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Júliusban a kerületi időseknek több programlehetőséget is kínált a Humán Szolgáltató: először dunai sétahajózáson vett 
részt 300 senior nyugdíjas. A háromórás hajóúton senior torna és tánc várta az aktív kikapcsolódásra vágyókat az Egész-
ségfejlesztési Pont szervezésében. A következő programon senior táncversenyre várták a szépkorúakat a Történetek Kávé-
zójába, ahol változatos műfajú, fergeteges produkciókkal nyűgözték le a versenyzők a zsűrit és a nézőközönséget egyaránt.
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Közbiztonsági elérhetőségek
Számos összehangolt intézkedéssel igyekszik 
a kerület vezetése megteremteni a Belső-Erzsé-
betvárosban élők nyugalmát a turisztikai 
szezonban, így folyamatosan együttműködik 
a rendvédelmi szervekkel, és segíti munkájukat. 
Kérjük a lakosságot, hogy zavaró zajhatások, 
rendbontás, rongálás észlelése vagy köztiszta-
sági problémák esetén tegyenek bejelentést az 
illetékes rendvédelmi szerv elérhetőségein.

BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság

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

Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság

Általános bejelentéseket az ERI központi 
számán tehetnek: +36 (1) 461-9040 
telefonszámon, valamint közvetlenül  

a +36 (30) 494-9174 telefonszámon a civil 
járőrszolgálat diszpécserénél.

A zajjal kapcsolatos bejelentéseket  
a +36 (20) 745-1917 telefonszámon 
közvetlenül a zajszakértő fogadja.

A járőrszolgálat 20.00 órától hajnali 4.00 
óráig tart, a „zajkommandó” 23.00 órától 3.00 
óráig fogadja a bejelentéseket.

Erzsébetvárosi Polgárőr Egyesület

A polgárőrség szükség esetén  
a +36 (30) 621-1500 telefonszámon elérhető 
a lakosság számára.

A turisztikai szezonban Erzsébetváros 
Rendészeti Igazgatósága belső-erzsébet-
városi irodájában (Király utca 21., bejárat 
a Kazinczy utca felől) lehetőség van 
személyesen bejelentést tenni.

Június közepén már második éve, hogy vitamincsomagot ajándé-
koz a VII. kerületi önkormányzat az Erzsébetváros Kártyával ren-
delkezőknek. Az idei egyhetes akció ideje alatt a Garay és a Klau-
zál téri piacon lehetett átvenni a friss paradicsomot és paprikát, 
valamint hagymát tartalmazó csomagot. A két helyszínen összesen 
közel 5000 ajándékot osztottak ki, vagyis szinte minden harmadik 
Erzsébetváros Kártya birtokosa élt ezzel a lehetőséggel. Tóth Judit 
erzsébetvárosi lakos köszönőlevelében kifejtette: „Megint olyan 
szép és friss árut kaptunk az önkormányzattól, amit még a Nagy-
csarnok gazdag során sem láthatunk.” A számos pozitív visszajel-
zés azt mutatja, hogy az itt élők használják és szeretik a városkár-
tyát, amely az élet szinte minden területén felhasználható, legyen 
szó szabadidős tevékenységről vagy lakossági szolgáltatásokról.

Egy kérdés a polgármesterhez

Mely városkártya-akció volt eddig a legsikeresebb?

A júniusi önkormányzati 
akció volt az ötödik a 
sorban az Erzsébetváros 
Kártya bevezetése óta. A 
tavalyi, bevezető évben 
akciónként összesen 
3000 körüli darabszámú 
tojást, zöldségcsomagot, 
illetve fenyőfát osztot-
tunk ki a kerületieknek. 
2017-ben ez a szám 
jóval magasabb lett, 
egyre többen váltják ki a 
városkártyát, így az idei 
akciókon már 5000 vagy 
annál is több kerületi 
lakos vehette át az aján-
dék sonkát húsvétkor 
és a vitamincsomagot 
júniusban. Erre a nagy érdeklődésre nekünk is fel kellett 
készülnünk, így a legutóbbi eseményt már két átvevőhellyel, 
több pulttal, gyorsabb ügyintézéssel bonyolítottuk le. Külön 
öröm számomra, hogy a 2016-os évhez hasonlóan 

idén is több alkalommal ajándékoz-
hatjuk meg a városkártyával rendel-
kező erzsébetvárosiakat.

Ezúton is mindenkinek szeretném megköszönni az elmúlt 
időszakban adott visszajelzéseket és az együttműködést 
az önkormányzat munkatársaival és a hivatallal. Nagyra 
tartom a kerületben élők véleményét és észrevételeit, hiszen 
szeretett városrészünk további fejlődését és a munkánk 
hatékonyabbá válását segítik elő. Továbbra is az a cél vezet 
bennünket, hogy 

az önkormányzat pozitív eredmé-
nyeiből a helyi lakosság is egyre
növekvő mértékben részesüljön.

Városkártya-akció: 
Zöldségcsomaggal kedveskedett 
az önkormányzat 

Közel 5000 erzsébetvárosi részesült az ajándékból

Újabb fejlesztés 
a Városligeti 
Bölcsődében
Erzsébetváros bölcsődéiben rendületle-
nül azon dolgoznak, hogy biztonságos 
és európai színvonalú, valamint a gyer-
mekek harmonikus fejlődését támogató 
környezetet biztosítsanak. A Városligeti 
Bölcsőde 125 férőhellyel működik, teljes 
kihasználtsággal. Az intézmény épületé-
nek földszintjén működő csoportokhoz 
játszóudvar, az emeletiekhez játszóterasz 
tartozik, melyek biztosítják a kicsik szá-
mára a szabad levegőn való tartózkodás 
lehetőségét. Hogy a gyermekek a nagy 
nyári melegben is biztonságban játsz-
hassanak a szabadban, a közelmúltban 
a játszóteraszok és az udvari homo-
kozó fölé is napvitorlákat feszítettek 
ki. Az így kialakított védett játékterek 
segítségével jelentősen megnő a szabad 
levegőn eltölthető idő mennyisége, a gyerekek a káros napsugárzástól védve, a napvitorlák hűsítő 
árnyékában játszhatnak. Az újabb fejlesztés hosszú évekig fogja szolgálni a bölcsődések felhőtlen 
szórakozását.

HEP – Helyi Egészség Pont rendezvények 
Az alábbi helyszíneken várjuk Önöket augusztusban változatos és ingyenes programjainkkal.

Augusztus 1. (kedd) 15.00–18.00 Bethlen Gábor tér
Augusztus 15. (kedd) 15.00–18.00 Almássy tér
Augusztus 29. (kedd) 15.00–18.00 Rózsák tere
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Felhívás
Erzsébetváros Önkormányzata 37/2012. 
(IX.25.) rendelete alapján Erzsébetváros 
'56 kitüntetés és Erzsébetváros Szociális 
Szakembere díj adományozásának javas-
lattételére tesz felhívást.

Erzsébetváros '56 kitüntetés

Az Erzsébetváros '56 kitüntetés annak 
az erzsébetvárosi vagy Erzsébetváros 
területén hazafias tevékenységet kifejtő 
személynek adományozható, aki az 1956-
os forradalom során a hazafias helytállás-
sal, példát mutató, a magyar függetlensé-
get szolgáló tevékenységével hozzájárult 
Magyarország függetlenségének kivívásá-
hoz. A kitüntetésben részesülhet továbbá 
az a személy, civil szervezet, szakmai 
szervezet, intézmény, aki/amely színvona-
las munkásságával hozzájárul ahhoz, hogy 
az Erzsébetvárosban élő polgárok és a jövő 
nemzedékei 1956 emlékezetét és szellemi-
ségét megőrizzék, méltó módon ápolják.

Az Erzsébetváros '56 kitüntetés posz-
tumusz adományozása is lehetséges. 
Az elismerést minden évben három fő 
és egy civil szervezet, szakmai szervezet, 
intézmény kaphatja meg. A kitüntetést a 
képviselő-testület adományozza.

Az Erzsébetváros '56 kitüntetés ado-
mányozására részletes írásbeli, szakmai 
indoklással tehetnek javaslatot.

Erzsébetváros Szociális Szakembere díj

Erzsébetváros Szociális Szakembere díj 
adományozható annak a személynek, 
aki legalább három éve végez Erzsébet-
város Önkormányzata által fenntartott 
szociális vagy gyermekjóléti intézmény-
ben kiemelkedő szakmai munkát, és 
a szociális és gyermekjóléti ellátásban 
legalább ötéves szolgálati jogviszonnyal 
rendelkezik.

Az elismerő díj minden évben egy 
fő részére adományozható, a díjat egy 
személy (jogalany) csak egyszer kaphatja 
meg.

Az Erzsébetváros Szociális Szakem-
bere díj adományozására részletes írás-
beli, szakmai indoklással lehet javaslatot 
tenni.

Az Erzsébetváros '56 elismerésre tett 
javaslatokat 2017. augusztus 31-ig, az 
Erzsébetváros Szociális Szakembere díjra 
tett ajánlásokat 2017. szeptember 30-ig 
kell benyújtani Vattamány Zsolt polgár-
mesternek címezve:

Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
Vattamány Zsolt polgármester részére
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Tárgy: Jelölés
vagy az alábbi e-mail címen:
polgarmester@erzsebetvaros.hu

Minden további információ megtalál-
ható a 37/2012. önkormányzati rendelet-
ben, amely a kitöltendő formanyomtat-
vánnyal együtt letölthető
a www.erzsebetvaros.hu honlapról.

Napról napra többet érnek 
az erzsébetvárosi lakások
Az FHB közétette legfrissebb lakásárindex-elemzését, amely-
ből kiderül, hogy hozzávetőleg 17 százalékkal kerültek többe a 
magyarországi lakóingatlanok 2016-ban, mint egy évvel koráb-
ban. A fővárosi belső kerületekben még nagyobb az értéknöveke-
dés. A VII. kerületben egy év alatt több mint harmadával mentek 
föl a lakásárak, a VI., a IX., az I. és az V. kerületben pedig 25‒30 
százalékos volt az áremelkedés. Mint ismeretes, 2013-ban mély-
ponton voltak az ingatlanárak, az akkori értékhez képest az erzsé-
betvárosi lakásokért most 81,5 százalékkal kell többet fizetni.
A lakásépítési kedv is emelkedett, Budapesten 2016-ban meghá-
romszorozódott a kiadott engedélyek száma az előző évhez képest, 
és 2017 első három hónapja is hasonló tendenciát mutat, hiszen 
országos szinten az engedélyek 46 százalékát a fővárosban adták 
ki. A szakemberek úgy számolnak, hogy a tavaly kiadott építési 
engedélyek eredményeképp hamarosan elkezdődnek az új lakások 
átadásai, a Budapesti Lakásriport adatai szerint csak Budapesten 

közel 4600 lakás átadása várható 4 vagy több lakást tartalmazó 
projektekben, 2018-ban pedig a számuk meghaladhatja a 8 ezret.

Kép forrása: magyaridok.hu

Tarolt az Örkény színház a POSZT-on
Idén rendezték a 17. Pécsi Országos 
Színházi Találkozót (POSZT), amely 
a versenyprogram tizennégy előadása 
mellett számos kísérőrendezvénnyel 
várta a közönséget, majd a szakmai díjak 
kiosztásával ért véget. A legjobb előadás 
díja az Örkény Színház Mesél a bécsi erdő 
című produkciójáé lett, melyet Bagossy 
László rendezett. Az előadás a legjobb 
női mellékszereplő (Für Anikó), a legjobb 
zene (Kákonyi Árpád) és a legjobb jelmez 
(Ignjatovic Krisztina) díját is elnyerte.

Hoppál Péter kultúráért felelős állam-
titkár az ünnepélyes megnyitón úgy 
fogalmazott: az idei seregszemlét teljes 
egyetértésben szervezte a tulajdonos pécsi 
önkormányzat, a Magyar Teátrumi Társa-
ság és Magyar Színházi Társaság. A feszti-
vál idei díszvendége Halász Judit Kossuth-
díjas színművész volt, aki Pécsen kezdte 
színészi pályafutását, és aki köszöntőjében 
a találkozót méltatva arról beszélt, hogy 
a baranyai megyeszékhely nem véletlenül 

viselhette 2010-ben az Európa Kulturális 
Fővárosa címet. A megnyitót megelőzően 
a versenyprogramba beválogatott társula-
tok képviselői lakatot helyeztek el a Janus 

Pannonius utcában található pécsi lakat-
falon.

Ezúton is gratulálunk az Örkény Szín-
ház társulatának!

Tisztelt Olvasóink, kedves Erzsébetvárosiak!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017 augusztusában nem jelenik meg az Erzsébetváros újság. Legközelebb szeptember 
21-én jelentkezünk a kerületi hírekkel, érdekességekkel, aktualitásokkal.
Kellemes nyarat és pihenést kívánunk minden Olvasónknak!

Az Erzsébetváros újság szerkesztősége

Az evangelizációs turné célja egy – alapve-
tően a fiatalok nyelvére hangolt – progra-
mon keresztül az aktuális ifjúságvédelmi 
kérdések tálalása, értékek közlése, a család, 
a házasság és különösen a hit életmentő 

fontosságának hangsúlyozása, amely a 
fiatalokkal folytatott kapcsolatfelvétel és 
beszélgetések útján valósul meg.

Céljuk, hogy a fiatalok önfeledt nyári 
szórakozásába is becsempésszenek olyan 
értékeket, amelyek növelhetik az esélyeiket 
az eredményes és boldog felnőtt életre.

A program fontos eleme az abszolút 
fiatalos hangvétel és a nap végi koncert, 
amelyen egyházi zenéit a legmodernebb 
és legfiatalosabb stílusban jeleníti meg a 
zenekar.

Még több információt megtudhat a 
kerületi közösség életéről a weboldalukon: 
www.golgotabudapest.hu

Ha a jövőben szeretne a közösség esemé-
nyeiről értesülni, kövesse a www.facebook.
com/budapestgolgota facebook oldalt!

Balatoni evangelizációra készülnek 
a Golgota Gyülekezet fiataljai
Az Erzsébet körút 13. 

szám alatt működő 

Golgota Keresztény 

Gyülekezet 

ifjai arra is 

felhasználják nyári 

szabadságukat, 

hogy Balaton-

parti városok 

terein, strandjain 

egy keresztény 

fiatalokból álló 

zenekarral adott 

koncert kíséretében 

osszák meg 

kortársaikkal 

keresztény 

életük értékeit, 

megtapasztalásait 

és az evangélium 

örömüzenetét.
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Közel száz magyar 
sportolónak 
drukkolhatunk
Elkezdődött a több mint két hétig tartó vizes világbaj-
nokság, amelyen 186 ország közel 2400 versenyzője 
vesz részt Magyarország eddigi legnagyobb sportesemé-
nyén. A 2017-es úszó-világbajnokságot a Nemzetközi 
Úszószövetség (FINA) Budapesten és Balatonfüre-
den rendezi július 14. és 30. között (úszó-, műugró-, 
műúszó-, nyíltvízi hosszútávúszó- és vízilabda-világbaj-
nokság). A világbajnokságot eredetileg a mexikói Gua-
dalajarában rendezték volna, azonban 2015 februárjá-
ban Guadalajara visszalépett elállt a rendezés jogától, 
így márciusban a 2021-es világbajnokság rendezője, 
Magyarország átvállalta a 2017-es világbajnokság meg-
rendezését. Az úszó világbajnoksággal azonos időben és 
helyszínen rendezi meg a FINA a férfi és női vízilabda-
világbajnokságokat is. A versenyekre közel 100 magyar 
sportoló nevezett, úszásban minden számban indul 
magyar versenyző, ami a világbajnokságok történetében 
először fordul elő. Biztassuk együtt kiváló sportolóin-
kat! Hajrá magyarok!
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Aktuális
Nyári tábor
Június 26. és 30. között adott otthont 
az alsóerdősori iskola a kerületi napkö-
zis tábornak. Az erzsébetvárosi iskolák-
ból vegyes korosztályban jelentkeztek a 
diákok. Az első héten 84‒96 fő között 
mozgott a létszám, így négy csoportban 
10 pedagógus gondoskodott a gyerekekről 
és a változatos programokról.

A hétfő délelőtt az ismerkedés jegyében 
telt: a sportfoglalkozások, kézműveskedés, 
kémiai kísérletek és a zenei élményfestés 
mind jó lehetőséget kínált erre. Délután 
gyöngyfűzés és origami várta a jelent-
kező gyerekeket. A nagyobbak számára 
„Boszorkánykonyha” címmel játékos 
kémiai foglalkozást tartottunk. Kedd 
délelőtt az 1. és a 2. évfolyam a közeli 
Benczúr-kertbe látogatott, a nagyobbak 
a nemrég átadott gellérthegyi csúszda-
parkba kirándultak. Szerdán a népszerű 
Kölyökvadon Játszóház várta a táborozó-
kat. Kipróbálták, milyen hatalmasakat 
pattanni a trambulinon, együtt ugrálni 
a légvárakban, de sokakat a hüllősimoga-
tás vonzott. Ebéd után mindennap mese-
olvasást tartottunk a kicsik számára, a 
nagyobbakat pedig a „játékbarlang” várta. 
Társasjáték, csocsó-, rex- és billiárdasztal 
szolgálta ki a játszani vágyókat.

A nyári filmek nagy slágere, az Egy ropi 
naplója a Cinema City Aréna moziban 
kellemes szórakozást nyújtott csütörtökön. 
Az iskola épületében töltött idő egyik ked-
velt színtere volt az udvar és sportpálya. 
Népszerű volt a homokvárépítés, foci-
mérkőzés, tollaslabda és a kölyökatlétikai 
programok is.

Az idei évben is felállítottuk az udva-
ron az óriás csúszdás légvárat, mely az 
önfeledt csúszás, mászás, ugrálás örömteli 
színtere volt.

A kiváló hangulatot fokozta, hogy a 
jó teljesítményekért Sport csokoládéval 
jutalmaztuk a gyerekeket, valamint kétszer 
fagylaltozni is mentünk velük. Ezúton 
szeretném megköszönni Erzsébetváros 
önkormányzatának, hogy anyagi támo-
gatásukkal közel 100 VII. kerületi tanuló 
színvonalas táborozását tette lehetővé.

Puszta Lajosné
táborvezető, igazgatóhelyettes

Kínai delegáció látogatott 
Erzsébetvárosba
A távoli Sanghaj egyik kerü-
letéből, Huangpuból érke-
zett Magyarországra egy 7 

fős delegáció, akik dr. Oláh 
Lajos országgyűlési képvise-
lővel együtt látogatást tettek 

Vattamány Zsolt polgármes-
ternél is. A városvezetők elő-
ször bemutatták egymásnak 
az általuk vezetett kerületet, 
ezáltal számos hasonlóságot 
fedeztek fel a két városrész 
között. Huangpu – éppúgy, 
mint Erzsébetváros – köz-
ponti elhelyezkedésű és a 
történelmi belváros része, 
továbbá mindkét kerületet 
a nagy népsűrűség jellemzi. 

Ezt követően a két városrész 
közti együttműködés lehetsé-
ges területei kerültek szóba, a 
megvalósítás első lépéseként 
pedig mindkét fél a kölcsö-
nös találkozásokat emelte 
ki. Erzsébetváros jelenleg 
is számos különleges test-
vérvárossal büszkélkedhet, 
melyek sorát talán hamarosan 
a sanghaji Huangpu kerülete 
bővítheti.

Iskolakezdési és óvodás csomag
A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat idén is iskola-
kezdési csomagot ajándékoz az erzsébetvárosi, általános iskolai 
tanulmányaikat megkezdő gyermekeknek. A csomag tartalmát 
a kerület vezetése az iskolák elvárásainak figyelembe vételével 
állította össze, így a tanévnyitókon az alábbi hasznos ajándékokat 
osztják majd ki:

Újdonságként az önkormányzat idén a hetedik kerületi óvodá-
sokra is gondolt, és óvodakezdést támogató csomagot állított 
össze számukra az alábbi tartalommal: 

Tanévkezdő csomag iskolásoknak
 ρ füzet, A/5, kockás, 4db
 ρ füzet, A/5, vonalas, 4 db
 ρ füzet, A/5, sima, 2 db
 ρ füzet, A/5, hangjegy
 ρ leckefüzet, A/5 
 ρ órarend, A/5
 ρ grafitceruza, Faber Castell 
 ρ háromszög alakú, íráskönnyítő HB-s
 ρ grafitceruza, Faber Castell 
 ρ háromszög alakú, íráskönnyítő B-s
 ρ radír
 ρ színesceruza-készlet, 12 db-os, Faber Castell
 ρ vízfestékkészlet
 ρ gyurma, natúr 
 ρ számlálókorong
 ρ műanyag óra
 ρ hőmérő
 ρ ecsetkészlet
 ρ A/4 méretű gumis mappa
 ρ A/5 méretű füzettartó mappa
 ρ zsírkrétakészlet
 ρ esőponcsó
 ρ szendvicsdoboz

Óvodai kezdőcsomag
 ρ sárga-kék színű, emblémázott hátizsák
 ρ fogkefe extra soft 3–5 éves korig
 ρ gyerek fogkrém (50 ml) 2–6 éves korig
 ρ fogmosópohár
 ρ folyékony szappan utántöltő (500 ml) 
 ρ dobozos papírzsebkendő, különleges, kétkamrás csoma-

golással (állatmintás doboz)
 ρ gyerekfésű (13 cm-es)
 ρ kéztörlő törölköző (30×50 cm-es)
 ρ A/5-ös írólap (1 csomag – 30 darabos)
 ρ Lóczi Tünde: Oszkár, a kistigris az óvodában foglalkoz-

tató füzet és Lóczi Tünde: Oszkár, a kistigris iskolába 
megy foglalkoztató füzet 1–1 példány

 ρ ERWIN mintás hűtőmágnes

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG 2017

Műugrás: július 14–22. (Duna Aréna – Budapest)
Szinkronúszás: július 14–22. (Városligeti-tó – Budapest)
Nyíltvízi úszás: július 15–21. (Balatonfüred)
Vízilabda: július 16–29. (Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda –  

Budapest, Margitsziget)
Úszás: július 23–30. (Duna Aréna – Budapest)
Óriás toronyugrás: július 28–30. (Batthyány tér/Duna-part –  

Budapest)
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FELELŐS
GAZDIM

Nekünk is felelős gazdink van!Nekünk is felelős gazdink van!

Tűzeset a Péterfy Sándor 
utcában

2017. június 28-án délelőtt tűz 
ütött ki a Péterfy Sándor utca 
40. szám alatti társasház 4. 
emeleti lakásában. A gyorsan 
terjedő tűz a mintegy kétórás 
oltás alatt összesen négy lakást 
tett lakhatatlanná, valamint 
megsemmisült a társasház 
tetőszerkezetének fele, súlyos 
károkat szenvedett továbbá az 
épület zárófödémje. 

A tűzesetet követően az 
önkormányzat Vattamány 
Zsolt polgármester vezetésé-
vel válságstábot hozott létre, 
hogy a társasház számára a 
lehető legnagyobb segítséget 
biztosítsa. 

A tűzkárban érintett négy 
lakás lakóinak és a tűzoltási 
munkálatok során megsérült 
további négy lakás lakóinak 
az önkormányzat lakásonként 
300 000 forintos gyorssegélyt 
utalt már a tűzesetet követő 

napon. Egy család igényelt 
átmeneti elhelyezést, az önkor-
mányzat ezt biztosította is, 
figyelembe véve az elhelyezet-
tek igényeit.

A polgármester kérésére épí-
tész, statikus, épületgépész és 
épületelektronikai szakembe-
rek helyszíni szemlét tartot-
tak a biztosító szakembereivel 
közösen, hogy a további felada-
tokat, teendőket össze lehessen 
hangolni, illetve fel lehessen 
gyorsítani.

Az önkormányzat felaján-
lotta a társasház részére egy 
ideiglenes tető megépítését 
a további károk megelőzése 
céljából. A helyszíni szem-
lén megállapították, hogy 
az átmeneti tetőszerkezet 
megépítését megelőzően a 
tűzkár által okozott épület-
károk elhárítását kell elvé-
gezni, illetve szükségessé vált 

az épületet övező járda- és 
parkolószakasz teljes lezárása 
is, mivel az épületről lehulló 
törmelékek balesetveszélyesek. 
A terület lezárását az önkor-
mányzattal kapcsolatban álló 
szakcégek elvégezték, illetve a 
szükséges helyeken védőtető 
is készült, hogy a lakóépület, 
valamint az üzletek megköze-
líthetőségét biztosítsák.

A tűzkárban érintett lakások 
felújítását megelőző kiköltöz-
tetéséhez az önkormányzat 
térítésmentesen rendelkezésre 
bocsátja a Péterfy Sándor utca 
42. szám alatti földszinti ingat-

lant, az ehhez szükséges ügyin-
tézés már meg is történt.

A kerület vezetése továbbá 
azzal a kéréssel fordult a 
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. 
vezetőjéhez, hogy – figyelembe 
véve a társasházban kialakult 
helyzetet – a lakossági földgáz-
vezeték ismételt üzembe helye-
zésével kapcsolatos költségeket 
méltányosságból szíveskedje-
nek elengedni.

Az önkormányzat folyama-
tosan egyeztet az illetékes biz-
tosító társaság szakértőivel és 
a társasház közös képviselőjével 
a további feladatokat illetően.

Egészségfejlesztés és 
drogprevenció szakmai 
egyeztető fórum

2017. június 23-án tartot-
ták meg az Erzsébetvárosi 
Kábító szerügyi Egyeztető 
Fórum Egészségfejlesztés és 
drogprevenció című szakmai 
egyeztető fórumát a Bischitz 
Johanna Integrált Humán Szol-
gáltató Központ szervezésében, 

melyre a budapesti KEF-ek, 
valamint az erzsébetvárosi isko-
lák munkatársai kaptak meghí-
vást. A rendezvény megnyitóját 
követően az EMMI Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgáltatások 
Főosztálya képviseletében Mül-
ler Éva, a Nemzeti Drogmeg-

előzési Koordinációs Osztály 
vezetője ismertette a résztve-
vőkkel az aktuális drogpo-
litikai helyzetet, a KEF-ek 
működése kapcsán szerzett 
tapasztalatokat és pályázati 
lehetőségeket. Ezt követően 
Solymosy József Bonifác, a 
kerületi Egészségfejlesztési Pont 
munkatársa beszélt a teljes 
körű iskolai egészségfejlesztés 
és drogprevenció lehetőségei-
ről. Marjai Kamilla, a Nyírő 
Gyula Kórház addiktológiai 
konzultánsa a drogmegelőzés 
eszközeiről és lehetőségeiről 
osztott meg hasznos tudni-
valókat a résztvevőkkel, majd 

Csányi Zsófia egészségfejlesz-
tési szakirányon tanuló egye-
temi hallgató tartott előadást 
a fiatalok körében népszerű 
rohamivásról. A rendezvény 
első blokkjának végén Varga 
Dániel, a Köztes Átmenetek 
Nonprofit Kft. szakmai veze-
tője mutatta be szervezetüket és 
programjaikat. A fórum máso-
dik felében a Pálos György 
rendezésében készült, „Mit 
tudjátok ti, ki vagyok én” című 
dokumentumfilmet vetítették 
le. A fórum zárásaként a részt-
vevőknek lehetőségük nyílt 
beszélgetni a film rendezőjével 
és szereplőjével. 

Innovatív gyermekjóléti prevenciós színtér készül
Általánosságban elmondható, hogy 
Erzsébetvárosban hiány mutatkozik olyan 
állandó programokból, amelyeken kultu-
rált, igényes környezetben, szakemberek 
felügyeletével tudnak a különböző kor-
osztályba tartozó gyermekek szórakozni, 
önfeledten játszani. Ezért döntött úgy a 
képviselő-testület korábban, hogy a Dob 
utcában innovatív gyermekjóléti preven-
ciós színteret alakítanak ki. A szolgálta-
tás célja a családok, gyermekek számára 
minőségi szabadidő-eltöltési lehetőség 

biztosítása korosztály-specifikus játéko-
kon keresztül – a kreativitást, készségeket 
fejlesztő, biztonságos, kulturált környezet-
ben –, szakemberek segítségével.

Cél továbbá a gyermek- és családbarát 
közösségi térben rejlő azon lehetőségek 
kihasználása, melyek segítséget nyújtanak 

a korosztályok közötti szakadék áthida-
lásához, a családon belüli kapcsolatok 
erősítéséhez, ezzel erősítve az összetartást, 
az egymásról való gondoskodást. 2017 
júniusában a bontási és építési munkálatok 
elkezdődtek, és a tervek szerint még az idei 
évben be is fejeződnek.
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Az Alma Mater Madách Imre Gimnázium Alapítvány
(Adószám: 19671293-1-42) elkészítette

2016. évi beszámolóját

Bevételek: 15 984 513 Ft
Ebből NAV 1% 1 888 135 Ft
Kiadások: 16 703 456 Ft
Pénzügyi eredmény: -917 083 Ft

Az alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támo-
gatásukkal segítették működését. A kuratórium döntése 
alapján a felajánlott összeget:
 ρ tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók,
 ρ tanterven kívüli iskolai programok és
 ρ nyelvi programjaink 

támogatására használtuk fel.

Az Őszikék Madách Imre Gimnázium Alapítvány
(Adószám: 18015212-1-42) elkészítette

2016. évi beszámolóját

Bevételek: 322 378 Ft
Ebből NAV 1% 118 386 Ft
Kiadások: 295 549 Ft
Pénzügyi eredmény: 26 829 Ft

Az alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támo-
gatásukkal segítették működését. A kuratórium döntése 
alapján a felajánlott összeget:
 ρ a Bártfai-emlékérem ez évi kitüntetettjének díjazására, 

és
 ρ a nyugdíjas kollégák megvendégelésére 

használtuk fel.

A férfiak is sírnak néha
A köztudatban a sírás a lányok kiváltsága. Ezt a 
kisfiúk is tudják, hisz arra nevelik őket, hogy a fáj-
dalmat és a sebezhetősséget egy igazi férfinak bizony 
nem ildomos kimutatnia. A férfi attól férfi, hogy 
kemény és rettenthetetlen, sosem adja ki „gyenge-
ségeit”. Ezért a férfiak befelé sírnak. Mélyre temetik 
fájdalmaikat és félelmeiket, mintha lebetonozhatnák 
azokat, így azok nem is léteznének többé.

De valóban gyengeség volna sírni? Mi történik, 
ha összetörik a lélek egy mélységes-mély fájdalom-
ban? Mi hozhat számára áttörést, megkönnyebbü-
lést? Bizony, a sírás felemelhet és könnyebbséget 
hozhat, hiszen feloldja a kőkemény betonba zárt 
érzelmeket. Testi-lelki feszültségoldást jelent, ösz-
tönös kapcsolódást az élet körforgásához. Az igazi 
férfinak van bátorsága szembenézni az élettel, a 
saját érzéseivel: sírni és elsiratni, megszenvedni és 
újrakezdeni, mint a főnix, hogy saját hamvaiból 
feltámadva elinduljon egy új élet.

A kemény fiúk is sírnak néha című könyv egyik 
hősének ez nem sikerült. A korábban évekig a kerü-

letben lakó Fehér 
György könyve 
arra figyelmeztet, 
hogy a bebeto-
nozott fájdalom 
nem hoz feloldo-
zást, de mindig 
van kiút. Gyak-
ran egy másik 
ember sorsán 
keresztül érthet-
jük meg, hogy 
főnixszé válni 
csakis könnyek-
kel lehetséges.

Novellákat olvashatunk, amíg
a villamost várjuk
Különleges irodalmi versenyt 
indított tavasszal egy közterületi 
reklámpiaci cég. Az Álljon meg egy 
novellára! című pályázatra beér-
kezett művek legjobbjait a vállalat 
rendhagyó helyre: busz- és villa-
mosmegállók utasváróiba szánta, 

hogy az utazók friss irodalom 
olvasásával üthessék el a várakozás-
sal töltött perceket. A pályázatra 
mintegy 2500-an jelentkeztek, a 
pályamunkákból a legjobb húszat 
és a nyerteseket a Grecsó Krisztián 
által elnökölt zsűri választotta ki. 
A három díjazott mellett további 
17 sikeres pályázó munkái júliustól 
Budapest számos pontján busz- és 
villamosmegállók utasváróiban lesz-
nek olvashatók magyar és angol

nyelven. „Nincs veszve semmi, ha 
ilyen tömegek vágynak rá, hogy 
dolgozzanak a nyelvvel, ha ennyi 
embert érdekel a történet, a magyar 
mondat, akkor van remény, akkor 
az irodalom nem a múlt önkife-
jezési formája. Az Álljon meg egy 

novellára! pályamunkái gyakran 
voltak abszurdak, meghökkentők, 
felforgató, csattanóra kiélezett írá-
sok jöttek. A pályázók meg akartak 
bennünket és persze a megállók 
olvasóit lepni. Minket már sike-
rült, remélem, az utca is érti majd 
a humorukat, és szeretik azt a sok 
szenvedélyt, ami ezekben az írá-
sokban van” – mondta el Grecsó 
Krisztián, József Attila-díjas író, 
a zsűri elnöke.

Újabb meglepetés az erzsébetvárosi babáknak
A családok és a gyermekvállalás támoga-
tása egyik kiemelt feladata a kerület veze-
tésének. Egy gyermek születésének idő-
szaka a boldog pillanatok mellett rengeteg 
kihívást is jelent, ezért az önkormányzat 
szeretné a lehető legnagyobb segítséget 
nyújtani polgárainak.

2014 júliusa óta az újdonsült szülők egy-
szeri, emelt összegű támogatásban része-
sülnek, emellett 2017 májusában hatályba 
lépett az Erzsébetvárosban született ifjú 
állampolgárok és a legalább 20 eszten-
deje itt élő 80 éven felüliek köszöntését 
szabályozó önkormányzati rendelet is, 
mely alapján minden kerületi újszülöttet 
babacsomaggal ajándékoznak meg.
A babacsomag többek között az alábbi 
hasznos ajándékokat tartalmazza:

Erwin oroszlán és I love Erzsébetváros 
mintájú bodyk több méretben, hasonló 
hímzésű frottír kifogó, textilpelenka és 
-előke. Fontos megjegyezni, hogy az aján-
dékok színezése a gyermekek biztonságát 
és egészségét figyelembe véve minden 
esetben bababarát festékkel történik. 

A csomagot úgy állították össze, hogy 
a hétköznapokban leginkább szükséges 
eszközöket is tartalmazza, így Pampers 
Sleep&Play pelenka, vitaminos törlő-
kendő, Sudocream, rágóka és cumi is 
került bele, továbbá egy tájékoztató füzet, 
az Erzsébetvárosi Baba-mama Kisokos, 

melyben a szülők számára legfontosabb 
információk szerepelnek.

A kerület vezetése bízik benne, hogy az 
ajándékcsomag valódi támogatást nyújt 
az erzsébetvárosi családoknak életük egyik 
legszebb, legfontosabb időszakában.

ELFOGADÓHELYEK

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA

Hotel Aquamarin***

Kedvezmény: 20%

Cím: 8380 Hévíz, Honvéd u.14.
Telefon: +36 83 545 960
Honlap: www.hotelaquamarin.hu

Hotel Phőnix***

Kedvezmény: 15% (a kedvezményt a 
szállás az étkezés díjából biztosítja)
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 4.
Telefon: +36 30 303 3538
Honlap: www.hotelphonix.hu

Admirál Panzió

Kedvezmény: 10%

Cím: 8360 Keszthely, Pázmány P. u 1.
Telefon: +36 83 314 368
Honlap: www.admiralpanzio.hu 

Balaton Vendéglő,
Panzió és Apartmanház

Kedvezmény: 10% 

Cím: 8600 Siófok, Kinizsi u. 3.
Telefon: +36 84 311 313

Dráva Hotel Thermal Resort****

Kedvezmény: 10% 

Cím: 7815 Harkány, Bartók Béla u. 1.
Telefon: +36 72 580 980
Honlap: www.dravahotel.hu

AquaTherm Hotel

Kedvezmény: 10%

Cím: 8749 Zalakaros, Üdülő sor 6.
Telefon: +36 30 474 86 87
Honlap: www.hotel-aquatherm.com 

A képek illusztrációk. További elfogadóhelyek: www.erzsebetvaroskartya.hu/elfogadohelyek
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Magyarra fordították 
a Talmudot

Tájékoztatás hivatali zárvatartásról
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a képviselő-testület a 23/2017 (II.15.) számú határozatával igazgatási szünetet rendelt el 2017. július 
26. és 2017. augusztus 4. között. Ezen időszak alatt hivatalunk zárva tart.

A Polgármesteri Hivatalban ügyeletet kizárólag a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda Anyakönyvi Csoportja tart 2017. július 
31-én és 2017. augusztus 4-én újszülöttek anyakönyvezése, valamint temetési engedélyek kiadása ügyében 9 és 12 óra között.

dr. Gotthard Gábor jegyző

Nagy megtiszteltetés volt Erzsébetvá-
ros alpolgármestereként részt vennem 
a Keren Or Kulturális Központban 
rendezett ünnepélyen, amelyen a 
Talmud magyar nyelvű fordítását 
mutatták be. Az eseményen köszön-
tőt mondott David Lau, Izrael állam 
főrabbija, akivel szerencsém volt 
személyesen is néhány szót váltani. 
Az ő személyes jelenléte bizonyítja 
a magyar nyelvű megjelenés jelen-
tőségét. A Talmud a zsidóság vallási 
és jogi alapvetése, melynek ismerete 
elengedhetetlen a zsidó vallás gyakor-
lói számára, ezen túlmenően minden, 
a vallási kultúrák iránt érdeklődő 
ember számára is.

A magyar nyelvű fordítás lehetővé 
teszi, hogy hazánkban bárki hozzá-
férhessen ezekhez a tanításokhoz, 
közelebbről megismerhesse a zsidó 
vallás jellegzetességeit. Köves Slomó, 
az Egységes Magyarországi Izraelita 
Hitközség vezető rabbija kifejtette, 
hogy a fordítás megjelenése bizonyítja, 
hogy a magyarországi zsidóság képes 
a megújulásra, jelene és jövője is szi-
lárd. A magyar közösség ezzel nagy 
előrelépést tesz a hazai Talmud-tanul-
mányozás és annak oktatása terén is. 
Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és 
civil társadalmi kapcsolatokért felelős 
államtitkár kifejtette, hogy a magyar 
fordítás – amelyen 1998 óta dolgoz-
nak – megvalósulása mutatja, hogy az 
európai és a magyarországi vallási és 
etnikai közösségeknek feladatuk egy-
más megismerése és védelme. 

A megújulás minden kultúra és 
vallás számára elengedhetetlen feladat. 

Az ünnepségen való részvétel sze-
mélyesen is megérintett, hiszen mi 
itt, Erzsébetvárosban nap mint nap 
megtapasztaljuk a különböző kul-
túrák találkozását, egymás mellett 
élését. Fontosnak tartom hangsú-
lyozni a mai világban, ahol a külön-
böző értékrendek és vallási csoportok 
a világ minden részén összecsapnak, 
hogy számunkra a békés, elfogadó és 
együttműködő magatartás nemcsak 
követendő példa, hanem a minden-
napjaink szerves része.

Európában több évszázadon keresz-
tül helyet kapott egymás mellett 
számtalan nemzeti, vallási és etnikai 
gondolat, amelyek kontinensünk és 

hazánk történelmét és örökségét gaz-
dagították. Meg kell találnunk közös 
gyökereinket, amelyekre büszkék lehe-
tünk, és ezek mentén hasonlóságunkat 
kell kiemelnünk. Büszkék lehetünk 
sokszínű kultúránkra, amelyet a törté-
nelem során számos alkalommal meg 
tudtunk védeni. 

A jelenlegi történések bizonyítják, 
hogy a békés együttélésünket, az 
egymás iránt tanúsított toleranciát 
meg kell erősítenünk. Ki kell állnunk 
és meg kell védenünk értékeinket, 
hogy biztosíthassuk közös jövőnket 
Magyarországon és Európában.

Dr. Bajkai István alpolgármester

Miniszterelnökök látogattak a kerületbe
Orbán Viktor kormányfő és 
Benjámin Netanjahu izraeli 
miniszterelnök július 19-én 
látogatást tett a magyar zsidó 
közösségnél a Dohány utcai 
zsinagógában, a Magyarországi 
Zsidó Hitközségek Szövet-
sége (Mazsihisz) meghívására. 

A két kormányfő először az 
Emanuel-emlékfánál emléke-
zett meg a holokauszt áldoza-
tairól. A Goldmark teremben 
a vendégek és a sajtó képviselői 
előtt először Heisler András, 
a Mazsihisz elnöke mondott 
beszédet, melyben kijelentette: 
múltunk és jövőnk összeköt 
bennünket, ahogyan Magyar-
ország és Izrael szeretete is. 
Hangsúlyozta: Közép-Európa 
legnagyobb zsidó közössége 
mindig segítette és a jövőben is 

segíteni fogja Magyarország és 
Izrael barátságát.

A Mazsihisz székházában 
mondott beszédében Orbán 
Viktor kiemelte, hogy Izrael és 
Magyarország olyan jövőt kép-
zel el, amelyben fontos dolgok 
kötik össze őket, így például 

a hazájuk és a nemzetük iránti 
szeretet. A miniszterelnök 
kiemelte: Magyarországon 
a zsidó élet reneszánszát éli, 
még ha „küzdelmek árán” is, 
és azt kívánja, hogy „a magyar 
zsidóság alkotó energiái sza-
badon kibontakozzanak”. 
Azt várja, hogy a magyar–
zsidó kultúra felívelése gazda-
gítani fogja Magyarországot és 
a nemzeti kultúrát.

Benjámin Netanjahu azt 
mondta: sok látogatás követi 

még a mostanit, jövőre például 
a visegrádi négyek látogat-
nak Jeruzsálembe. Kiemelte: 
ez jelentős fejlemény, és azt 
mutatja, hogy a zsidóság 
elfoglalja méltó helyét a világ 
nemzetei között. Kitért arra is, 
hogy a zsidó nép olyan, mint 
egy különleges fa: nagyon mély 
gyökerei vannak, de az ég, a 
jövő felé törnek ágai. Folyton 
kérdéseket tesznek fel, és vála-

szokat adnak, de a zsidó nép 
e kettős sajátossága kellett az 
újjászületésükhöz – emelte ki, 
és hozzátette, hogy ez sok más 
országgal, így a visegrádiakkal 
is összeköti őket, hiszen e nem-
zetek is büszkék a múltjukra, és 
szeretnék együtt megragadni a 
jövőt. Az önkormányzat kép-
viseletében  Vattamány Zsolt 
polgármester vett részt a külön-
leges és rendhagyó eseményen.

Áldozatsegítő 
központ nyílt
Az ország első áldozatsegítő központja 
nyílt meg Erzsébetvárosban, a Wesselényi 
utcában, melynek ünnepélyes átadóján 
Trócsányi László is részt vett. Az igazság-
ügyi miniszter úgy fogalmazott, hogy az 
áldozatsegítés megvalósulhat védelemmel, 
meghallgatással vagy a jogokról és lehe-
tőségekről történő információnyújtással, 
tájékoztatással. Az erzsébetvárosi irodá-
ban például jogászok, pszichológusok és 
pedagógusok is dolgoznak, és segítenek 

a hozzájuk fordulóknak. Trócsányi László 
felidézte: 2017 az áldozatsegítés stratégiai 
éve: célul tűzték ki, hogy a minisztérium 
a szakmai iránymutatásokon túl közvetle-
nül is részt vállaljon az áldozatok tényleges 
támogatásában.

Vízkelety Mariann, a tárca igazságügyi 
kapcsolatokért felelős államtitkára többek 
közt arról beszélt: a központ olyan hely, 
ahol a társadalom legelesettebb, legkiszol-
gáltatottabb tagjai is azt érezhetik, hogy 
nincsenek magukra hagyva, a lehető leg-
rövidebb időn belül segítséget kaphatnak. 
Az irodában tematikus tájékoztató anyagok 
mellett plakátokkal, kisfilmekkel is igye-
keznek megszólítani a rászorulókat, akik a 

24 órás ügyeleti rendszerben működő köz-
pont mellett a 06 (80) 225-225-ös ingyene-
sen hívható telefonszámon is kaphatnak 
tájékoztatást. A központban kialakítottak 
egy úgynevezett patrónus szobát is, ahol 
az áldozatok ingyenesen juthatnak egyéni 
vagy csoportos érzelmi támogatáshoz.
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Bulgáriában kirándultak
az óvodapedagógusok

Egészségünkért végzik
áldozatos munkájukat 

Különleges 
helyszínen, egy 

dunai hajón köszönte 
meg a kerületi 

egészségügyi 
dolgozók munkáját 

Erzsébetváros 
vezetése. 

A Semmelweis-nap 
alkalmából átadták 

az Egészséges 
Erzsébetvárosért 

díjat, valamint 
egy Polgármesteri 

Dicséretet is.

„Kevés olyan ember van, aki többet tudna Erzsébetvárosról, az itt élőkről Önöknél. 
Sokan évtizedek óta praktizálnak itt, pácienseiknek tartós és biztos támaszt nyújtva. 
Ezekben az évtizedekben sok minden változott az egészségügyben, de van, ami bizto-
san nem: az a szakmai alázat, kitartás és hit, amivel legelső gyógyítással töltött napjuk 
óta űzik ezt a hivatást. Gratulálok a díjazottaknak, hiszen személyükön keresztül 
tolmácsoljuk a város vezetésének nagyrabecsülését és köszönetét a magas szintű egész-
ségügyi és orvosi szakmai munkáért” – köszönte meg Vattamány Zsolt beszédében az 
egészségügyben dolgozók munkáját.

DR. VEDRES KLÁRA ■ Egészséges Erzsébetvárosért díj

Dr. Vedres Klára az Uzsoki kórház belgyógyásza-
tán kezdte pályafutását, 1962-ben szerezte meg 
szakvizsgáját. 1969–1982 között körzeti orvosként 
dolgozott Erzsébetvárosban, majd tíz évet töltött 
a Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet-
ben belgyógyász csoportvezetőként és felülvizsgáló 
orvosként, 1992 óta napjainkig pedig háziorvos-
ként segíti a hozzá forduló kerületieket. Pályafutása 
alatt folyamatosan fontosnak tartotta saját maga 
továbbképzését, szakvizsgája után háziorvostanból 
és foglalkozás-egészségügyből is vizsgát tett. Részt 
vett számos tudományos munkában, szinte az egész 
világot bejárta, hogy továbbképzéseken fejlessze 
tudását. Szakmai folyóiratokban publikált többek 
között magas vérnyomás, diabetológia és gyomor-
betegségek témakörében. 1992 óta a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem akkreditált medikus 
oktatója és mentora, valamint részt vesz a háziorvos és foglalkozás-egészségügyi szak-
orvos képzésben is. Betegei javaslatára és a választók akaratából kezdetben tanácstag-
ként, majd önkormányzati képviselőként, végül 2006-ig az egészségügyi- szociális 
bizottság elnökeként segítette és irányította Erzsébetváros egészségügyét.

TOMPOSNÉ SÁRKÁNY MÁRIA
■ Polgármesteri Dicséret

Tomposné Sárkány Mária 1980 óta dolgozik okleve-
les védőnőként, jelenleg négy iskolát lát el. Az 1991-
ben alakult Magyar Védőnők Egyesületének alapító 
tagja, majd kerületi összekötője, szakosztály veze-
tője és elnökségi tagja, 1992-ben pedig a szoptatást 
népszerűsítő La Lèche Liga alapításában vett részt. 
1992-től az oktató védőnő hallgatók gyakorlatát is 
vezeti, egészségügyi ismereteket oktat, szakkörö-
ket vezet, versenyekre készít fel, egészségnapokat 
szervez. Rendszeresen publikál az anyatejes táplálás 
és egészséges táplálkozás fontosságáról. Részt vesz a 
kábítószerhasználatot megelőző programok iskolai 
népszerűsítésében, fogászati prevenciós előadásokat 
tart óvónők részére, szülésfelkészítő előadássorozatot 
szervez a lakosság részére és szülésre felkészítő elő-
adásokat tart a Péterfy kórház szülészetén.

Júliusban több mint 50 kerületi 
óvodapedagógus látogathatott 

el Erzsébetváros bolgár test-
vérvárosába az önkormány-

zat támogatásával. Szveti 
Vlasz városa Burgasztól délre, 
Naposparttól 4 km-re találha-
tó, a hegy és a tenger találko-

zásánál. Elhelyezkedéséből 
adódóan (egy öböl „csúcsán” 

épültek a hotelek és apartma-
nok) gyönyörű kilátás nyílik 

a Napospartra és Neszebár 
óvárosára. A város kiépített, 
homokos tengerpartja 1 km 

széles. Az alábbiakban  
az élménybeszámolókból  
olvashatnak részleteket.

„A tenger színe, hangja, 
hullámai semmihez sem 
foghatóak! Csodás volt 
a tiszta, sós víz langyos 
érzete, jó érzés volt újra 
és újra megmártózni 
benne. A bátrabbak ext-
rémebb vízi lehetőségeket 
is kipróbáltak. A várnai 
delfinárium volt az egyik 
programunk, illetve 
Neszebárba kirándul-
tunk, előbbit csoportosan, utóbbit ki-ki érdeklődése szerint látogathatta meg – a 
helyi közlekedési szokásokat is megismerve. A delfináriumban megcsodálhattuk 
a játékos delfineket – humoros, interaktív lehetőségekkel fűszerezték a show-t. 
Neszebár a Balkán ékszerdoboza: csodás kis mesevilág, ahol megállt az idő, 
a falakról sejlik a múlt. Ottlétünk csúcspontja a búcsúestként szervezett nem-
zetközi találkozó volt. A vacsora ízletes, speciális helyi menüsorból állt, melyet 
gördülékenyen szervíroztak több száz vendég számára. A vacsora alatt adott 
műsor már-már a show-k látványosságát adta: kecses lányok, jó kiállású legé-
nyek járták el teljes odaadással népük jellegzetes táncait. Mindezt közös mulat-
ság zárta. Feledhetetlen élményekkel tértünk vissza Budapestre” – írta Patai 
Edit, a Dob Óvoda vezetője. „Köszönjük ezt a fantasztikus utazást! Mindenki 
nagyon jól érezte magát: gyönyörű volt a tenger, az ételek ízletesek voltak, a 
szálloda személyzete rendkívül kedves, a szobák pedig tiszták, esztétikusak vol-
tak, gyönyörű kilátással. A búcsúest fergetegesre sikerült: a táncosok előadása, 
a finom vacsora mind felejthetetlen élményt nyújtott. Nagyon jó hangulatban 
telt el ez az egy hét – legnagyobb szomorúságunkra nagyon gyorsan” – mondta 
el Poszukné Nádhera Judit óvodavezető a Nefelejcs óvodából.
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Erzsébetváros jövőjéért,
a gyermekekért
dolgoznak

Móri Árpád Zoltánné

Móri Árpád Zoltánné, a kerület kulturális és közösségi 
életének egyik kiemelkedő szervezője, 1993-ban pedagó-
giai szaktanácsadóként kezdett Erzsébetvárosban dolgozni, 
később az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és 

Gimnázium tanítója, munkaközösség-vezetője, majd igaz-
gatója lett. Irányítása alatt az intézmény kimagasló zenei 
képzéssel és gazdag kórusélettel segíti elő a tanulók művé-
szeti adottságainak kibontakoztatását.
„Intézményvezetőként azért tartom nagyon fontosnak 
az Erzsébetváros Jövőjéért díjat, mert az iskolát folyama-
tosan támogató önkormányzat ezzel az egész iskolaközösség 
és tantestület teljesítményét ismerte el. Ez azért is lényeges, 
mert az egyre magasabb elvárások mellett a pedagógusok és 
a tanulók egyre kevesebb külső, családi és társadalmi segítséget 
kapnak az eredményes közös munkához” – magyarázta Móri 
Árpád Zoltánné, hozzátéve, hogy iskolájukban ezért olyan 
konfliktuskezelő kommunikációs eszköztárral igyekeznek 
dolgozni, amely minden résztvevőt – tanárt, diákot és szü-
lőt – egyaránt nyerő helyzetbe hoz. „Hiszen a mai gyerekek 
információs szinten akár már maguk is megszerezhetik a kellő 
tudást, de személyes, jól irányító tanári és szülői kapcsolat 
nélkül ez az előnyük mit sem ér.”

Országhné Kun Julianna

Országhné Kun Julianna 30 éve dolgozik a nagy történelmi 
hagyományokkal bíró Brunszvik Teréz Óvodában, melynek 
2004 óta vezetője. Kiváló pedagógiai munkásságát dicséri, 
hogy többek között 112, az óvodájába járó kisgyermek szülője 
jelölte a kitüntetésre, amit hivatása megkoronázásának tart.
„Az utóbbi évek egyik legnagyobb kihívásának a pedagógusok és 
szülők nyitottságra és elfogadásra épülő, hatékony együttműködé-
sének kiépítését tartom. A pedagógusnak bizalommal kell a szülői 
problémák felé fordulnia, a szülőnek pedig kevésbé kell hagyat-
koznia a tanári segítségre. A gyermekek nevelésében szerintem 
az összefogás és a nyugodt kiegyensúlyozottság a legfontosabb.” 
Vezetőként az óvodában a biztonságot sugárzó, bensőséges 
légkör és a stabil érzelmi háttér megteremtését tűzte ki egyik 
céljául, amelyben a felfokozott élettempójú apróságok, akik 
manapság a korábbinál több személyes gondoskodást igényel-
nek, megtanulhatnak elmélyülten játszani. „Az irodám ajtaja 
kicsik és nagyok előtt is mindig nyitva áll, és ha a szemembe 
nézve egy óvodás azt mondja, »szeretlek«, az minden nehézségen 
át lendít” – vallja Országhné Kun Julianna. 

A 2012-ben alapított Erzsébetváros Jövő-
jéért díj adományozásával a képviselő-tes-
tület azok munkáját méltatja, akik a kerü-

letben legalább 10 éve végeznek kimagasló 
szakmai munkát a gyermekek fejlesztése, 
oktatása, ellátása, védelme, szabadidejük 

hasznos eltöltése terén, és példamutatá-
sukkal a gyermekek önmegvalósításának, 

értékes polgárrá válásának segítésében 
elévülhetetlen érdemeket szereztek. Idén 

hárman kapták meg az elismerést, ők nem 
munkának, hanem hivatásnak tartják 

a tanítást, nevelést.

Móri Árpádné többek között 1995-ben Az Év 
Tanítója díjban, 2005-ben pedig Karácsony 
Sándor-díjban részesült. Irányítása alatt az 
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Gimnázium 2015-ben A Miniszter Elismerő Okle-
vele elismerésben részesült.

2016-ban Országhné Kun Julianna aktív közremű-
ködésével alapították meg a Tisza Kálmánné-díjat 
azok erkölcsi elismerésére, akik önzetlen munká-
jukkal jelentős mértékben hozzájárultak az óvoda 
eredményes működéséhez és nevelési eredménye-
ihez.

Az Élő történelem című tankönysorozathoz írt tanári segédanya-
gok is Runda Margit szakmai munkáját dicsérik, és közgazdasági 
szakmai kiadványokat is fordított orosz nyelvből. Több éven át 
a Fővárosi Pedagógiai Intézet történelem szaktanácsadója volt, 
segítve a történelem tanításának eredményességét.

Runda Margit

Runda Margit tizenegy évig tanított Erzsébetvárosban, a II. Rákóczi Ferenc 
Közgazdasági Szakközépiskolában, 2014 óta pedig a Wesselényi utcai zsidó 
iskola igazgatója. Az Erzsébetváros Jövőjéért díj számára nagy érzelmi töltettel 
bír, hiszen itt kezdte, és reméli, hogy itt is fejezi be pályafutását.
„Legfontosabb feladatomnak a hozzánk járó diákok zsidó identitásának erősítését 
tekintem, és a vallási, illetve iskolai hagyományokra építve szeretnék egy nyílt szel-
lemű tanintézményt létrehozni. Ennek egyik alapja a különböző kultúrák egymás-
hoz való közelítése, egymás hagyományainak, szokásainak mélyebb megismerése. 
Hiszen az emberi érzelmek egyformák, és ha egymás felé fordulunk, rájövünk, 
hogy mindenkit ugyanabból a fából faragtak” – mondta Runda Margit, aki sze-
rint a másság a 7. kerületben nem probléma, de szeretné elmélyíteni az elfoga-
dást. „Ebben a szülők külső, propagandisztikus társadalmi hatásokat ellensúlyozó, 
példamutató szerepe rendkívül fontos. Az iskola pedagógusai egy közösen kiala-
kított, a saját és egymás munkáját megbecsülő munkamorál mentén, a feladatok 
együttes megoldására koncentrálva dolgoznak, hogy biztonságos, alkotó és harmo-
nikus légkörű közeget teremtsünk diákjaink számára.” Személyes hite minden 
nehézség ellenére „születésétől fogva” töretlen, és bár időről időre szembesül 
saját korlátaival, kitűzött céljait tudása fejlesztésével, kollégái és tanítványai 
támogatásával, bármilyen kacskaringós is az út, mindig eléri.
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Folytatódnak 
a fejlesztések

Átadták 
a felújított 
Nefelejcs utcai
óvodát

Június 22-én Vattamány Zsolt pol-
gármester ünnepélyes keretek között 
átadta a felújított Nefelejcs utcai óvo-
dát. Ahogy arról korábbi lapszámunk-
ban röviden beszámoltunk, a jelenlegi 
rekonstrukció során többek között az 
épület külső nyílászáróit cserélték ki. 
A korábbi fa szerkezetű ablakok elöre-
gedtek, javításuk nem lett volna gazda-
ságos, illetve hőszigetelési képességük 
sem felelt meg a mai kor követelménye-
inek. A nyílászárók cseréjét az épület 
külső megjelenéséhez és az óvoda igé-
nyeihez igazodva végezték el. 

Az elmúlt évek során az óvoda régi, 
nyílt égésterű gázkazánjaival, illetve 
használati melegvíz előállító rend-
szerével kapcsolatosan egyre több 
műszaki probléma adódott, emiatt 
szükségessé vált a cseréjük. A tervek 
alapján kondenzációs gázkazánokat 
építettek be új melegvíztároló tartály-
lyal együtt. Az új rendszer felügyelet 
nélkül, automatikus üzemmódban 
képes működni, a korábbi évekhez 
képest jelentősen kevesebb földgáz 
felhasználásával. Az önkormányzat 
kiemelt célként kezeli a tulajdonában 
és üzemeltetésében lévő épületek által 
jelentett környezetterhelés csökkenté-
sét. Ezen cél elérésének egyik fontos 
eszköze az épületek energia-megtaka-
rítást célzó felújítása, jelen esetben ez 
az új fűtési rendszer megvalósításával 
és az új nyílászárók beépítésével való-
sult meg.

Az épület fűtését biztosító fűtőtestek, 
fűtési csővezetékek teljes cseréjét is elvé-
gezték, ennek köszönhetően az épület 
fűtési rendszere szabályozhatóvá vált, 
jobb használhatóságot biztosítva.
A felújítás során az épület elektromos 
hálózata, világítási rendszere is meg-
újult az elöregedett, nem üzembiztos 
részeket illetően.

Az óvoda konyhájában korábban 
gázüzemű berendezések üzemeltek, 
amelyek már nem feleltek meg a jelen-
leg hatályos szabványoknak, illetve 
életkoruk miatt  használhatóságuk is 
korlátozott volt. A rekonstrukció során 
ezek helyett új, elektromos konyhai 
gépeket építettek be, amelyek a napi 
étkeztetéshez kapcsolódó feladatokon 
túl a kisgyermekek számára szerve-
zett főzőcskék során is használhatóak 
lesznek. Az átadáson Vattamány Zsolt 
polgármest kifejtette, hogy a közeljö-
vőben további felújításokat terveznek, 
amelyek a közösségi tereket, csoport-
szobákat érintik majd.

Játékforgatag
a gyermekek
örömére
A Nefelejcs utcai óvodások színes 
rendezvénnyel, játékforgataggal 
avatták fel a felújított intézményü-
ket mindenki legnagyobb örömére. 
Vattamány Zsolt polgármester és 
Poszukné Nédhera Judit óvodavezető 

ünnepélyes köszöntő beszéde után 
kezdetét vette az ügyességi vetél-
kedő-sorozat, amely során az óvoda 
csoportjai előbb megismerkedhettek 
Erwinnel, Erzsébetváros önkormány-
zatának kabalaállatával, majd az 
oroszlán segítségével összemérhették 
erejüket különböző állomásokon, a 
Bábika Játszóház kedves csapatának 
közreműködésével. A játékok között 
volt többek között horgász-, gólya-
etető-, hangutánzó-, ugra-bugráló- és 

célbadobó-verseny. Miután minden 
csoport ügyesen teljesítette az állomá-
sokon rá váró játékos feladatsorozato-
kat, a pontok összesítése következett, 
majd az eredményhirdetés. Minden 
játékszakasznál hirdettek egy nyertes 
csapatot, így valamennyi kisgyer-
mek Erwin kicsinyített plüss másával 
büszkélkedhetett. Mialatt a gyerme-
kek játékos vetélkedőn vettek részt, 
a felnőttek megtekinthették a felújított 
Nefelejcs Óvodát.

Az Erzsébet Terv Fejlesz-
tési Program beruházásai 

a nyári időszakban sem 
állnak le a kerületben, 
így ismét átadtak egy 

megújult óvodát, és 
több utca felújítása is 

folyamatban van. A már 
megvalósult és a terve-

zett projektek célja, hogy 
Erzsébetvárosban mo-

dern, minden szempont-
ból megújult intézmény- 
és úthálózat könnyítse a 
családok és az idelátoga-

tók mindennapjait.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! VÁROSFEJLESZTÉS
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A turistaforgalom által okozott fennakadások hosszú évekre nyúlnak vissza, hiszen 
a zsúfolt belvárosban mindig is gondot okoztak a mindennapokat jelentősen megza-
varó tényezők. A kerület vezetése az elmúlt évekhez hasonlóan idén is számos intéz-
kedéssel igyekezett kezelni az itt élők helyzetét. Ilyen döntések eredményeképp:

ρ a meglévő géppark mellé új, modern takarítógépeket szereznek be 
százmillió forint értékben;

ρ rendeleti úton tiltották ki a sörbicikliket a kerületből;

ρ korlátozták a vendéglátó teraszok nyitvatartását 22 órára;

ρ nyílászáró-felújítási pályázattal támogatják a lakókat a zajártalmak 
csökkentése érdekében;

ρ jelentős többlettakarítást végeznek évek óta, melyet idén tovább 
növelnek;

ρ szorosan együttműködnek a rendvédelmi szervekkel, támo-
gatják munkájukat;

ρ a kerületben található az egyik legfejlettebb, legmodernebb 
térfigyelő rendszer, melyet ismét tovább bővítenek;

ρ civil biztonsági szolgálat is részt vesz a rend fenntartásában, mely 
megnégyszerezi a rendőri jelenlétet az utcákon.

A kerület külső részein egyszerűbb a szabályozás, azonban a világörökségi területe-
ken az önkormányzatnak szűkebbek a lehetőségei. Problémásak a magántulajdon-
ban lévő, belső gangos épületek udvarán található romkocsmák is, hiszen azokra 
sincs ráhatása Erzsébetváros vezetésének. Ezen okok miatt már korábban elindult 

a vendéglátóhelyek képviselőivel az egyeztetés, 
jelenleg is folynak a szakmai tárgyalások a vonat-
kozó rendelet átdolgozására. A szórakozóhelyek 
képviselőivel tartott megbeszéléseken olyan tervek 
fogalmazódtak meg, mint a nagyobb űrtartalmú 
szemetesek kihelyezése, az ingyenes illemhely-
használat a vendéglátóhelyeken, újabb nyilvános 
illemhelyek kialakítása a frekventált helyeken vagy 
a plusz takarítás a vendéglátóhelyek részéről is. 
A további vállalások alkalmazkodnának a lakos-
sági igényekhez is, melyeket nemrég egy lakossági 
fórumon is megvitathattak a lakók, a vendéglátó-
helyek, az önkormányzat és a rendvédelmi szervek 
képviselői.

Az önkormányzat illetékes munkatársai folyama-
tosan dolgoznak a vonatkozó rendelet egyes pont-
jainak módosításain, hiszen ez egy olyan állan-
dóan változó folyamat, melyhez alkalmazkodnia 
kell a szabályozásoknak is.

További intézkedések 
az itt élők nyugalmáért

A turistaszezon 

beköszöntével ismét 

előtérbe kerültek a 

VII. kerületben is 

a zajártalmakkal, 

köztisztasággal 

kapcsolatos nehézségek. 

A belső-erzsébetvárosi 

problémákat az előző 

évekhez hasonlóan 

folyamatosan kezeli 

az önkormányzat, 

valamint több szereplő 

bevonásával keresi az 

újabb megoldásokat is.

Útfelújítások 
az Erzsébet Terv
keretében
Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva 
Erzsébetváros önkormányzata ebben az 
évben is jelentős útfelújításokat végez, 
ezzel is elősegítve a kerületben élők közle-
kedési, parkolási feltételeinek javítását.
Idén a Fővárosi Vízművekkel együtt-
működve kerül sor az Akácfa utca teljes, 
illetve a Dob utca Kazinczy utca–Erzsébet 
körút közötti szakaszának felújítására.

A Fővárosi Vízművek április, május és 
június hónapokban kicserélte az érintett 
utcákban található közel 100 éves ivó-
vízvezetékeket, szerelvényeket, valamint 
a házi bekötő vezetékeket is. A felújítás 
során a régi öntöttvas vezetékeket a gerinc-
vezetékek esetében gömbgrafitos öntöttvas 
csőre, a bekötő vezetékeket pedig kemény 
polietilén anyagú csővezetékekre cserélték. 
A felújításnak köszönhetően az ivóvízveze-
tékek a következő évtizedekben megbíz-
hatóan fogják szolgálni Erzsébetváros 
vízellátását.

A közműfelújítást követően az utak 
rekonstrukcióját szakaszosan végzik, hogy 
a közlekedésben a lehető legkisebb fenn-
akadást okozzák a munkálatok.

Elsőként az Akácfa utca
Dob utca–Király utca
közötti szakaszának 
felújítása kezdődött meg
június közepén. 

A rendkívüli módon elhasználódott bazalt 
nagykockaköves (macskaköves) út elbon-
tását követően új pályaszerkezet készül, 
kétrétegű aszfalterítéssel. Az utcaszaka-
szon bazalt kockaköves járdaszegély volt 
korábban, ennek elbontása után gránit 
belvárosi útszegélyt építenek, hasonlóan 
a korábbi évek útfelújítási gyakorlatához. 
A járda felújítása során a meglévő öntött 
aszfaltburkolat elbontását követően a 
járdában található szerelvények szüksé-
ges cseréje, illetve szintbe helyezése után 
új aszfalt járdaburkolat készül. Az utca 
forgalmi rendje nem változik, egyedül az 
útkereszteződésekben található szegélyívek 
korrekciója fog megtörténni, így segítve 
a közlekedést. A gyalogátkelőhelyeken a 

látássérült emberek közlekedését elősegítő 
burkolatot helyeznek el.

Az Akácfa utca említett szakaszát érintő 
munkálatokat követően indult a Dob 
utca Csányi utca–Erzsébet körút közötti 
részének felújítása. Ezen a szakaszon 
a Fővárosi Vízművek idei és a FŐGÁZ 
tavalyi közműrekonstrukcióját követően 
a pályaszerkezetet megerősítik, ezt köve-
tően pedig az úttestet újraaszfaltozzák. 
A járdaszegély kialakításakor a meglévő 
gránit szegélyköveket – a kibontásukat 
követően – visszaépítik. Hasonlóan az 
Akácfa utcához, a meglévő öntött aszfalt-
burkolat elbontását követően a közmű-
szerelvényeket cserélik, illetve szintbe 
helyezik, majd újraaszfaltozzák a járdát. 
A felújítás során külön figyelmet fordíta-
nak a nagy oldalesésű (úttest felé erősen 
lejtő) járdaszakaszok korrekciójára, ami 
főképp a téli gyalogos közlekedést fogja 
biztonságosabbá tenni. 

A felújítások során 
a félpályás közlekedést 
a kivitelező folyamatosan
biztosítja,

kivételt egyedül az útpálya aszfaltozása fog 
jelenteni, várhatóan egynapos időtartamra 
lezárják ezt a szakaszt, azonban az utcában 
található épületek kétirányú megközelítése 
ekkor is biztosítva lesz.
A Dob utca Kazinczy utca–Csányi utca 
közötti szakaszának felújítását két ütem-
ben végzik. Az utca ezen részén júniusban 
kezdődött meg egy társasház építése, és 
az építési forgalom által jelentett útterhe-
lés miatt döntöttek a kétütemű felújítás 
mellett. Idén a járdákat rekonstruálják a 

Dob utca másik szakaszánál bemutatott 
műszaki tartalommal, kiegészítve azzal, 
hogy a munkálatok során átépítik a sze-
gélyeket a Klauzál térnél, megoldva így 
a Dob utca felőli fák gyökérzete által az 
elmúlt évtizedekben okozott problémákat. 
Az úttest megújítását 2018-ban végzik 
majd el, az építkezés befejezése után.
Az Akácfa utca Rákóczi út–Wesselé-
nyi utca és a Wesselényi utca–Dob utca 
közötti szakaszainak modernizációja ez 
év szeptemberének végéig befejeződik. 
Az útfelújításokat itt is a korábbiakban 
már bemutatott műszaki megoldásokkal 
végzik majd. 

Az utcafelújítások során tapasztalható 
kényelmetlenségekért ezúton is kérjük 
a lakók és a közlekedők szíves türelmét 
és megértését. Bízunk abban, hogy a fel-
újított utak és járdák mindenki örömére 
fognak szolgálni!

Aktuális
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Budapest első 

tömbrehabilitációja 

a Wesselényi utca–

Nagydiófa utca–Klauzál 

tér–Dob utca–Kazinczy 

utca által határolt 

ún. tizenötös tömb 

házainak felújítása 

volt 1984 és 1986 

között. Az alábbiakban 

az építkezések 

előkészítésével 

kapcsolatos kerületi 

tanácsi iratok 

„kulisszatitkait” 

vizsgáljuk.

A 15-ös tömb rehabilitációjaa nyolcvanas években

elmulasztásáért, a minőség be nem 
tartásáért, különösen a 15-ös tömb 
kettő új épületénél a tervdokumentá-
ció késedelmes szállításáért”.

A munkálatokon öt kivitelező és 
több vállalkozó dolgozott, az 1984-
ben megszületett végső terv szerint 
a meglévő 303 lakásból 153-at kellett 
korszerűsíteni, és a korábbi foghíjak 
beépítésével 4 új épületben 171 lakást 
kialakítani. Eszerint a 15-ös tömb-
ben a lakások összalapterülete 13 169 
m2-ről 20 534 m2-re emelkedett, leg-
nagyobb mértékben a másfél szobás 
lakások száma nőtt, 27-ről 65-re és 
a három vagy több szobások 23-ról 
64-re, miközben az egyszobás lakások 
száma 174-ről 103-ra csökkent.

Még bőven a munkálatok befejezése 
előtt nekiláttak hat tömb felmérésének 
és szakvéleményezésének, de mivel 
belátták, hogy önerőből sem a ter-
vezést, sem az építkezést nem tudják 
kigazdálkodni, ezért a későbbiekben 
megvalósítandó rekonstrukciót két 
tömbre, majd a 24-es tömbre szűkí-
tették.

A rehabilitációs bizottság 1985-
ben többször is értékelte az elvégzett 
munkát. Összehasonlítva az ötvenes-
hatvanas évek hivatalos előterjeszté-
seivel, meglepődhetünk, hogy ekkor 
– ugyan még idézőjelben, de – olyan 
kifejezések jelentek meg, mint a lakos-
ság „érdekeltségének megteremtése”, 
„ösztönzöttsége”, „egyéni igények 
méltányolása”. És ekkor már hangot 
kapott a várostervezők kritikus hangja 
is, megállapították, hogy tervpályázat 
kiírása főként „akkor célszerű, ha a 
tömbben üres telkek is vannak, vagyis 
a tömb beépítése variálható”. Hangot 
adtak továbbá annak a véleményük-
nek, hogy különbséget kell tenni az új 
városrészek kialakítása, beépítése és 
a rehabilitáció között, hiszen a kettő 
tulajdonképp fordított folyamat, utób-
binál a városrész alapvető funkciója 
és szerkezetének szem előtt tartása 
mellett kell az épületeket áttervezni: 
„A tapasztalatok és a VII. ötéves tervi 
rehabilitációs feladatok az épületek 
eredeti értékeinek, arculatának – hu- 
mánus városképi környezetének – 

megőrzését célozzák. Törekedni kell 
a nyílászárók, épülettartozékok és fel-
szerelések (lámpák, rácsok, korlátok, 
díszes kapuk, lakó névtáblák, festett, 
illetve maratott üvegablakok és díszes 
burkolatok stb.) megvédésére, illetve 
visszaépítésére”.

Az építés előkészítése és lebonyo-
lítása természetesen hatalmas sajtó-
visszhangot kapott, a nagy országos és 
helyi lapok, a rádió és a tévé, még az 
Unokáink is látni fogják című legen-
dás műsor is beszámolt róla.

Miközben a kerületi tanácsi jelentés 
szerint „összefoglalva megállapítható, 
hogy a 15-ös tömb rehabilitációs 
felújítása alapvetően sikeres vállalko-
zás”, a sajtó 1987-ben eképp fogal-
mazott: „A VII. kerületben a 15-ös 
tömb felújítása nagy bukás lett. Pedig 
a főváros építész vendégeinek gyakran 
bemutatják. De megbukott, mert – 
túl jól sikerült. Mindent beleadtak, 
s ez magyarázza, hogy nagyon sokba 
került. Ez viszont a felújítás ellen han-
golt több városatyát.”

Dr. Rácz Attila

A múlt század hetvenes éveire Erzsébet-
város lakóépületeinek minőségi romlása 
a fővárosi párt és tanácsi döntéshozók-
nál is megkongatta a vészharangot. 
A kommunista hatalomátvétel után 
a kispolgárinak minősített kerület 
fejlesztése elmaradt az új „munkáskerü-
letekétől”, ráadásul az 1956-os harcok-
ban elszenvedett sérüléseket sem sike-
rült teljes mértékben eltüntetni a házak 
falairól. 1979-hez képest öt éven belül 
a VII. kerületi lakóépületek száma 
1535-ről 1509-re, a lakások száma 
37 401-ről 36 804-re csökkent úgy, 
hogy az 1955 előtt épült felújítatlan 
épületekben lévő lakások száma 1979-
ben 19 935, 1984-ben 15 090 volt!

A Fővárosi Tanács ezért 1976-ban 
Belső-Erzsébetváros és Terézváros rész-
letes rendezési tervének elkészítéséről 
intézkedett, a tervezetet 1980-ban jóvá 
is hagyták azzal, hogy a hatodik ötéves 
terv alatt – Eger és Székesfehérvár után 
– Erzsébetvárosban egy tömböt kísér-
leti jelleggel rehabilitálnak.

A munkálatok megkezdéséhez 
a szükséges anyagi feltételek biztosítása 
mellett két dologra volt szükség: a párt 
beleegyezésére és a területen lakó 
lakosság kiköltöztetésére. 1981-ben 
az MSZMP VII. Kerületi Pártbizott-
sága az MSZMP Budapesti Végre-
hajtó Bizottságától feladatul kapta a 
„kísérleti” tömbként épülő 15-ös tömb 
rehabilitásának lebonyolítását. A párt 
kerületi végrehajtó bizottsága meg-
állapította, hogy a lakókat véglegesen 
ki kell költöztetni, „rossz minőségű”, 
a kor igényeinek „nem megfelelő lakás-
összetételt és lakásokat a rehabilitáció 
nem konzerválhat, még ha mennyiségi-
leg szükséges is lenne”.

A lakók meggyőzése egy 1980. 
augusztusi, a Hazafias Népfront VII. 
Kerületi Bizottsága által szervezett 
ankéton kezdődött egy közel három-
órás vitán 300 fővel. A kiköltöztetés 
végül – főleg az adminisztráció miatt 
– 1982 áprilisától 1983 szeptemberé-

nek végéig tartott, 303 lakásból kellett 
a lakókat kiköltöztetni. Az IKV keze-
lésében lévő 280 lakásból a kerületben 
maradt 193, más kerületbe „költö-
zött” 87 család. A tanács a kiürítéssel 
kapcsolatban megállapította, hogy 
„a kerületben élő – meghatározó 
számú – idősebb lakosság a környezet, 
a szolgáltatások, míg az aktív dolgozó 
réteg egy része munkahelyi kötöttség 
és más okok (óvoda, iskola stb.) miatt 
erősen kötődik lakóterületéhez”, és 
„a bérlőknek csak kisebb része fogadott 
el lakótelepi új lakást, és közel 70%-a 
ragaszkodott a VII. kerületi elhelyezés-
hez”. Pedig az építkezések végeztével 
ebben a tömbben 1986-ban 17 ezer 
forint volt a lakások négyzetméterára. 
Összehasonlításként: ebben az időben 
egy óbudai lakótelepi lakás négyzetmé-
tere 14 ezer, egy érdi házé 4 ezer forint 
volt. A rehabilitációk tervezése során 
további problémát jelentett némely 
kiskereskedelmi üzlethelyiség kiürítése, 
a Nemez- és Rostfeldolgozó KTSZ 
például egy tömbön belül tizenöt 
helyiségben működött, és a szövetke-
zetnek nem volt fedezete arra, hogy 
egy épületbe költözzön át.

A kerületi tanács 1982. január 27-i 
ülésén – az Ingatlankezelési és Épí-
tési Főigazgatósággal, a Beruházási, 
a Lakásügyi és a Városrendezési Főosz-
tállyal egyeztetve és társadalmi vitát 
követően – fogadta el a 15-ös tömb 
rehabilitációs programját, ugyanezzel 
egy időben elkezdődött a VII. ötéves 
tervidőszak kerületi rehabilitációs fel-
adatainak előkészítése is.

A határidők tartását 1983 elején a 
kiköltöztetések hátráltatták, 1984-ben 
pedig a párt felszólította a Fővárosi 
Tanács „illetékeseit, hogy a rehabi-
litáció folyamatos megvalósításához 
szükséges eddig elmaradt döntéseket 
hozza meg; nyújtson segítséget a kivite-
lezésben tapasztalt elmaradások felszá-
molásához; vizsgálja meg, ki a felelős 
a műszaki tervezés határidejének 
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Ajánló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

A 2017/2018. TANÉV I–II. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN

Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot
hirdet

A pályázatra jelentkezhetnek: a pályázati felhívás megjelenésekor 

legalább egy éve bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvi-

telszerűen a VII. kerületben élő, nappali tagozaton felsőfokú 

tanulmányokat folytató hallgatók.

Figyelem! A pályázaton részt vehetnek azok a hallgatók is, akik 

sikerrel pályáztak a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjra!

A pályázati űrlap beszerezhető: 2017. július 13-tól

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálati irodáin,

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.; 1076 Budapest, Garay u. 5.; 

1072 Budapest, Akácfa u. 42–48.,
továbbá letölthető közvetlenül a honlapról.

A pályázat benyújtási helye és leadási határideje:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Humánszolgáltató Iroda

(1076 Budapest, Garay u. 5., I. emelet 113. szoba)
2017. augusztus 31., 16.00 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

A 2017/2018. TANÉV I. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓANFiatal tehetségek támogatására pályázatot hirdet

A pályázatra jelentkezhet: minden VII. kerületi lakóhellyel vagy tartózko-dási hellyel rendelkező, 25. életévét még be nem töltött fiatal, aki kimagasló tehetséget mutat a sport vagy a művészetek terén, illetve a tudomány terü-letén kimagasló tehetséget mutató, 35. életévét még be nem töltött fiatal.   

A pályázat benyújtásának feltételeit:

a köznevelési intézményekbe járó tanulók részére biztosított térítésmentes, illetve kedvezményes juttatásokról, valamint az erzsébetvárosi fiatal tehet-ségek támogatásáról szóló
25/2015. (VI.30.)

önkormányzati rendelet tartalmazza.

A pályázati űrlap beszerezhető: 2017. július 13-tólBudapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat  Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálati irodáin,1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.; 1076 Budapest, Garay u. 5.;  1072 Budapest, Akácfa u. 42–48.,
továbbá letölthető közvetlenül a honlapról.

A pályázat benyújtási helye és leadási határideje:Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Humánszolgáltató Iroda

(1076 Budapest, Garay u. 5., I. emelet 113. szoba)
2017. szeptember 1., 13.00 óra

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS – VESZÉLYESHULLADÉK-BEGYŰJTÉSI AKCIÓ

Önkormányzatunk kampány-
szerű veszélyeshulladék-begyűjtési 

akciót szervez a kerületi lakosság 
részére, amely során a háztartások-

ban keletkező veszélyes hulladé-
kok térítésmentesen leadhatók. 
A további tudnivalókról a www.
erzsebetvaros.hu honlap Aktua-
litások menüpontjában adunk 
részletes tájékoztatást. A gyűjtő-
pontokon kizárólag a megadott 

időpontokban nyílik lehetőség a 
veszélyes hulladékok átadására.

A veszélyeshulladék-begyűjtési 

akció akció ütemezése:

1. gyűjtőpont:
Időpont: 2017. augusztus 11., pén-

tek 13.30–15.30
Helyszín: Budapest, VII. kerület, 
Klauzál tér

2. gyűjtőpont:
Időpont: 2017. augusztus 11., pén-

tek 15.45–17.45
Helyszín: Budapest, VII. kerület, 
Rózsák tere

3. gyűjtőpont:
Időpont: 2017. augusztus 11., pén-

tek 18.00–20.00
Helyszín: Budapest, VII. kerület, 
Almássy tér

Pályázati felhívás
kapufigyelő rendszer kialakítására 2017.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága a 29/2013. 

(V.31.) számú, a helyi lakóközösségeknek és az önkormányzati 

intézményeknek nyújtandó biztonsági berendezések létesítésének 

támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

pályázatot ír ki kerületi társasházak, lakásszövetkezetek, önkor-

mányzati tulajdonban lévő lakóépületek esetében azok kezelője, 

háziorvosi rendelők és önkormányzati intézmények, egyházak 
részére kapufigyelő rendszer támogatására.

A vissza nem térítendő támogatás folyósítására rendelkezésre álló 

forrás: 3 millió forint, melynek mértéke nyertes pályázatonként 
legfeljebb 250 000 Ft.

A pályázatok benyújtására nyitva álló időszak:

2017. június 20. napjától a költségvetési keret felhasználásáig, de 
legkésőbb 2017. augusztus 8. napjáig tart.

A pályázati kiírás részletei, mellékletei megtalálhatók Erzsébetváros 

honlapján (www.erzsebetvaros.hu) és az Ügyfélszolgálati Irodákon 

(Budapest VII. Erzsébet krt. 6., Garay u. 5.,  
VII. Akácfa u. 42–48.)

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad hivatali időben a Pol-

gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájának munkatársa 
a 462-3133-as telefonszámon.

Testületi hírek

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő-testület 2017. június 16-án megtartott rendkívüli ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

• A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Önkor-mányzat Képviselő-testületének 17/2017. (VI.22.) önkor-mányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól.A rendelet 2017. június 23-án lép hatályba.

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkor-mányzata Képviselő-testületének 18/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerü-let Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása.A rendelet 2017. június 23-án lép hatályba.

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkor-mányzata Képviselő-testületének 19/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegení-téséről szóló 18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeleté-nek módosítása.
A rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba. 

Kreatív kuckó
 csillámtetoválás
 arcfestés
 kézműves-foglalkozások
 színező
 lufi osztás 
Bischitz-pontok – Ismerje meg 
 intézményünket, szolgáltatásainkat!
Erzsébetváros Kártya igénylési lehetőség
Civil sarok 

Egészségfejlesztési Pont
Családi Nap programsorozat

Ingyenes programok az egész családnak
Időpont: 2017. augusztus 25. (péntek), 9.00–15.00

AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS 
VILÁGNAPJA JEGYÉBEN

Helyszín: Akácos udvar   I   Cím: 1073 Budapest, Akácfa utca 61.

9.30–10.00 Baba-mama torna
Kanapébeszélgetések:
10.00–10.30 Terhesség alatti táplálkozás, diabétesz
10.30–11.00 Anyatejes táplálás, 
 anyatejgyűjtő állomások
11.00–11.30 Korai kötődés, családdá válás
11.30–12.00 Az apa jelenléte a családban
12.15–12.45 Speciális gyógytorna
13.00–14.30 Activity... játékos vetélkedő előzetes 
 jelentkezés alapján (maximum 10 négyfős 
 csapat). Jelentkezés július 27-ig az 
 Akácos  udvarban. A nyertes 
 csapat ajándékban részesül!

Egész napos programok
Egészségügyi szűrések
 vércukor- és koleszterinszint-mérés (éhgyomorra)
 vérnyomásmérés
 BMI-kalkuláció
 testzsírszázalék-mérés
 véroxigénszint-mérés
 szemegészségszűrés gyermekeknek (szín, látás)
 védőnői szűrések
 egészségügyi állapotfelmérés – online tesztek

További információk: www.bjhuman.hu, www.facebook.com/egeszsegfejlesztesipont
A rendezvény Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával a Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Központ szervezésében valósul meg. A rendezvényt rossz idő esetén fedett helyen 
tartjuk meg. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Programok az Akácos udvarban

Szeretettel várunk mindenkit!

Programok 
a Történetek Kávézójában
12.15–12.45 Előadás egészséges 
 életmód témában
13.00–14.30 Activity
 Játékos vetélkedő előzetes jelentkezés 
 alapján (maximum 10 négyfős csapat)
 Jelentkezés július 27-ig a Történetek 
 Kávézójában 
 (Cím: 1074 Bp., Dohány utca 22–24., 
 bejárat a Síp utca felől)
 A nyertes csapat ajándékban részesül!
 Az Activity résztvevői az Akácos 
 udvarból induló sétával jutnak el 
 a játék helyszínére!

Egészségfejlesztési Pont
Családi Nap programsorozat
Ingyenes programok az egész családnak
Időpont: 2017. július 28. (péntek) 9.00–15.00

A Semmelweis-nap,
a magyar egészségügy napja jegyében

Helyszín: Akácos udvar   I   Cím: 1073 Budapest, Akácfa utca 61.

Programok az Akácos udvarban
9.30–10.00 Zenés-táncos átmozgató torna
10.30 Vezetett kerületi séta – Ismerje meg 
 a kerületet, ahol él!
 Indulás: 10.30 – Akácos udvar 
 Érkezés: Történetek Kávézója – ajándék kávé

13.00–14.30 Csocsó- és pingpong-bajnokság
 Előzetes regisztrációhoz kötött, jelentkezés 
 július 27-ig, az Egészségfejlesztési Pont 
 telefonszámán keresztül: 06-1/266-0476 
 Az első három helyezett nyereményben részesül!

Egész napos programok
Egészségügyi szűrések

vércukor- és koleszterinszint-mérés (éhgyomorra)
 vérnyomásmérés
 BMI-kalkuláció
 testzsírszázalék-mérés
 véroxigénszint-mérés
 szemegészségszűrés gyermekeknek (szín, látás)
 védőnői szűrések
 egészségügyi állapotfelmérés – online tesztek
Kreatív kuckó
 kézműves foglalkozások
 színező
 lufi osztás 
Bischitz-pontok – Ismerje meg intézményünket, 
 szolgáltatásainkat!
Erzsébetváros Kártya igénylési lehetőség
Civil sarok 

  Szeretettel várunk mindenkit! 
További információk: www.bjhuman.hu, www.facebook.com/egeszsegfejlesztesipont
A rendezvény Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával a Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Központ szervezésében valósul meg. A rendezvényt rossz idő esetén fedett helyen 
tartjuk meg. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A ZPREVENCIÓ A-TÓL Z-IG 
ESÉLY AZ EGÉSZSÉGRE!

Szeretettel várunk mindenkit!
További információk: www.bjhuman.hu, www.facebook.com/bjhuman 
A rendezvény Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával és a Péterfy Sándor Utcai Kórház–
Rendelőintézet és Baleseti Központ közreműködésével a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szervezésében valósul meg.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Programok
 Különböző egészségügyi szűrővizsgálatok, tanácsadás
 Kreatív és szórakoztató gyerekprogramok
 Változatos színpadi programok 
 Gyermekkoncertek: Iszkiri gyerekzenekar – szombat, 11.00
  Gryllus Vilmos koncertje – szombat, 14.00
 Civil standok – egészségmegőrzési és -fejlesztési céllal tevékenykedő 
 egyesületek, alapítványok bemutatkozása változatos programokkal
 Egészséges életmóddal kapcsolatos termékbemutatók
 Tombolasorsolás és szűrővizsgálatonként ajándékok az egészségtudatos táplálkozás támogatásáért

ZZPREVENCIÓ A-TÓL Z-IG ZPREVENCIÓ A-TÓL Z-IG Z
ESÉLY AZ EGÉSZSÉGRE!

Z
ESÉLY AZ EGÉSZSÉGRE!

Z

 Különböző egészségügyi szűrővizsgálatok, tanácsadás

 Iszkiri gyerekzenekar – szombat, 11.00
  Gryllus Vilmos koncertje – szombat, 14.00

– egészségmegőrzési és -fejlesztési céllal tevékenykedő
egyesületek, alapítványok bemutatkozása változatos programokkal
Egészséges életmóddal kapcsolatos termékbemutatók
Tombolasorsolás és szűrővizsgálatonként ajándékok az egészségtudatos táplálkozás támogatásáért

INGYENES PROGRAMOK 
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
2017. SZEPTEMBER 22–23. (péntek–szombat), 9.00–15.00 
a Klauzál Téri Vásárcsarnokban (1072 Budapest, Klauzál tér 6.)
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SZEPTEMBER

5. kedd
¡	15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam (fo-
lyamatos bekapcsolódás lehet-
séges). Tanfolyami díj: nyugdíjas 
6000 Ft/hó, felnőtt 8000 Ft/hó

10. vasárnap
¡	15.00–
A Takács Béla Zenebarát Kör 
zenés délutánja
Belépő: 800 Ft

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

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

19. kedd
¡	18.00–
Keresztényüldözés a 21. század 
elején – P. Szabó József újságíró 
beszélget a könyv szerzőjével, 
dr. Györfi Károllyal
A belépés díjtalan!

21. csütörtök
¡	11.00–
„Utazó” teaház – Téma: Mátyás-
tól Mohácsig
Előadó: dr. Tóth József történész
A belépés díjtalan!

JÚLIUS

28. péntek
¡	20.00–
Swing à la Django udvari koncert
Belépőjegy: elővételben 1000 Ft, 
a helyszínen: 1400 Ft

29. szombat
¡	20.00–
Amatild zenekar udvari koncert
A belépés díjtalan!

AUGUSZTUS

4. péntek
¡	20.00–
GYÍK zenekar udvari koncert
Belépő: 600 Ft

SZEPTEMBER

8. péntek
¡	17.00–
Korhatártalanul klub
Vezeti: Endrei Judit
¡	19.30–
„Élethelyek és Életterek” – 
kiállításmegnyitó
A belépés díjtalan!

11. hétfő
¡	15.00–21.00
A Budapest Happiness Week 
(Boldogság hét) rendezvénye
Pozitív pszichológia előadások
A belépés díjtalan!

14. csütörtök
¡	20.00–
„Bartók album” – az Oláh Dezső 
trió koncertje. Belépő: elővétel-
ben 800 Ft, a helyszínen 1200 Ft

15. péntek
¡	15.00–21.00
A Budapest Happiness Week 
(Boldogság hét) rendezvénye
Pozitív pszichológia előadások
A belépés díjtalan!

20. szerda
¡	18.00 –
Polus Enikő mentálhigiénés szak- 
 ember előadása: Fókuszban az 
online és az offline személyisé-
günk. Moderál: Tibenszky Moni 
Lisa. Belépőjegy: elővételben 
1200 Ft, a helyszínen 1500 Ft

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 17. • www.eromuvhaz.hu
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu • Tel.: 06 (1) 413-3550, 06 (30) 915-2059

2017. július–szeptember havi programok

Cím: 1075 Budapest, Király utca 11.
e-mail: k11muvkozpont@gmail.hu • Tel.: 06 (1) 788-8139

MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS  
KÖZPONT 2017. július–szeptember havi programok

w w w.erz seb etva r osk a r tya . hu

Igényeljen Ön is városkártyát!

Üzleteink:
1068 Budapest, Király utca 98/B     tel.:0670 778 7019
1092 Budapest, Ferenc krt. 22.     tel.:0670 382 8131
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 22-24.    tel.:0670 436 1303
1082 Budapest, Baross utca 96.    tel.:0670 778 7021
1081 Budapest, Népszínház utca 29.   tel.:0670 933 2028

1072 Budapest, Klauzál tér 11.     tel.:0670 334 0039
1077 Budapest, Király utca 67.      tel.:0670 338 6664
1077 Budapest, Bethlen G. u. 14.   tel.:0670 778 7016

Gold Orient Ékszer és Zálog

 www.goldorient.hu

A PIACON ELÉRHETŐ LEGOLCSÓBB ZÁLOGHITEL ARANY FEDEZETRE!

TÖRTARANY FELVÁSÁRLÁS!

ÚJ ARANY 12.990 FT-TÓL! HASZNÁLT ARANY 9.990 FT-TÓL!

OLÁH  DEZSŐ

Belépőjegy elővételben 800 Ft, helyszínen: 1 .200 Ft
K11 Művészeti és Kulturális Központ

1075 Budapest, Király u. 11. 
06 1 / 788-8139   www.k11.hu

TRIÓ 
2017.09.14.  20.00

a 
K11-ben

Nagyváradi Erzsébet és Rubold Ödön műsora

MINDEN
„ARANY”
Időpont:

2017. szeptember 24. vasárnap 17 óra
Helyszín:

ERöMŰVHÁZ Nkft.
1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
Tel.: 06-1- 413-3556

A belépés díjtalan!

Dr. Győrfi Károly és P. Szabó József
előadása és beszélgetése

KERESZTÉNYÜLDÖZÉS
A 21. SZÁZAD ELEJÉN

A belépés díjtalan!

Időpont:
2017. szeptember 19. kedd 18 óra
Helyszín:

1077 Budapest, Wesselényi u. 17.

Információ:
Lipcsey Ágnes
tel.: 06-30- 448-5119

ERöMUVHÁZ Díszterem

7
SZEPTEMBER 9. SZOMBAT

Az Örkény Színház fenntartója
Budapest Főváros Önkormányzata

FELLÉPNEK TÖBBEK KÖZÖTT:
DANNY MESÉL, SALAMON BEA ÉS A 
MÉTA, SOHARÓZA, AMADINDA, 
FERENCZI GYÖRGY 1SŐ PESTI 
RACKÁK, LUKÁCS MIKLÓS TRIÓ, 
AZ ÖRKÉNY SZÍNHÁZ TÁRSULATA

AZ ERZSÉBETVÁROS ÉS AZ ÖRKÉNY SZÍNHÁZ 
KÖZÖS RENDEZVÉNYE A MADÁCH TÉREN 

26 27

w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2017. július 27. Erzsébet város 2017. július 27.w w w.erzsebet varos .hu



H
ir

de
té

s

Felújítandó lakást vásárolnék saját 
részre készpénzfizetéssel. Komfort nél-
küli is érdekel. Tel.: 06 (70) 635-0558

Készpénzért vásárolok bútorokat, 
dísztárgyakat, festményeket, ezüst-
neműt, csillárokat, kitüntetéseket, 
pénzérméket, bizsukat, hangszere-
ket, könyveket, ruhaneműt, teljes 
hagyatékot. Tel.: 06 (70) 651-1028

Vízszerelés, villanybojlerek vízkő-
telenítése, javítása, fürdőszobák, wc-k 
javítása, felújítása, szerelvények cse-
réje, felszerelése, anyagbeszerzéssel. 
Tel.: 06 (30) 447-3603

Mogyoródon 200 négyzetméteres 
összeközművesíthető telek faházzal 
eladó. 9,5 m Ft. Tel.: 06 (20) 542-7714

Bp. V., Ferenciek tere 2. Társasház pá-
lyázatot hirdet közös képviselői tevé-
kenység ellátására. Pályázat átvehető a 
társasház portáján hétköznap. Leadás 
ideje és módja a pályázati anyagban.

+5000 forintot fizetek az újság fel-
mutatásakor vásárlás esetén! Régiség 
felvásárlás készpénzért. 19. és 20. 
századi antik és modern festményt, 
régi bútorokat, fali-, asztali és álló 
órát, lakberendezési tárgyakat, asztalai 
díszeket, ezüst gyertyatartót, cukordo-
bozt, hibásat is, hagyatékot! A kiszállás 
díjtalan! A hét minden napján hívható. 
Tel.: 06 (70) 6000-323, Markó István, 
e-mail: marko.antik01@gmail.com

Ablakjavítás! www.ajtoablak doktor.
hu 23 éve vállalom kedvező árakon 
ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. 
Díjtalan felmérés! Horváth Ákos. Tel.: 
06 (70) 550-0269

Ingatlanirodánk eladó lakásokat/há-
zakat keres ügyfelei nek. Gyorsan vevőt 
hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. 
Ismerősének lakása eladó? Hívjon, 
ajánlási jutalékot kap! www.Laurus.
ingatlan.com, tel.: 06 (20) 960-0600

Non-stop ajtónyitás kizáródás vagy 
kulcselvesztés esetén, hevederzár-
szerelés,-javítás, meglévő zárak cseréje 
új zárak beépítése, rácsok, vasajtók 
gyártása, szerelése, bukó ajtók, ablakok 
javítása, betörés utáni helyreállítás. 
Tomka Tamás. Tel.: 06 (20) 973-7029

Mi nem csak karácsonykor se gítünk. 
Stabil anyagi háttérrel rendelkező 
pár, óvodáskorú gyerekekkel eltartási 
szerződést kötne idős nénivel/bácsival 
ottlakás nélkül. Tel.: 06 (20) 347-3727

Kézi és elektromos nagyítók széles 
választéka. Soós kereskedés, 1077 
Budapest, Wesselényi utca 10. Tel.: 
06 (1) 460-0063, 06 (30) 466-4120

Eladó, felújítandó, emeleti öröklakást 
keresek magánszemélyként, azonnal 
fizetek. Tel.: 06 (30) 780-5777

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

Térfigyelő és kamerarendszerek 
telepítését, karbantartását garanciával 
vállalom. Hívjon bizalommal! Tel.: 06 
(30) 913-8367

Takarító cég vállal azonnali kez-
déssel apartmanok, üzletek, családi 
házak, lépcsőházak, kisebb, nagyobb 
takarítását, megfizethető áron. 
Tel.: 06 (20) 520-8176, e-mail: 
danyinikolett22@gmail.com

Villanyszerelő, vízvezeték-sze-
relő, burkoló, festő és kőműves 
szakmunkásokat keresünk buda-
pesti hibaelhárítási és karbantar-
tási munkavégzéshez. „B” kate-
góriás jogosítvány előny. Tel.: 06 
(20) 9549-584; 06 (20) 458-0949; 
e-mail: per.pulita@yahoo.com

Szeretné biztosítani nyugdíjas 
éveit? Kössön életjáradékot, jogi 
tanácsadás mellett! Gondozás, 
ápolás, takarítás, okleveles referen-
cia. Hívjon bizalommal! Tel.: 06 (70) 
6000-323, Markó István.

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

Tisztelt Hirdetők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hirdetésfeladás 2017. július 26. és 2017. augusztus 31. között SZÜNETEL.

A hirdetésfeladás első napja: 2017. szeptember 1. (Telefonszám: 06 (1) 462-3251)
Megértésüket köszönjük!
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