú 
szerint 2014. március 21-én az esti órákban a bűncse-
lekmény férfi sértettje – egy hallássérült, magyarul 
nem beszélő külföldi állampolgár – alkalmi isme-
retséget kötött a Blaha Lujza téren egy nővel, aki őt 
italozás ürügyén egy Dohány utcai társasházba csalta. 
A helyszínen megjelent a két férfi elkövető is, és pénzt 
követeltek az áldozattól, majd bántalmazni kezdték 
a sértettet, a fejét és a nyakát ütötték, ruházatát eltép-
ték, majd a nadrágzsebéből 23 ezer forint készpénzt 
tulajdonítottak el. Az eseményt észlelte egy arra jár-
őröző rendőr, így a tetteseket még a helyszínen sikerült 
elfogni, és a kerületi rendőrkapitányságon előállítani. 
A büntetett előéletű elkövetőket az ügyészség indítvá-
nyára a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.

Az elkövetők jellemzően a rendőrség, önkormányzat, 
nyugdíjfolyósító, posta, víz-, gáz- és elektromos művek, 
Népjóléti Minisztérium, biztosítók, bankok és pénzinté-
zetek munkatársainak adják ki magukat. Gyakran elő-
fordul, hogy hamis igazolványt mutatnak fel, illetve for-
maruhát viselnek. Általában megkérik a sértettet, hogy 
vegye elő nyugdíjszelvényeit, folyószámla-kivonatait, 
befizetett csekkjeit, orvosi vagy banki iratait, a lakásban 
található készpénzt és ékszereket, illetve felszólítják, 
hogy ellenőrizze a lakásában található elektromos- és 
gázberendezéseket, csapokat. 

A hasonló bűncselekmények megelőzése érdekében kér-
jük, fogadják meg az alábbi tanácsokat:

Ha valaki a fent ismertetett hatóságok vagy szervezetek 
tagjának adja ki magát, mindenképpen kérjenek tőle 
fényképes igazolványt, és azt alaposan tanulmányozzák!
Különösen gyanús esetben csak az adott szervvel való 
telefonos egyeztetés után engedjék be az illetőket!
A szomszédok, lakótársak fogjanak össze, figyeljék a ház-
ban megjelenő idegen személyeket, szükség esetén azon-
nal értesítsék a rendőrséget vagy a helyi polgárőrséget!

Ismeretleneket ne engedjenek be a lakásukba – bármi-
lyen hihetőnek is hangzik az általuk előadott történet 

vagy indok –, mindig ellenőrizzék az elmondottakat, és 
segítségképpen ajánlják fel, hogy telefonon értesítik a rend-
őrséget vagy a mentőket!

Ha mégis bűncselekmény történik az Önök sérelmére, ne 
tanúsítsanak ellenállást, ne próbálják meg visszatartani 
az elkövetőket, azonban jegyezzenek meg minden részletet 
a későbbi személyleírás pontosabbá tételéhez!
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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

Kárpitos, műbútorasztalos mun-
kákat kedvező áron vállalok. www.
butorklinika.hu. Tel: 06 (1) 266-
2333; 06 (20) 944-7491

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

Tévéjavítás azonnal helyszínen! 
Digitális átállás! Mindig-TV dekó-
der beüzemelés. Tel: 06 20/471-
8871

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

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

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

Gáz-, víz-, fűtésszerelés; cirkók, 
konvektorok, vízcsapok, WC-tartá-
lyok, csövek javítása. Tel.: 06 (20) 
955 4768

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

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

EGy ÉB

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

Megunt, kidobásra szánt könyveit 
boldogan elszállítom. Nem vagyok 
kereskedő. 06 (20) 956-4084

Akciós áron, 17,5 M forintért el-
adó 3 szobás 81 négyzetméteres, 
azonnal beköltözhető lakás a 
felújított Thököly úton! Garázs-
vásárlás lehetséges! Tel: 06 (70) 
261-9480

EGÉ SZ SÉG

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

Izomletapadások, fej-, nyak-, hát - 
fájdalmak kezelése, teljes test-
masszázs. Szakrendelőkben 
(Csengery u. 25.), vagy az ön ott-
honában. Csipak Zoltán gyógy- 
masszőrtől. 06 (20) 595-3057

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

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

az apróhirdetés 
árából 

Erzsébetvárosi 
hirdetők székhely, 
telephely, illetve 

lakcím igazolása után 
10% kedvezményben 

részesülnek.

Nem kerületi hirdetők 
három egymás 

utáni lapban való 
megrendelés esetén 

10% kedvezményben 
részesülnek.

Tisztelt 
Erzsébetvárosiak!

Értesítjük Önöket, hogy 
a Fejős – Hús Kft. megnyitotta 

immár 6. üzletét
Budapest VII. Klauzál tér 13. 

alatt.
Saját készítésű termékek 

széles választékával várjuk 
Önöket. 

Éttermeket és közüleket is 
kiszolgálunk!

Húsvéti Parasztsonka 1600 Ft/kg
Kötözött sonka  1300 Ft/kg
Füstölt darabolt comb  1700 Ft/kg
Füstölt Tarja  1740 Ft/kg
Kolbász  1920 Ft/kg
Sertés comb  1190 Ft/kg
Sertés karaj  1240 Ft/kg
Sertés tarja  1190 Ft/kg

Várjuk Önöket!

www.fejoshus.hu


