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Tisztelettel meghívom Erzsébetváros polgárait
2011. március 15. 11.00 órára a Klauzál térre, a „Magyar Huszár”-’48-as emlékműnél 

koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezésre. Az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc 163. évfordulója alkalmából rendezett „Légy szabad virág szabad földön!” 

című műsorban közreműködik Lázár Csaba színművész és az Üsztürü Zenekar.

Minden érdeklődőt és ünnepelni vágyót szeretettel várok!

Vattamány Zsolt 
polgármester

Meghívó 
nemzeti ünnepünkre



2 Aktuális

Erzsébetvárosi Pedagógiai Napok
Február 22-én ünnepélyes keretek között nyitotta meg az idei Erzsé-
betvárosi Pedagógiai Napokat Juhász Gábor alpolgármester, a rendez-
vény védnöke az Amerikai Alapítványi Iskolában. Itt február 22-25. 
között pedagógia szakkiállítást is tartottak, ahol az óvoda- és az isko-
lapedagógusok olyan hagyományos és interaktív taneszközöket ismer-
hettek meg és próbálhattak ki, amik nagyban segíthetik a jövőbeni 
munkájukat. A megnyitó után „A pedagógusok megváltozott szerepe” 
címmel dr. Bagdy Emőke előadását hallhatta a közönség. Már a meg-
nyitón magas számban képviseltették magukat a pedagógusok, nem 
beszélve a további programsorozatról, aminek a Kertész utcai EPSZK 
központon kívül kerületi óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, az 
Erzsébetvárosi Közösségi Ház és a Nemzeti Galéria is otthont adnak. 
A rendezvény legfőbb célja az volt, hogy választ adjon a pedagógu-
sok munkájával, szerepével kapcsolatos kérdésekre. A programokat 
és a meghívott előadókat, vendégeket az Erzsébetvárosi Pedagógiai 
Szakmai Szolgáltató Központ (EPSZK) úgy választotta ki, hogy mind 
a pedagógusok munkáját, fejlődését szolgálják. A kezdeményezést 
Erzsébetváros önkormányzata nagymértékben támogatja, így szeret-
nék, ha hagyománnyá válna ez a rendezvénysorozat.

Az Erzsébetvárosi Pedagógiai-Szakmai Szol-
gáltató Intézmény (EPSZK) idén is renge-
teg programot szervezett az egy hétig tartó 
Erzsébetvárosi Pedagógiai Napok keretében 
a pedagógusoknak. Minden évben igény van 
a különböző kiállítás- és múzeumlátogatá-
sokra, és ez az idei évben sem maradhatott 
el. Az idei pedagógiai nap keretében viszont 
egy igazán rendhagyó múzeumlátogatásnak 
lehettek részesei a pedagógusok a Nemzeti 
Galériában. Idén első alkalommal látható 
együtt a 19. századi magyar festő, Munkácsy 
Mihály Krisztus-trilógiája Budapesten, amit 
eddig csak Debrecenben láthatott a közön-
ség. A múzeumlátogatást hatalmas érdeklődés 
övezte, a pedagógusok örömmel vettek részt az 
eseményen, és örültek, hogy nem kell egészen 
Debrecenig utazniuk, hanem Budapesten is 
meg tudják tekinteni a műveket. Az érdeklő-
dők 2011. április 30-ig tudják megtekinteni  
a Nemzeti Galériában a Krisztus-trilógiát.

Munkácsy-trilógia



Aktuális 3

Nagytakarítás 
Erzsébetvárosban 

A kerületben megkezdődött 
a tavaszi nagytakarítás, mely 
során az önkormányzat a 
közterületekről eltávolítja 
az illegálisan tárolt lomokat, 
különösen nagy figyelmet 
fordítva az erősen szeny-
nyezett területekre. Erzsé-
betváros Önkormányzata 
kiemelt feladatként kezeli 
a köztisztaság helyzetének 
javítását, és kötelességének 
érzi a kerület tisztaságának 
fenntartását. A lakók hama-
rosan új köztéri szemetesek-
kel is találkozhatnak, ami-
ket a lakossági vélemények 
figyelembevételével helyezte 
el a közterületen. A hiva-
tal munkatársai továbbra is 
megtesznek mindent annak 
érdekében, hogy a lakók tisz-
tább és élhetőbb környezet-
ben élhessenek.

Akadálymentesítési 
pályázat

Erzsébetváros Önkormányzata minden lehetőséget megragadva pályázatot nyújtott 
be a fogyatékos személyek életminőségének javítása, esélyegyenlőségük növelése 
érdekében. Kiemelt figyelemmel kezelték továbbá azt is, hogy az önkormányzati 
ügyfélszolgálati körbe tartozó közszolgáltatásokhoz is egyenlő eséllyel férhessenek 
hozzá. A rehabilitációs szakmérnök által elkészített akadálymentesítési koncepció 
alapján a hivatal az alábbi épületek, épületrészek akadálymentesítésére pályázhat: 
Okmányiroda, Adócsoport, Ügyfélszolgálati Iroda (Erzsébet krt. 6.), Ügyfélszol-
gálati Iroda (Garay u.5.), Szabálysértési Csoport (Rottenbiller u. 44.). A Hivatal 
vezetése a fogyatékossággal élők számára igyekszik olyan körülményeket biztosí-
tani, amellyel lehetővé teszik a hivatali ügyintézés könnyebbségét.

Ösztöndíj
Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a kerületi lakóhellyel rendelkező, felsőoktatásban 
résztvevő, illetve részt venni kívánó, még érettségi 
vizsgák előtt álló tanulók támogatása érdekében lét-
rehozta az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjat. 
Az ösztöndíjra január végéig pályázathattak a diákok. 
A felhívásról az erzsébetvárosi honlapról, valamint az 
újságból is egyaránt értesülhettek a kerületben élők. 
A jelentkezők száma igen magas volt, mind az „A” 
jelű pályázatra (a jelenleg nappali tagozatos felsőok-
tatási képzésben résztvevők), mind a „B” jelű pályá-
zatra (a felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert, érettségi előtt álló középiskolásokat érinti). Az 
új képviselőtestület nagy hangsúlyt fektet a hallgatók 
támogatására, mert a korábbi évek mulasztásai miatt 
nem érheti hátrány a hallgatókat, így a határidőn belül 
benyújtott pályázatok mindegyikét pozitív elbírálás-
ban részesítette a Képviselő-testület.

Magánnyugdíj- 
pénztár

A magánnyugdíjpénztárak már az év elején felszólították tagjaikat: 
nyilatkozzanak arról, hogyan rendelkeznek a számukra képződött 
reálhozamról, illetve az önkéntesen befizetett tagdíj-kiegészítésről. 
Az érintett pénztárak egy része 2011. február 28-át adta meg a tagok-
nak válaszadási határidőnek, az állami társadalombiztosítási rend-
szerbe visszalépett tagok többsége azomban még nem kapott ilyen 
felszólítást. A február 28-ra megadott határidő önkéntesen volt tel-
jesíthető, de fontos tudni, hogy nem jogvesztő. Azon pénztártagok, 
akik önkéntesen vagy a pénztár felszólítására nem rendelkeztek a 
reálhozamról, ezt megtehetik a 2011. március 1. és 31. között a hoz-
zájuk érkező pénztári értesítés kézhezvétele után. Aki ezt valamilyen 
oknál fogva mégsem teszi meg, annak a pénztára ezt követően a kifi-
zetések összegét a lakcímére utalja ki.
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A Dob utcai óvoda 

I mmáron hagyomány nálunk a 
kiszebáb égetése az óvoda udva-
rán együtt, mindenki, aki itt 
él velünk a mindennapokban. 

Előző nap elkészítjük a bábot – gyere-
kekkel megrajzolva a báb fejét –, minél 
csúnyább, minél ijesztőbb, annál jobb! 
Nagy pocakját teletömködjük papírral, 
dobozdarabokkal, amiket amúgy már 
kidobtunk volna. Ebben az évben már 
minden csoport készített saját kezűleg 
zörgő hangszereket. Ez a tevékenység 
alkalmat ad arra, hogy a készítés közben 
beszélgessenek a felnőttek a gyerekkel – 
hogy megértsék ennek a hagyománynak 
a lényegét.
Mielőtt meggyújtanánk a telet jelképező 

bábot, beledobáljuk jelképesen mindazt 
a rosszat, félelmet okozó dolgot, amitől 
meg szeretnénk szabadulni.
Az égetés közben lehet kiabálni, topor-
zékolni - mozogni, ahogy tetszik – 
zörögni, csörögni -  szóval igazi – extázisszerű közös élmény – közös 
célért. Ez nagymértékben segíti az összetartozás érzésének megvaló-
sulását, hiszen nagyon fontos, hogy az egyéni diff erenciált bánásmód 
/ami az óvoda alapprogramja/ egy olyan közegben valósulhasson 
meg, ahol a gyerekek otthon érzik magukat, ahol barátok veszik 
körül tekintet nélkül arra, hogy felnőtt vagy gyerek éppen valaki - 
ahol megérezhetik, megtapasztalhatják, hogy együtt lenni jó – hogy 
van kire számítani, van kire odafi gyelni, van kit védeni és van, aki 
véd bennünket. Röviden – a barátságot, a védő - óvó közeget. – 
Számunkra ez az óvoda.
Másnap a már színesen, izgalmasan feldíszített terembe érkeznek 
a gyerekek-felnőttek. Idén minden csoportban beöltöztek a szülők 
is – a gyerekek és felnőttek közös örömére. Hol fánksütéssel, hol 
otthonról hozott fi nomságok terítésével kezdődik a nap. Mielőtt az 
óvoda összes kisgyereke és a felnőttek felmennének a közös mese-

előadás megtekintésére a „zsibibe” addig 
minden csoportban bemutatkozhatnak 
a jelmezesek. Idén is fantáziadús, érde-
kes jelmezekbe öltöztették a csemeté-
ket – külön öröm, hogy egyre inkább a 
mesekönyvekből ismert - igazi mesehő-
sök jelennek meg ilyenkor – pl. Jancsi és 
Juliska, vagy Harangvirág és a Kertész, 
vagy éppen Piroska és a farkas... Persze 
látunk pókembereket is, de ezek a szu-
perhősök a jó célért küzdenek – olya-
nok, mint a régi mesék hősei, védelme-
zők a rossz ellen – modern alakban.

Az óvoda tornatermében idén a Méhkirálynő c. mesejátékot nézhet-
ték meg az itt összegyűltek. Közös felnőtt mesejáték – már második 
éve a gyerekek közreműködésével. A közös élmény biztosított: a néző 
gyerekek beleélve magukat a mesébe együtt játszottak a szereplőkkel.
A mese élményével gazdagodva minden csoport visszamegy saját szo-
bájába, és ott mindenféle játékos feladatokkal, tánccal, játékkal töltik 
el az időt – kosárba dobás, ping-pong labdafújás, bekötött szemmel 
rajzolás, ahol a gyerek segíti anyukáját-apukáját, tányéron pihetoll 
szállítás…. és még nagyon sok minden más. Na és persze a bál elen-
gedhetetlen velejárója: az igényes zenére tánc, felhőtlen mulatás.
Minden csoport, minden résztvevője egybehangzó véleménye idén 
is – nagyon jó volt, nagyon jót mulattunk! Jövőre ugyanitt, ugyan-
így – együtt!

Gombásné Kerekes Rozália

farsangi naplójából

Idén is fantáziadús, 
érdekes jelmezekbe 
öltöztették a 
csemetéket... 
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„A Köztes 
Átmenetek 
– a drog”

Március 7-én Vattamány Zsolt, Erzsé-
betváros polgármestere nyitotta meg a 
„A Köztes Átmenetek – a drog” című 
interaktív kiállítást a Vam Design Cen-
terben. A kiállítás szervezői a család 
szerepét hangsúlyozzák a fiatalok éle-
tében, hiszen ez a megelőzés legfonto-
sabb színtere. A kiállításra sok szeretet-
tel várnak minden felnőttet és minden 
14. életévét betöltött fiatal érdeklődőt.  
Az új vezetés kiemelt fontosságú ügy-
ként kezeli a drog használatának meg-
előzését, ennek érdekében már febru-
árban megrendezte az Erzsébetvárosi 
Önkormányzat Kábítószer Egyeztető 
Fórum (KEF) szakmai ülését, ahol 
olyan fontos kérdések voltak napiren-
den, mint az iskolák droghelyzettel kap-
csolatos problémáinak kezelése. A kerü-
leti vezetés fontosnak tartja, hogy aktív 
és teljes kapcsolata legyen a helyi pre-
venciós programokkal és hatékonyan 
tevékenykedjen, programokkal támo-
gassa a megelőzést. A kiállítás megte-
kinthető: 2011. március 8. és április 1. 
között a Vam Design Centerben (1061 
Budapest, Király utca 26.)

Kerékpárblokkolók
A Fővárosi Közgyűlés pályázatot nyújtott be a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési 
Rendszer kialakítása” című projekt megvalósítása érdekében, amellyel a városi közlekedés 
hatékony és környezetbarát alternatívájának kialakítását szeretnék elérni. Fontos szempont, 
hogy a városközpontot érintő utazások nagy részét kerékpárra tereljék át. Budapest sűrűn 
lakott, ráadásul történelmi belvárosi részein is szorgalmazzák ezeket az elképzeléseket. Erzsé-
betváros közigazgatási területén belül a tulajdonunkban lévő közterületeken a Parking Kft. 
számos helyet jelölt meg, ahol kerékpárblokkolókat helyezünk majd el. Az elmúlt években 
több helyszín esetében sem történt meg a tulajdonosi hozzájárulás, de a jelenlegi Erzsébetvá-
rosi vezetés azon dolgozik, hogy a környezettudatos életmódot népszerűsítse, a fenntartható-
sági szempontok minél szélesebb körű figyelembevételével.

Adj vért, és 
ments meg 

három életet!
Budapest 

jövője
Szakmai és civil szervezetek, valamint a Budapesti 
Városvédő Egyesület közösen létrehozott egy kiállítást, 
melynek témáját: Budapest jövője adta. A tárlat nagy-
szerűen vázolja, hogy milyen lehet, milyen lesz a fővá-
ros jövője, amikor nemcsak az autóforgalom alakítja  
a városi tereket, hanem környezet- és emberbarát köz-
lekedési rendszerek működnek benne. Az autók jelen-
léte környezetünkben hatalmas károkat okoz. A kiál-
lítás terveket, modelleket és megvalósult projekteket is 
megmutat ennek kiküszöbölésére. Felhívják a figyel-
met a városi séta jelentőségére, a kerékpáros közleke-
désre és az ehhez szükséges infrastruktúrára, valamint 
a tervekben elképzeléseket is láthatunk a dunai hajó-
közlekedésre. A tárlat március 11-ig megtekinthető a 
BVE Podmaniczky Termében, az V. kerület, Kossuth 
Lajos utca 14–16. szám alatt.

A biztonságos hazai vérellátáshoz évente 
500.000 egység vérre van szükség. 

Ehhez évente közel fél millió önkén-
tes embertársunk véradományát, 
önzetlen segítségét várják beteg 

embertársaink. A Magyar Vöröske-
reszt ismét véradási napot tart amelyre 
tisztelettel meghív minden egészsé-
ges, segítőkész embert 2011. március 

24-én, csütörtökön 13:00-19:00 óráig 
a Nyugati Pályaudvar Királyi Várójába. Fon-

tos, hogy a véradás előtt minden segíteni vágyó 
egyen valamit, és igyon sok folyadékot. Kérjük, hogy a 

véradáshoz szükséges iratokat – személyi igazolványt, TAJ-
kártyát, és lakcímkártyát – hozzák magukkal. Szeretettel várjuk 

a segíteni szándékozókat!



6 Rövidhírek

Az előző lapszámunkban már olvashattak a Hernád utcai tűzről, 
valamint a West Balkánban történt tragédia hatására bekövetkező, a 
szórakozóhelyeket érintő folyamatos ellenőrzésekről, amelyek mind 
a Közép-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság feladatkörébe tartoz-
nak. Sőt, területileg ide tartozik még Belváros-Lipótváros, Terézvá-
ros, Józsefváros, Ferencváros és Kőbánya. 

Sajnálatos módon egyre több téves riasztást kapnak, amik a beépí-
tett tűzjelzők hibás működéséből, téves riasztásaiból adódnak. Ez a 
tavalyi statisztikából is jól látszik, hiszen az elmúlt évben 1440 riasz-
tásból 355 volt téves. 

Legutóbb a Hernád utcai tűzhöz vonultak ki, ahol 3-as szintű 
kiemelt riasztást kaptak. A kerületi tűzoltóság legtöbbször – 60-70 
%-ban – elektromos hálózatok okozta tüzekhez vonul ki. Ez annak 
a következménye, hogy a régi állapotú lakásokat felújítják, de a régi 
elektromos hálózatot nem szedik ki a falból. Így az újonnan vásá-
rolt háztartási gépek elektromos hálózata túlterheltséget okoz, ami 
később a tragédiához vezet, ezért fontos, hogy erre mindannyian 
kiemelten figyeljünk, hiszen saját épségünk és egészségünk a tét, ezért 
lényeges, hogy egy lakásfelújítás során az elektromos vezetékeket is 
vizsgáljuk át. 

A márciusi időszakban azonban más típusú riasztások is megsza-

Nyugdíjasok figyelem!
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgató-
ság fokozottan felhívja a nyugdíjasok szíves 
figyelmét, hogy azokat a nyugdíjakat, ami-
ket nem bankszámlára folyósítanak, kizárólag 
a Magyar Posta Zrt. munkatársai viszik ki, a 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek dolgozói 
a kézbesítésben nem működnek közre. Sajnos 
az elmúlt időszakban több szélhámos kopogta-
tott a nyugdíjasok ajtaján, akik gázszerelőnek 
vagy díjbeszedőnek adták ki magukat. Akik bejutottak az idősek 
otthonaiba, több esetben kifosztották őket. Az Erzsébetvárosi ö 
nkormányzattal, Vattamány Zsolt polgármesterrel együttműköd-
ve a kerületi rendőrkapitányság összeállított egy anyagot, ami ápri-

lis végéig minden kerületi háztartásba eljut, és 
amelyben felhívják mindenki figyelmét erre a 
veszélyre. Fontos addig is tudni, hogy a nyug-
díjbiztosítási igazgatóságok dolgozói nem kéz-
besítenek sem nyugdíjat, sem pedig egyéb ellá-
tást, így nem keresik fel Önöket ilyen célból. A 
közművek alkalmazottainál mindig van igazol-
vány, ha becsöngetnek, bekopogtatnak Önök-
höz, mindig kérjék ezt el tőlük. Ha valaki ezt 

vonakodik megmutatni, azt nem szabad beengedni. Amennyiben is-
meretlen személyek a nyugdíjbiztosítási igazgatóság nevében a fenti 
indokkal keresik meg Önöket, szíveskedjenek értesíteni a lakóhely-
ük szerinti rendőrkapitányságot.

porodnak.  A csapadékos időjárás következtében ugyanis nagyobb a 
valószínűsége az omlásveszélynek. Ilyenkor ugyanis a gyakori eső-
zések, valamint a fagy közeli állapot miatt a régi szerkezetű házak 
vakolata meglazulhat és leomolhat. Persze nem járhatunk felemelt 
fejjel, de óvatosságból mindig húzódjunk inkább a fal felé, mert 
akkor kisebb az esélye a személyi sérülésnek, hiszen a lehulló vakola-
tok a járdaszegély szélére esnek, ezért is okoznak sok esetben gépkocsi 
károkat. A tűzoltók természetesen igyekeznek elhárítani a közvetlen 
veszélyhelyzetet, azonban a végleges megoldás – a felújítás – a társas-
házra és a közös képviselőkre hárul, amire minden esetben felhívják 
az érintettek figyelmét.

A Belvárosi Tűzőrségnek a hivatalokkal, a társszervekkel és vala-
mennyi kerülettel naprakész, rugalmas a viszonya. Az itt található 
intézményekkel, vállalatokkal folyamatos kapcsolatot tartanak, 
melyben nagy segítséget jelentenek számukra a különböző lakos-
sági bemutatók. Kerületünk polgármestere, Vattamány Zsolt is 
fontosnak tartja az együttműködést a Tűzőrséggel, és ígéretet tett 
a laktanyaépület 2011. évi korszerűsítéséhez való hozzájárulásáról, 
melynek keretein belül a korszerűtlen burkolatot és az elöregedett 
nyílászárókat lecserélik, amit a Tűzőrség személyi állománya önerős 
munkavégzéssel valósít majd meg.

Együtt, biztonságban



In-situ technológia
Egy vállalkozó az erzsébetvárosi Marek József utcában olyan új kátyúzási 
technológiát ismertetett, amely környezet- és költségcsökkentő, ugyanakkor 
tartós műszaki megoldást nyújt az útfelületek sérüléseinek javítására.
Az in-situ( helyben létrehozott) eljárás az elhasználódott burkolatot hasz-
nálja fel újra, és „hőkötést” hoz létre a javított felület és a meglévő burkolat 
között, olyan „varratmentes” kapcsolatot hozva létre ezáltal, amilyen az út 
eredetileg volt.
Első lépésként egy hordozható infravörös melegítő berendezést helyeznek el a 
javítandó felület fölött, mely  kb. 200 C fokra melegíti az alatta lévő felületet.
A javítandó felszín a felmelegítés hatására újrahasznosíthatóvá válik. Az infra-
vörös melegítő által kibocsátott hő létrehoz egy erős termo-kötést az új és régi 
aszfalt között, ezáltal kiküszöböli a későbbi felületi hibák kialakulását. Az 5-10 
cm mélységig plasztikussá melegített aszfaltot felkeverve vízbázisú környezet-
barát anionid bitumen folyadék hozzáadásával a javítandó felületen létrehozzák 
az újrahasznosított aszfaltkeveréket.  A régi anyag újrafelhasználásával kevés az 
új anyag szükséglet, és minimalizálható a költség, hulladék pedig nem keletke-
zik. A felület kihűlés után hézagmentes, egyöntetű marad.
Az hősugaras in-situ útjavítási rendszer előnyei: gyorsaság, csökkentett 
munka- és anyagköltség, környezetkímélő megoldás, egyszeri és tartós. Az 
új technológia bemutatása során az önkormányzat részéről jelen volt Wencz 
Miklós képviselő, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke, Szerencse Csaba 
városüzemeltetési és beruházási referens, valamint a Hivatal illetékes irodá-
jának munkatársai.

Okmányiroda - 
meghosszabbított nyitva tartás

Az Okmányiroda új nyitvatartási ideje:

Nap  Nyitva tartás
Hétfő  8:00-20:00
Kedd  8:00-16:00
Szerda  8:00-20:00
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek  8:00-13:00

Az Okmányiroda új sorszámkiadási ideje:

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-19:00
Kedd 8:00-12:00 13:00-15:00
Szerda 8:00-12:00 13:00-19:00
Csütörtök 8:00-12:00 13:00-15:00
Péntek 8:00-12:00

Ezúton értesítjük Önöket, hogy az Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal Okmányiro-
dája 2011. március 1-től meghosszabbított 
nyitva tartással várja kedves ügyfeleit. Dön-
tésünk célja, hogy az ügyintézés még gör-
dülékenyebbé, hatékonyabbá váljon, ezért 
igazodunk az Önök időbeosztásához. A 
továbbiakban is a megszokott szakértelem-
mel, ügyfélbarát légkörben várják Önöket a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai az Erzsé-
bet körút 6. szám alatt!

Az Együtt-Ható
Az Együtt-Ható csoport SurfSafe projektje hátrányos hely-
zetű tinédzserek integrációját célozza, multikulturális szem-
léletmód közvetítésével. A tanórán kívüli tevékenységek 
nem-formális keretek között zajlanak, melyek a tinédzserek 
képességeit fejlesztve járulnak hozzá teljesebb életükhöz. 
Rengeteget hallunk arról, hogy a hátrányos helyzetű tanu-
lók iskolai teljesítménye jóval alacsonyabb, mint a hasonló 
korú, de szerencsésebb miliővel rendelkező társaiké, mely 
lemorzsolódáshoz vezethet. A jelenséget, mint tudjuk, nem 
könnyű kezelni csupán az iskolák eszköztárával; az esélyek 
kiegyenlítéséhez szektorközi összefogásra van szükség. Az 
Együtt-Ható csoport civil szerveződés, melyben szociá-
lis munkások, szociológusok és szociálpolitikusok mellett 
lelkes önkéntesek dolgoznak a hátrányos helyzetű fiatalok 
integrációjáért.
Surf Safe projektünkben egyedülálló lehetőséget kínálunk 
14-17 év közötti fiatalok számára. Programunk célja első-
sorban hátrányos helyzetű fiatalok bevonásával egy 30 fős 
közösség létrehozása, mely tanítási időn kívül, szombaton-
kénti találkozók alkalmával közösen old meg problémákat, 
tanul egymástól szakembereink és önkénteseink segítségé-
vel.  Az összejövetelek során az apropót az internet, illetve 
annak biztonságos használata adja. E téma köré csoporto-
sítottuk tematikánkat, melyben az animáció készítés és a 
számítógépes grafika mellett, a hangsúlyt az önismeretre, a 
készségfejlesztésre és az együttműködésre helyeztük. 
Ráadásul most azok között a fiatalok között, akik végigcsi-
nálják a 3 hónapos tréningsorozatot 10 db laptopot sorsolnak 
ki, amelyhez egyébként nem tudnának hozzájutni.
Honlapunkon, a www.egyutthato.eu-n a jelentkezés-
hez szükséges információk elérhetőek. Emellett minden 
kedves érdeklődőt szívesen tájékoztatunk az egyutthato.
csoport[kukac]gmail.com e-mail címen. 
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Új jövőkép 
Erzsébetvárosban

E rzsébetváros egy új időszámítás kezdetéhez 
érkezett, mely a fejlődés, a felújítás, a meg-
újulás időszaka lesz. A képviselő-testület 
február 25-i ülésén elfogadta az Erzsébet 

Tervet, mely a kerület fejlesztési stratégiáját tartal-
mazza. A fejlődés közös érdekünk, hiszen itt élünk, 
ez az otthonunk, itt nőnek fel gyermekeink, unoká-
ink. Meg kell teremteni közösen a feltételeket ahhoz, 
hogy itthon találhassuk meg a boldogulásunkat, hogy 
életünk minden területét sikerre vihessük itt, Erzsé-
betvárosban.

Sikereink kulcsa a jövő nemzedékének megfelelő 
színvonalú képzése. Ennek érdekében felújítjuk neve-
lési, oktatási intézményeinket, hogy a pedagógusok és 
diákok megfelelő körülmények között tudják teljesí-
teni feladatukat.

A szociálisan rászoruló, idős emberek élethelyze-
tükből kifolyólag különös törődést igényelnek, melyet 
korszerű intézményekben kívánunk biztosítani szá-
mukra. Célunk, hogy ezek az emberek biztonságban 
érezzék magukat egy korszerű eszközökkel felszerelt, 

a modern kor vívmányainak megfelelő környezetben.
Az egészségügyi intézmények felújítása révén megfe-

lelő körülményeket tudunk létrehozni, ahol egy embe-
ribb környezetben gyógyulhatnak az erzsébetvárosiak, 
az ott dolgozók pedig felelősségteljes hivatásukhoz 
méltó helyen végezhetik munkájukat.

Közterületeink mindennapi életünk színterei. 
Célunk, hogy tiszta, rendezett, növényesített utcák, 
parkok, karbantartott épületek szolgálják az itt élők 
kényelmét, nyugalmát, és várják az érdeklődőket, 
hiszen ők viszik tovább Erzsébetváros jó hírnevét.

A fogyatékkal élők a társadalom teljes értékű tagjai, 
fontos számunkra, hogy ezt így is érezzék. Ezért meg-
kezdjük a közintézmények akadálymentesítését, hogy 
ezzel is segítsük midennapjaikat.

Társasházaink, lakóépületeink állapota nagyban 
meghatározza mindennapi életünket, karbantartásuk 
közös feladatunk, ezért segítséget nyújtunk az elavult 
állapotban lévő eszközök, berendezések felújításához.

Az „Erzsébet Terv” mindannyiunkról szól, ezért 
fontos, hogy a benne foglaltakat magunkénak érez-
zük. A fejlődés célja, hogy minél többen élvezzék 
annak előnyeit, s mindenki a saját életében is tapasz-
talhassa a pozitív változásokat.
 
Költségvetés
Erzsébetváros vezetése a február 25-i testületi ülésén 
elfogadta a 2011. évi költségvetést, mely évek óta elő-
ször működési többlettel tervez. Ez azért különösen 
fontos, mert ebből a többletből fedezhető a hiteltör-
lesztések, költségek, kamatok egy része, s nem további 
hitelekből kell finanszírozni.
A költségvetés összeállításánál a valós igények figye-
lembevételével valamennyi fontos terület esetében a 
hatékonyság, és egy élhetőbb Erzsébetváros kialakítása 
volt a cél. Kiemelt szerepet kapnak a szociális és gyer-
mekvédelmi ellátások valamint az ifjúsági programok 
támogatása. Megújulnak az orvosi rendelők, iskolák, 
emellett felújításra kerül egy önkormányzati fenntar-
tású gyermeküdülő is táboroztatás céljából. Továbbra 
is folytatódik a kerületi felsőoktatási ösztöndíj prog-
ram, és kiemelt cél az egészségügyi és idősellátás fej-
lesztése, bővítése. A szociálisan rászorulók továbbra 
is számíthatnak a fűtéstámogatásra. A kerület tiszta-
sága, az utcák, terek, parkok rendezett állapota, szin-
tén nagy szerepet kap a költségvetésben, ezért számos 
út és lakóház felújítása kezdődik meg 2011-ben. Ez a 
költségvetés egy olyan jövőképet vázol fel, amelyben a 
problémákra, feladatokra valós megoldások születnek.

Fókuszban

Meg kell teremteni közösen a 
feltételeket ahhoz, hogy itthon 
találhassuk meg a boldogulá-
sunkat, hogy életünk minden 
területét sikerre vihessük itt, 
Erzsébetvárosban. 



Fogadóórák
egyéni választó-
Kerületi KépviselőK:

Wencz Miklós
1. sz. egyéni választókerület
Városüzemeltetési Bizottság 
(elnök) Pénzügyi és Kerületfej-
lesztési Bizottság (tag)
Fogadóóra helye, ideje:  Minden 
hónap első és harmadik hetének 
csütörtökén 16.00 és 19.00 óra 
között a VII. kerületi Fidesz iro-
dában, 1072 Budapest, Klauzál 
tér 16.
wencz.miklos@erzsebetvaros.hu 

Megyesi Mózes
2. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: 
Művelődési, Kulturális és Szoci-
ális Bizottság (tag), Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottság (tag), 
Ifjúságpolitikai tanácsnok
Fogadóóra helye, ideje:  Min-
den hónap harmadik hetének 
hétfőjén, 15.30 és 17.30 óra 
között a VII. kerületi Fidesz iro-
dában, 1072 Budapest, Klauzál 
tér 16.
megyesi.mozes@erzsebetvaros.hu

Szikszai Zsolt
3. sz. egyéni választókerület
Alpolgármester (gazdasági, kerü-
letfejlesztési és pénzügyek)
Fogadóóra helye, ideje: Alpol-
gármesteri fogadóóra: min-
den hónap első és harmadik 
hetének csütörtökén, 14.00 és 
17.00 óra között az Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal-
ban, 1073 Budapest, Erzsébet 
krt. 6. I. em. 115. Bejelentkezés 
telefonon az Ügyfélszolgálati 
Iroda munkatársánál a 462 31 
25-ös számon.
szikszai.zsolt@erzsebetvaros.hu

Ripka András
4. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Művelődési, 
Kulturális és Szociális Bizottság 
(tag), Városüzemeltetési Bizottság 
(tag), Emberjogi tanácsnok
Fogadóóra helye, ideje: Minden 
hónap első hetének csütörtö-
kén, 16.00 és 18.00 óra között 

a VII. kerületi Fidesz irodában, 
1072 Budapest Klauzál tér 16. 
ripka.andras@erzsebetvaros.hu

Benedek Zsolt
5. sz. egyéni választókerület
Pénzügyi és Kerületfejlesztési 
Bizottság (elnök), Városüzemelte-
tési Bizottság (tag)
Fogadóóra helye, ideje: minden 
hónap első és harmadik heté-
nek keddjén, 16.00 és 18.00 
óra között a VII. kerületi Fidesz 
irodában, 1072 Budapest, 
Klauzál tér 16.
benedek.zsolt@erzsebetvaros.hu

Molnár István
6. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottság
Fogadóóra helye, ideje:  minden 
hónap első péntekén  
13-15 óráig a Rottenbiller utca 
32. szám (Magház) alatt (Sport-
csoport irodája)
Molnar.Istvan@erzsebetvaros.hu

Nagy Marianna
7. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok
Művelődési, Kulturális és Szociális 
Bizottság (tag), Városüzemeltetési 
Bizottság (tag), Épített örökségvé-
delmi tanácsnok
Fogadóóra helye, ideje: 
Minden hónap  harmadik 
hetének csütörtökén, 13.00 
és 16.00 óra között előzetes 
időpontegyeztetéssel a fenti 
telefonszámon. Helyszín: VII. 
kerületi Fidesz Iroda (1072 
Budapest, Klauzál tér 16.)
nagy.marianna@erzsebetvaros.hu

Vattamány Zsolt
8. sz. egyéni választókerület
Polgármester
Fogadóóra helye, ideje: Pol-
gármesteri fogadóóra: minden 
hónap második és negyedik 
hetének hétfőjén, 13.30 és 
18.00 óra között az Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal-
ban, 1073 Budapest, Erzsébet 
krt. 6. I. em. 115. Bejelentkezés 
telefonon az Ügyfélszolgálati 

Iroda munkatársánál a 462 31 
25-ös számon.
vattamany.zsolt@
erzsebetvaros.hu

Kismarty Anna
9. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Művelődési, 
Kulturális és Szociális Városüze-
meltetési Bizottság (tag), Kultúr-
politikai tanácsnok
Fogadóóra helye, ideje: 
Minden hónap harmadik heté-
nek hétfőjén 16.30 és 17.30 
óra között a VII. kerületi Fidesz 
irodában, 1072 Budapest, 
Klauzál tér 16. 
kismarty.anna@erzsebetvaros.hu

Bartusné Benedek 
Barbara
10. sz. egyéni választókerület
Művelődési, Kulturális és Szociális 
Bizottság (tag), Pénzügyi és Kerü-
letfejlesztési Bizottság (tag), Szoci-
ális és egészségügyi tanácsnok
Fogadóóra helye, ideje: Minden 
hónap első hetének csütörtö-
kén, 15.00 és 18.00 óra a VII. 
kerületi Fidesz irodában, 1072 
Budapest, Klauzál tér 16.
bartusne.benedek.barbara@
erzsebetvaros.hu

Tímár László
11. sz. egyéni választókerület
Művelődési, Kulturális és Szociá-
lis Bizottság (elnök), Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottság (tag)
Fogadóóra helye, ideje:  Minden 
hónap második és negyedik 
hetének csütörtökén, 17.00 és 
18.00 óra között az Erzsébet 
krt. 6. I. em. 115-ben
timar.laszlo@erzsebetvaros.hu

Juhász Gábor
12. sz. egyéni választókerület
Alpolgármester (művelődési, köz-
oktatási, ifjúságpolitikai és sport 
ügyek)
Fogadóóra helye, ideje:  Alpol-
gármesteri fogadóóra: minden 
hónap második és negyedik 
hetének csütörtökén, 14.00 
és 17.00 óra között az Erzsé-
betvárosi Önkormányzatban, 

1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115. Bejelentkezés 
telefonon az Ügyfélszolgálati 
Iroda munkatársánál a 462 31 
25-ös számon.
juhasz.gabor@erzsebetvaros.hu

listás KépviselőK:

Moldován László
Fogadóóra helye, ideje: Szemé-
lyesen: minden hónap második 
hétfőjén 17:00-19:00-ig az 
Önkormányzat Erzsébet körút 6. 
szám alatt a 2. emelet 213-as 
szobában. Első fogadóóra idő-
pontja: 2010. november 08.
moldovan.laszlo@
erzsebetvaros.hu

Puskás Attila Sándor
Fogadóóra helye, ideje: minden 
hónap utolsó keddjén 12:00-
14:00-ig az Önkormányzat 
Erzsébet körút 6. szám alatt 
a 2. emelet 213-as szobában. 
Első fogadóóra időpontja:  
2010. december 6.
puskas.attila@erzsebetvaros.hu

Stummer János
Fogadóóra helye, ideje: 
Személyesen: minden hónap 
első hétfőjén 13:00-15:00-ig 
az Önkormányzat Erzsébet 
körút 6. szám alatt a 2. emelet 
213-as szobában. Első  
fogadóóra időpontja: 2010. 
december 6.
stummer.janos@erzsebetvaros.
hu

Gergely József
Fogadóóra helye, ideje: hónap 
harmadik csütörtök 16.30-
17.30, Haverok kávézó (Dohány 
utca 1/c)
gergely.jozsef@erzsebetvaros.hu

dr. Kispál Tibor
Fogadóóra helye, ideje: minden 
hónap 2. hétfő, 16-18 óra között 
a Király utcai nyugdíjas klubban 
a Király u. 97-ben (bejárat a 
Rózsa utca felől)
kispal.tibor@erzsebetvaros.hu



Mik a súlypontjai a Képviselő-testület által elfogadott új 
költségvetésnek?
Nemcsak a költségvetést készítettük el teljesen új súly-
pontok szerint, hanem már a költségvetési koncepciót 
is. Az elmúlt években, elmúlt ciklusokban azt láttuk, 
és ezt ki is fejtettük még ellenzéki képviselőként is, 
hogy felelőtlen gazdálkodás folyik Erzsébetvárosban. 
A pénzügyek menedzselése nem úgy történt a város-

vezetés részéről, ahogyan kellene, ezért mi teljesen 
újfajta látásmóddal kezdtünk hozzá a költségvetésnek 
és megalkotásának. Az október 12-i alakuló ülés után 
rögtön felálltak az új stábok, rögtön nekikezdtünk a 
költségvetés előkészítésének. Mind a kollégák mind a 
képviselőtesület tagjai, a bizottsági elnökökkel együtt 
nagyon komoly munkát végeztek. A költésvetés évek 
óta először működési többlettel zár, ami azért jelentős, 
mert a hitelek törlesztésének egy részét nem további 
hitelekből kell fedezni. Ez egy helyes és jó irány, és a 
emellett a költségvetésben helyet szabtunk egy új terv-

nek, az Erzsébet Tervnek, amely az elkövetkezendő 
évek erzsébetvárosi fejlesztéseinek irányát fogja meg-
határozni. 

Volt-e az önkormányzat életében olyan időszak, amikor 
nem küzdött működési hiánnyal? 
Az elmúlt években nem igazán. Nagyon nehéz a hely-
zetünk, közel 600 millió forintos tétel az adósságállo-
mányunk, amit az előző ciklustól örököltünk. Minden 
megspórolt forintnak meg kell legyen a helye, de ez az 
egyetlen helyes út, aminek segítségével Erzsébetváros 
kijuthat a gödörből.

Mit foglal magában az Erzsébet Terv?
Korábban is volt egyfajta terv, aminek mi most új arcu-
latot adtunk, amiben koncepció és stratégia szerint 
foglaltuk össze az összes fejlesztést, és számos új elem-
mel bővítettük. A társasház- felújításoktól kezdve a 
közutak megújulásáig, járdaépítésekig, homlokzat-fel-
újításokig, iskolafelújításokig, sportcsarnok építéséig, 
kulturális központ építéséig: mind-mind egy nagysza-
bású terv részei. Az elmúlt években sajnos Erzsébet-
város nem a fejlődésről és a fejlesztésekről szólt. Mi 
azonban nem szeretnénk, hogy erről ismerjék meg 
Erzsébetvárost, az a célunk, hogy ha Erzsébetvárosra 
gondol valaki, akkor egy fejlődőképes, erős kerület jus-
son eszébe.

A Szászház utcai Sportcsarnok kérdésében mi szerepel az 
Erzsébet Tervben?
Mindig szorgalmaztuk, hiszen a Keleti pályaudvar 
közelsége miatt egy frekventált sportkomplexumunk 
lehetne. Az előző vezetés mintegy négy milliárd forint 
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Erzsébet Terv: a jövő záloga
Beszélgetés Vattamány Zsolttal, Erzsébetváros polgármesterével

Egy új jövőt és Egy új irányt vázol a nEmrég Elfogadott költségvEtés és  
vElE Együtt az ErzsébEt tErv, ami a fElújításokra, fEjlEsztésEkrE hElyEzi 
a hangsúlyt, hogy a kErülEt újra virágzó bElváros lEhEssEn. a célokról 

vattamány zsolttal, a kErülEt polgármEstErévEl bEszélgEttünk.  

 A társasház felújításoktól  
kezdve a közutak megújulásáig, 
járdaépítésekig, homlokzat  
felújításokig, iskolafelújításokig, 
sportcsarnok építéséig, kulturális 
központ építéséig: mind-mind  
egy nagyszabású terv részei. 



értékű beruházásban gondolkodott, ami egy eltúlzott 
összeg. Jelenleg zajlanak a tárgyalások azzal a beru-
házóval, akivel az előző önkormányzati vezetés már 
komoly jogi vitába keveredett, hogy állapodjunk meg 
egy alacsony költségvetésű, de jól működő sportcent-
rum megépítéséről. Bízom benne, két év múlva már 
azért ülünk itt, hogy az átadásáról beszélgessünk.

Az Önkormányzati munkatervnek vagy az Erzsébet 
Tervnek a része az iskolafelújítás?
Az Erzsébet Tervnek ez fontos eleme, így a Dob utcai és 
a Baross Gábor Általános Iskola felújítása még ebben az 
évben megtörténik. Továbbá járdafelújítások, útfelújítá-
sok, forgalom-csökkentett övezetek szerepelnek még a 
tervben, amivel egy igazi belvárosias kerületet szeretnénk 
létrehozni.

Számíthat-e az önkormányzat plusz bevételekre, amit 
az Erzsébet Tervben fel tudnak majd használni?
Igen, nagy könnyebbség számunkra, hogy a műkö-
dési többlet benne van a költségvetésben. Tehát több 
pénzünk van, ha spórolunk, és ha azt hatékonyan 
használjuk fel, akkor igenis megvalósíthatóak ezek a 
tervek. Azt gondolom, hogy az Erzsébet Terv folyama-
tosan bővülni fog, és minden eleme meg fog valósulni. 
Arra számítok, hogy munkatársaim segítségével olyan 
pályázatokat tudunk majd benyújtani, amik komoly 
forrásokat hoznak az önkormányzat részére, és ezzel 
még több fejlesztést tudunk majd megvalósítani.

Erzsébetváros vonzó a komoly befektetők számára?
Igen, bár maga az Erzsébet Terv szakmai program, 
ezt nem vállalkozók írják. Azt, hogy melyik vállal-
kozó lesz majd ebben segítségünkre, a közbeszerzési 
eljárásokon szereplő legjobb pályázat dönti majd el. 
A hatékonyságot, a pénz-megtakarítást és a jó minő-
séget tartjuk mindvégig szem előtt. Erzsébetváros egy 
központi kerület, ahol megéri jelen lenni, megéri szol-
gáltatni és beruházni.

Az Erzsébet Tervben helyet kap az akadály-mentesítés?
Ez továbbra is a legfontosabb teendőink között tartjuk 
számon. Nem vagyunk túl jó helyzetben ebben az ügy-
ben sem, de megteszünk mindent, hogy az akadály-
mentesítést megoldhassuk. 

A munkaterv milyen elképzelések szerint íródott? 
A munkaterv azért fontos, hogy a képviselők és az önkor-
mányzati munkatársak is lássák, hogy milyen ütemben 
történnek majd meg a testületi és a bizottsági ülések. 
Ez egyfajta éves napirend, ami azért jó, mert mindenki 
átlátja, és a képviselők, hivatalnokok is tudják ehhez 
igazítani munkájukat. Ami nagy probléma volt az előző 
években, hogy hiába készítette el a régi vezetés a munka-
tervet,  az a gyakorlatban betarthatatlannak bizonyult. 
A mienkben is nyilvánvalóan lesznek változások, 
hiszen az élet mindig új dolgokat hoz, amit be kell 
építeni a tervbe, de mi komolyan gondoljuk, és tartani 
fogjuk magunkat az ott leírtakhoz.
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Vattamány Zsolt
1971-ben született. 
Történelem és politológia szakos diplomáit 
az ELTE Bölcsészettudományi, illetve 
Társadalomtudományi Karain szerezte. 
Politológusként végzett munkája során az önkormányzatiság intézményrend-
szerének irányítási és szervezési problémáival, illetve választáskutatással 
foglalkozott.
Az erzsébetvárosi Fidesz alapszervezet szakmai munkájában 2004 óta vesz 
részt. 2005-ben a kerületi önkormányzat Közrendvédelmi és Környezetvédel-
mi Bizottság tagjává választották.
A 2006. évi országgyűlési választások idején dr. Fónagy János munkatársa-
ként részt vett a választókerület választási programjának kidolgozásában.
2006-ban az önkormányzati választásokon egyéni önkormányzati képviselői 
mandátumot szerzett.
2006-tól a helyi Fidesz képviselőcsoportjának frakcióvezető helyettese, 
majd 2008-tól frakcióvezetője lett.
A kerületi Fidesz alapszervezetnek 2007-től elnökségi tagja, illetve 
kongresszusi küldötte.
2010-ben az országgyűlési választások idején kampányfőnöki teendőket 
látott el
2010. októberétől Erzsébetváros polgármestere

Arra számítok, hogy munkatársaim segítségével olyan 
pályázatokat tudunk majd benyújtani, amik komoly 
forrásokat hoznak az önkormányzat részére, és ezzel 
még több fejlesztést tudunk majd megvalósítani.

Erzsébetváros vonzó a komoly befektetők számára?
Igen, bár maga az Erzsébet Terv szakmai program, 
ezt nem vállalkozók írják. Azt, hogy melyik vállal-
kozó lesz majd ebben segítségünkre, a közbeszerzési 
eljárásokon szereplő legjobb pályázat dönti majd el. 
A hatékonyságot, a pénz-megtakarítást és a jó minő-
séget tartjuk mindvégig szem előtt. Erzsébetváros egy 
központi kerület, ahol megéri jelen lenni, megéri szol-
gáltatni és beruházni.

Az Erzsébet Tervben helyet kap az akadály-mentesítés?
Ez továbbra is a legfontosabb teendőink között tartjuk 
számon. Nem vagyunk túl jó helyzetben ebben az ügy-
ben sem, de megteszünk mindent, hogy az akadály-
mentesítést megoldhassuk. 

Politológusként végzett munkája során az önkormányzatiság intézményrend-
szerének irányítási és szervezési problémáival, illetve választáskutatással 

Az erzsébetvárosi Fidesz alapszervezet szakmai munkájában 2004 óta vesz 



A 16-17. század között főúri 
hímző műhelyek működtek, 
ahol színes fonállal, arany-
ezüst szállal kivarrt motí-

vumok kerültek a ruhákra, az ágy- és 
asztalneműkre, de még a lószerszám-
okra és nyeregtakarókra is. Különö-
sen nagy jelentősége volt ekkor a nép-
művészetben a hímzésnek. Így nem véletlen, hogy a 
kézimunka a közelmúltig falu és város szerte egyaránt 
a nők egyik mindennapos tevékenységének számított, 
sőt, a  gépesítés térhódításával sem szűnt meg a kézzel 
készült hímzés, kötés, horgolás divatja.
A művészi színvonalra való törekvés jegyében ezért a 
Mintarajz Iskolában kézimunka-rajzolókat képeztek. 
Az itt végzett növendékek, köztük Balázs Ernő, igen 
magas fokon művelték mesterségüket. Kis szerencsé-

vel és még több munkával 1934-ben feleségével egy                            
kézimunka alapot gyártó és forgalmazó üzletet hozott 
létre a Bajcsy Zsilinszky úton. A család lakása, az üzlet, 
a műhely ugyanabban a házban volt, így gyermekeik 
szinte a műhelyben nőttek fel. A háború után az önál-
lóságot a szövetkezeti forma váltotta fel, de 1954-ben, 
amikor az önállóságra ismét mód adódott, a kézi-
munka üzlet mai helyére, az Akácfa utca 4. szám alá 
költöztek. 

Zeneművészettől  
a kézimunkáig 

az EmbErEk otthonuk, öltözEtük és önmaguk díszítését mindig fontosnak 
tartják. a ruházat díszítésE sokfélE módon történhEt: például csipkékkEl, 
rátétEkkEl, gyöngyökkEl, hímzésEkkEl. Ez utóbbi az öltözködéssEl Egyidős, 

népszErűségE EgészEn napjainkig tart. 
buda katalin írása

Mikor elhatározta, hogy folytatja 
szülei mesterségét, minden idejét  
az üzletben töltötte, hogy ellesse  
a mesterség fortélyait. 



Újra önállóság
Az ’50-es években a „társbérlet” nemcsak a lakásokra 
vonatkozott, így a szűk üzlethelyiségben rajtuk kívül 
még két kisiparos is dolgozott: egy ingkészítő és egy 
szabómester. Ma már a műhelyben játszadozó kisebbik 
fiú vezeti feleségével együtt a patinás üzletet. Meglepő 
a válasz arra a kérdésre, hogy hol kapták a képesítésü-
ket, hol tanulták a mesterséget. Balázs János a Zene-
művészeti Főiskolán szerzett hegedűművész és tanári 
diplomát. Nyugdíjazásáig a Magyar Állami Operaház 
szólamvezető hegedűse, felesége Csorba Mária ugyan-
ott koncertmesterként dolgozott. A zeneművészi múlt 
gyönyörűszép emlék, ám életének ez a szakasza 1996-
ban lezárult. A zene olyan életszemléletet – igényesség, 
pontosság, helytállás – adott számára, amelyet más 
területen is kamatoztathat. 
Újonnan választott foglalkozása nem idegen tőle, 
hiszen gyermekkorában akarva-akaratlanul magába 
szívta az itt látottakat. Mikor elhatározta, hogy foly-
tatja szülei mesterségét, minden idejét az üzletben 
töltötte, hogy ellesse a mesterség fortélyait. Hang-
szerkezelésben kifinomult keze az aprólékos mozdu-
latokat igénylő rajzgép vezetésénél kiválóan érvénye-
sült. Ugyanis a kézi hímzéshez szükséges előnyomás 
úgy készül, hogy speciális vékony tű átszúrja a sab-

lont, festéket visz az anyagra így rajzolja ki a mintát. 
Ha körülnézünk a műhelyben, az okozhat fejtörést, 
hogy a polcokon sorakozó előnyomó sablontekercsek 
melyikét válassza az ember. Minta-gyűjteményük 
több mint 5000 darabból áll, a történelmi Magyaror-
szág minden jelentős népművészeti kézimunka-motí-
vumát tartalmazza. 
Díszpárnákra, terítőkre, falvédőkre kerülhet az elő-
nyomott keresztöltéses, madeira, richelieu és egyéb 
minták közül bármelyik, akár hozott anyagra is.  
Az előnyomás mellett világszínvonalat képviselő 
gépekkel különböző pliszírozást, gouvrírozást (állópli-
szé) vállal a mai kor divatjának megfelelően. Az ezernyi 
lehetőséget kínáló számítógép még műhímzés készíté-
sére is alkalmas. Így készülnek a monogramok, nevek 
és egyéb szövegek. Szemet gyönyörködtető a külön-
böző színű hímző-, horgoló-, varrócérnák sokasága. 
A széles választékból gobelin-készítéshez is található 
színesre előfestett anyag és fonal.
Kerületünkben kevés, ehhez hasonló, több évtizedes 
múlttal rendelkező üzlet küzd nap nap után a fennma-
radásért. A kézimunkázás manapság már nem tartozik 
a mindennapos időtöltéshez, ám ha az Akácfa utcai 
üzletbe bekukkantunk, kedvünk támad öltögetni a 
csábító minták, színes fonalak láttán.

Minta-gyűjteményük több mint 
5000 darabból áll, a történelmi  
Magyarország minden jelentős   
népművészeti kézimunka- 
motívumát tartalmazza. 
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A magyar  
rádiózás bölcsője:
Erzsébetváros

kEvEsEn tudják, hogy kErülEtünk, ErzsébEtváros a magyar rádiózás bölcsőjE is volt.  
a zsEniális magyar fEltaláló, puskás tivadar 1892-bEn szabadalmaztatta Egyik lEgjElEntősEbb 

találmányát, a tElEfonhírmondót, amEly a világ Első ElEktronikus hír- és műsorszolgáltató 
közEgE volt, a rádió ősE. Egy olyan sEmmihEz sEm fogható tEchnikai csodát alkotott puskás,  

amEly az Egész világot mEgváltoztatta és új irányba indította. 
bóka b. lászló írása

előadásait, kapcsolták a Népoperát, a Nemzeti és a 
Király Színházakat is. Megpróbálták hálózatba kötni 
a nagyobb magyar városokat is, de csak Szegedig és 
Miskolcig jutottak, mert a szép terveket keresztülhúzta 
a pénzügyi remények meghiúsulása. További szolgálta-
tásként 1911-től a cég központi, Rákóczi út 22. alatti 
óraközpontja szabályozta a főváros legkülönbözőbb 
pontjain felállított villamosórákat is, amelyből 1924-
ben már 196 fő- és 655 mellékóra működött.
A páratlan fejlődési ívet az I. világháború törte ketté, 
majd a forradalom és ellenforradalom tett meg mindent 
a megmaradt technikai eszközök szétveréséért. A töret-
len hittel és energiával rendelkező Popper István azon-
ban nem adta fel, 1922-ben a még mindig a Rákóczi 
út 22. alatt székelő, lassan pusztuló Telefonhírmondót 
felajánlotta az 1880-ban alapított, majd a húszas évek 
elején frissen újjászervezett Magyar Távirati Irodának, 
amelyet az agilis, tetterős leveldi Kozma Miklós minisz-
teri tanácsos irányított 1920. augusztus 7-e óta. 
Öt év múlva indult meg egy 2 Kw-os adó próbaüzeme, 
amelyhez a Telefonhírmondó Részvénytársaság aján-
lotta fel Rákóczi út 22. szám alatti helyiségeit. 1925 
nyarán a Rákóczi úti házban megindultak az átalakí-
tási munkák, egy korszerűnek mondható stúdiót hoz-
tak létre, amelyben 1925. szeptember 25-én próbaüzem 
jellegű hangversenyt tartottak. Két hónap múlva aláír-
ták a rádiószórás engedélyokiratát, amely értelmében a 
koncessziót a Telefonhírmondó Részvénytársaság kapta 
meg egész Magyarország területére. A koncesszióval 

A bűvös tünemény, egy központi egység köré 
szervezett, lényegében a lakások telefonkészülé-
keiből álló, vagyis a telefonokon át hallgatható 
„beszélő újság” volt, ahogyan akkoriban az 

emberek nevezték. Kezdetben a műsort nem is műsor-
nak, hanem napirendnek hívták, amely pontos időt jel-
zett, és ahol a tőzsdejelentéseket, a napi és országgyűlési 
híreket és a hírlapok vezércikkeit olvasták. Az „adást” 
csak akkor lehetett hallani, ha annak kapcsolását a tele-
fonállomás tulajdonosa kérte a telefonközponttól. 
A Telefonhírmondó először 1893. február 15-én szólalt 
meg, és bár sajnos Puskás egy hónap múlva tragikus 
hirtelenséggel elhunyt, a fejlődés nem állt meg. Utóda, 
Popper István megalapította a „Telefonhírmondó 
Részvénytársaságot”, és a rohamos iramban fejlődő 
vállalat pillanatok alatt kinőtte a Magyar utca 6. szám 
alatti ház néhány szobáját. Az izmosodó, terjeszkedő 
vállalkozás az Erzsébet körút 24. alá költözött, amely 
egy háromemeletes bérház szemben a Barcsay utcá-
val. A fejlődés azonban olyan ütemű volt, hogy 1894  
októberében ismét költözni kellett, most a Rákóczi út 
22. szám alatti négyemeletes ház III. és IV. emeletén 
rendezkedett be a Telefonhírmondó Társaság. Az elő-
fizetők száma évről évre gyarapodott, az indulás évé-
ben még csupán 500 pesti polgár volt kíváncsi az új 
technikai csodára, de hét évvel később már több mint 
hatezren hallgatták a „telefonos híreket”. Két év múlva, 
1896-ban pedig már nem csupán a híreket hallgat-
hatták, de közvetítették a Magyar Királyi Operaház 



tokra hivatott, egyrészt népünk oktatása és kulturális 
emelkedése terén, másrészt a magyar műveltségnek, 
kivált a magyar zenének és általában a magyar névnek 
a külföldön való megismertetése terén.”  
Demény államtitkár után a népjóléti miniszter állt 
mikrofon elé: „Lelkes örömmel köszöntöm a magyar 
rádiószolgálat megindulását, mert ez azt jelenti, hogy a 
magyar gondolat és érdeklődés belekapcsolódik a kul-
túrának világeszközeibe.”  A megnyitóünnepség után a 
következő ünnepi műsort közvetítette a rádió:

Elindult tehát a magyar rádió, igaz még nem teljesen 
ezen a néven, amely egészen 1928. októberéig közve-
títette adásait a Rákóczi út 22. számú házból. Ekkor 
azonban egy újabb költözést követően foglalta el mai 
helyét az akkori Főherceg Sándor utcai stúdió-épület-
ben, vagyis a mai Bródy Sándor utcában.
Erzsébetváros tehát sok szempontból a születő és fej-
lődő Budapest kulturális motorja, s nem csupán a 
magyar nemzeti rádiózás, de a fi lm bölcsője is volt, 
ám ez már egy másik történet. 

Anno 15

egyidőben megszületett a rádiózás részleteit szabályozó 
rádiórendelet is. A megszülető rádió felolvasó stúdiója a 
Rákóczi út 22. számú ház III. emeletén volt, míg a IV. 
emeleten kapott helyet az új nagystúdió, a várószobák, a 
rendező fülkéje és a zenekarok hangoló szobája is. 
Az új médiumot, a körülmények változásához igazított 

nevű Magyar Telefon Hírmondó és Rádió Részvény-
társaságot, 1925. december 1-én délután 5 órakor nyi-
tották meg ünnepélyes keretek között a Rákóczi úti ház-
ban. A megnyitó ünnepségen számos előkelőségen túl 
megjelent dr. Vass József népjóléti miniszter, helyettes 
miniszterelnök, Demény Károly államtitkár, a posta 
és távirda vezérigazgatója és vitéz leveldi Kozma Mik-
lós miniszteri tanácsos is, az MTI elnöke, aki ekkor 
már a részvénytársaság alelnöke is volt. Az államtitkár 
magyarul, németül és franciául többek között a követ-
kezőket mondta: „A Magyar Rádióhírmondó buda-
pesti adóállomása, mint a magyar találmányú, fémve-
zetékes Telefonhírmondó utódja, nagynevű elődjének 
modern stúdióvá átalakított helyiségéből most kezdi 
meg hivatalos működését és rendes programját, ame-
lyet a magyar királyi posta technikai eszközeivel a cse-
peli állomás útján 516 méteres hullámhosszal szór szét 
az éterben. Ezzel bevonul a magyar művelődés rend-
szerébe egy új, jelentős tényező, amely nagy felada-

a telefon 
hírmondó 
riporterei 
munka közben

jó bornak is kell a cégér: 
így reklámozták a 
telefon hírmondót

tokra hivatott, egyrészt népünk oktatása és kulturális 

pesti adóállomása, mint a magyar találmányú, fémve-
zetékes Telefonhírmondó utódja, nagynevű elődjének 
modern stúdióvá átalakított helyiségéből most kezdi 
meg hivatalos működését és rendes programját, ame-
lyet a magyar királyi posta technikai eszközeivel a cse-

A Telefonhírmondó először 1893. 
február 15-én szólalt meg és bár 
sajnos Puskás egy hónap múlva 
tragikus hirtelenséggel elhunyt, 
a fejlődés nem állt meg.  

túrának világeszközeibe.”  A megnyitóünnepség után a 
következő ünnepi műsort közvetítette a rádió:

Elindult tehát a magyar rádió, igaz még nem teljesen 
ezen a néven, amely egészen 1928. októberéig közve-

nevű Magyar Telefon Hírmondó és Rádió Részvény-
társaságot, 1925. december 1-én délután 5 órakor nyi-
tották meg ünnepélyes keretek között a Rákóczi úti ház-
ban. A megnyitó ünnepségen számos előkelőségen túl 
megjelent dr. Vass József népjóléti miniszter, helyettes 
miniszterelnök, Demény Károly államtitkár, a posta 
és távirda vezérigazgatója és vitéz leveldi Kozma Mik-
lós miniszteri tanácsos is, az MTI elnöke, aki ekkor 
már a részvénytársaság alelnöke is volt. Az államtitkár 
magyarul, németül és franciául többek között a követ-
kezőket mondta: „A Magyar Rádióhírmondó buda-

Molnár Imre: 
Régi magyar dalok a XVII-XVIII. századból, 

Kern Aurél feldolgozásában

Kerntler Jenő:
a. Liszt: Szerelmi álom
b. Bartók: Allegro Barbaro

Sándor Erzsi kamaraénekesnő:

a. Donizetti: Nagyária a Linda című operából

b. Tauber: Vogel im Walde

Hubay Jenő: 
Csárdajelenet

dr. Székelyhidy Ferenc:
Poldini: Kálmán diák dala a Farsangi lakodalomból
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Az egészség alapja
az Egészség alapja, hogy a fáradtságot mEgfElElő pihEnéssEl kEll EllEnsúlyozni.  

az Egész évEs hajtás Elsősorban szEllEmilEg fárasztja ki az EmbErt. EnnEk tünEtEit  
a lEgtöbbEn tapasztalatból is fEl tudnák sorolni: ilyEnkor gyEngül a figyElEm, romlik a 

mEmória, a képzEttársítás, az ítélőképEsség, lassul a gondolkodás. nő a rEakcióidő.

T ermészetesen nem minden fáradtság árt: 
a kellemesebb fajta jóleső érzéssel tölt el, 
ami után a pihenés is kifejezetten jólesik.  
A közepes mértékű elfáradás már lehangolt-

ságot okoz, testre és szellemre egyaránt hatással van. 
A harmadik fokozat a teljes kimerültség, amelynek 
már súlyos szövődményei is lehetnek, akár különféle 
betegségek is kialakulhatnak. Fontos, hogy ne feszítse 
túl a húrt, idejében adja meg a lehetőséget szervezeté-
nek a pihenésre. Sokan hajlamosak arra, hogy becsap-
ják magukat: egy kávé, egy energiaital átmenetileg 
valóban segít, de a kezdeti felélénkülést még mélyebb 
fáradtság és fásultság követi.

Létezik jól végzett pihenés? Bizony, létezik. Még-
hozzá nagyon egyszerű a recept: akkor megfelelő a 
pihenés, ha jó érzéssel tölt el. A pihenő ember elfelejti a 
mindennapi gondokat, izmai ellazulnak. Figyelje csak 
meg, hogy amikor kényelmetlen, stresszes helyzetben 
van, vállait önkéntelenül fel-, nyakát pedig behúzza, 
így az egész nyak- és hátizomzat görcsösen megfeszül.

A pihenés alapja a nyugodt éjszakai alvás. Ilyenkor 
az egész test pihen, az izmok elernyednek, a vérkerin-
gés, az emésztés és az anyagcsere lassul, az idegrendszer 
megnyugszik. A szakemberek szerint az éjfél előtti alvás 
a legpihentetőbb, bármennyire nehéz olykor megvaló-
sítani, törekedjen a korábbi lefekvésre. Ne feledkezzen 
meg az olyan apróságoknak tűnő, ám annál fontosabb 
dolgokról, mint a jó szellőztetés, a kényelmes hálóruha 
és a megfelelő matrac.

Ám az alvás nem minden, a hosszabb idejű, aktív 
kikapcsolódásra is nagy szükség van. Amikor igazán 
elfárad, szervezetében a többi között tejsav, foszforsav, 
szénsav és kálisók halmozódnak fel, amelyek elsősor-
ban az idegrendszerre hatnak károsan. A pihenésnél 
ezeket az anyagokat a szervezet eltávolítja, méghozzá 
sokkal gyorsabban, ha friss levegőn tartózkodik.  
A szakemberek azt javasolják, hogy a pihenés lehetőleg 
aktív legyen: tegyen mást, mint amit a megszokott hét-
köznapokon. Aki egész nap a számítógép előtt ül, moz-
duljon ki a szabadba, de például egy kertész jobban 
jár, ha leheveredik egy jó könyvvel a hűvös szobában.

Figyelem, a házimunka, a lakásfestés nem számít 
pihenésnek! Még akkor sem, ha szívesen elvégzi, és 
akkor sem, ha nem mindennap foglalkozik effélékkel. 
Az évi legalább egyszeri nyaralásra ne sajnálja az időt és 
a pénzt, de ha nem sikerül elutaznia, otthon is próbálja 
tartalmasan tölteni az időt, járjon kikapcsolódni, kirán-
dulni, találkozzon a barátaival. A középutat kell meg-
találnia, hiszen az sem jó, ha egyik napról a másikra 
teljesen szakít korábbi tevékenységeivel. A szervezet 
a hirtelen leállásra úgy reagál, hogy csökkenti véde-
kezőképességét. Előfordult már, hogy éppen a várva 
várt nyaralás kezdetén betegedett meg? Esetleg a foga 
kezdett fájni? Vagy előjött az allergiája? Az éles váltás 
miatt sajnos az sem ritka, hogy a mindennapos hajsza 
után hirtelen elengedő ember éppen nyaralása alatt 
kap szívinfarktust. Nem véletlen, hogy a szakemberek 
azt hangsúlyozzák: ne csak évente egyszer szakítson 
időt a pihenésre! Mindennap adjon lehetőséget szerve-
zetének a kikapcsolásra, és bizonyos rendszerességgel 
havonta, kéthavonta szervezzen néhány napos pihe-
nést, amelyben feltöltődhet. 
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Spenótos kenyér
Az élesztőt egy kevés cukorral elkevert langyos 
kefírben felfuttatjuk. Összekeverjük a kétfajta lisztet, 
sót, majd könnyű, rugalmas, fényes tésztává gyúrjuk a 
kefírrel és a vízzel. Letakarjuk és 1 órán át pihentetjük. 
Ezalatt apróra vágjuk a tojást, és a megtisztított spenó-
tot pár percre lobogó, szódabikarbónás vízbe dobjuk. 
Amikor megpuhult leszűrjük, majd apróra 
vágjuk. Összekeverjük a zúzott fok-
hagymával, tojással, gorgonzo-
lával, fűszerekkel. A megkelt 
tésztát óvatosan átgyúrjuk, 
két részre osztjuk, majd 
ujjnyi vastag téglalapokat 
nyújtunk belőle. Meg-
kenjük a töltelékkel, és 
feltekerjük. A tekercsből 
csigát tekerünk, a tészta 
végét aláhajtjuk. Tetejét 
kevés olajos vízzel meg-
permetezzük, majd egy 
tiszta kendővel letakar-
juk. 180-200 fokos sütő-
ben 20 percig sütjük, majd 
alacsonyabb hőmérsékletre 
kapcsolunk,  és további 20-30 
perc alatt készre sütjük. Kihűt-
jük, majd hidegen szeleteljük. 

Búzacsírás kenyér
Először elkészítjük a kovászt a következőképpen:  
2 közepes nagyságú burgonyát megtisztítunk, felap-
rózzuk, majd kevés sós vízben vízben puhára főzzük. 
Amikor megfőtt, a kihűlt lében összetörjük. A kapott 
péphez 4 evőkanál cukrot és 25 dkg finomlisztet 
adunk, és annyi vizet, hogy palacsintatészta sűrűségű 
legyen. A tálat letakarjuk és langyos helyen 3-7 napig 
pihentetjük. 5 nap után a kovász kissé savanykás illatú 
lesz, és a felületén kis apró buborékok képződnek.  
A sütéshez szükséges mennyiséget kivesszük, a mara-
dékhoz pedig egy kis lisztet és vizet adunk. Az így 
megmaradt kovász hűtőben kb. egy-két hétig tartható 
el. Kivesszük tehát a kovászt, és a többi hozzávalóval 
együtt dagasztógépbe helyezzük és alaposan átdagaszt-
juk. Kenyérformát alakítunk ki belőle és letakarva lan-
gyos helyen kelesztjük. A kelesztési idő sokkal hosz-
szabb, mint egy élesztős kenyérnél. A megkelt tészta 
tetejét lekenjük vizes ecsettel, és 2-3 helyen éles késsel 
bevágjuk. Előmelegített sütőben 185°C-on 45-50 perc 
alatt ropogósra sütjük.

sokszor bosszankodunk az üzlEtEkbEn kapható kEnyErEk minőségE és 
frissEségE miatt, pEdig némi gyakorlattal és Egy kis türElEmmEl otthon is 

finom, friss kEnyErEt süthEtünk.

Házi pékség

HozzávalóK
2dl kovász, 

20dkg rétesliszt, 
15dkg finomliszt, 
4dkg búzacsíra, 

1tk kenyérfűszer,
1ek cukor, 

1tk só

HozzávalóK
40 dkg BL 80-as liszt
10 dkg kukoricaliszt

2 dl langyos víz
1 dl langyos kefir

1 dkg élesztő
pici cukor

só
tölteléK
40 dkg spenót
2 kemény tojás

10 dkg gorgonzola (vagy más finom, lágy már-
ványsajt)

2 gerezd fokhagyma
kevés szerecsendió

só
fehér bors

tetejére lenmag
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Kultúra
Kiállítás

XiX. nemzet és művészet -  
Kép és önKép
Budapest, Magyar NeMzeti galéria,  
2010. NoveMBer 5. – 2011. április 3.

Milyenek vagyunk mi, magyarok? Milye-
nek szeretnénk lenni, s milyennek kellene 
lennünk? Egyszerűnek tűnő kérdések, isko-
latáskáink mélyéről előkotort kész válaszok-
kal. Nemzeti önképünk alkotóelemeinek 
zöme a 19. század szülötte, hiszen a korszak 
egyik fő törekvése a nemzeti művészet meg-
teremtése volt. Ekkor létrejött az a vizu-
ális motívumkészlet, mely magában fog-
lalja a nemzeti hősök, népies figurák, hazai 
vidékek és szokások ábrázolási mintáit. A 
Magyar Nemzeti Galéria új kiállítása ezeket 
veszi számba. Megdicsőülő és elbukó törté-
nelmi alakok, eredetmondák, a nép egy-
szerű fiai, tájak, várak, mítoszok, az ország 
népei jelennek meg a kor képzőművészeti 
alkotásain: id. Markó Károly, Ligeti Antal, 
Munkácsy Mihály vagy Székely Bertalan jól 
ismert és ritkábban látható képein. A tárlat – 
mely 2011. április 3-ig látogatható – minden 
látogatója számára érzelemmel telített jelen-
téseket hordoz: büszkeségről és balsorsról.  

labirintus
2011. Március 12. 
Magyar Mezőgazdasági MúzeuM

Fedezzük fel az erdő titkait egy játékos 
útvesztőben! címmel interaktív időszaki 
kiállítás nyílik  a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumban. 
Az emberi képzeletet mindig is foglalkoz-
tatták az erdők, a sötét rengetegek, az ősi 
tölgyesek, zúgó fenyvesek. Meghökkentő 
növények, állatok valóban szép számmal 
akadnak az erdőben. Sok közülük rejtőz-
ködő életet folytat - a nagyragadozók, a 
hiúz, a farkas árnyékként jár, és ha csak 
teheti, kerüli az embert. Mások az avarban 
lapulnak vagy a lombok között, a cserjés-
ben, az odvas fákban keresnek menedéket. 
A labirintusjáték során a színes képek és az 
élethű szobrok segítségével az erdő élővi-
lágát mutatják be a látogatóknak. Az 500 
m2-es útvesztőt bejárva egyebek mellett 

kiderül, melyik állat falazza be hitvesét, és 
melyik hajítja le riválisát a faágról a mélybe, 
mi fán terem az északi sárkányfű, és kinek a 
lábára illik a boldogasszony papucsa. Vajon 
sikerül-e megtalálni a helyes megoldást és 
a kivezető utat? A kiállítás játékkal és aján-
dékkal is várja az érdeklődőket. Belépéskor a 
látogatók játéklapot kapnak, melynek segít-
ségével megoldhatják a fejtörőket. Érdemes 
lesz játszani, mert a jó megoldás ajándékot 
ér! További információ:  
www.mezogazdasagimuzeum.hu

Televízió Program
Hétfő: VII- es krónika: 17 óra, ismétlés: 20, 
22 óra
Kedd: Ismétlés az előző hét csütörtöki és a 
VII-es krónika: 6, 9, 11, 17, 20, 22 óra
Szerda: Civiltémák: 17 óra, ismétlés 20, 22 
óra, Másnap: 6, 9, 11 óra 
Csütörtök: Kultúra, ismeretterjesztés, belpo-
litika-külpolitika: 17 óra, ismétlés 20, 22 óra,  
Másnap: 6, 9, 11 óra
Péntek: Testületi ülés/film: 17 óra, ismétlés 
20, 22 óra, Másnap: 6, 9, 11 óra 
Szombat: Az egész heti műsor ismétlése: 6, 
9, 11, 17, 20, 22 óra
Vasárnap: Az egész heti műsor ismétlése: 6, 
9, 11, 17, 20, 22 óra

Mozi

FeKete HattyÚ
szíNes, feliratos, aMerikai filM,  
103 perc, 2010

A visszahúzódó, anyja árnyékában élő bale-
rina, Nina (Portman) elnyeri a Hattyúk tava 
előadás címszerepét. A művészeti vezető 
Leroy (Vincent Cassel) tökéletesnek titulálja 
a lányt a szerepre, azonban kétségei vannak 
a lány képességeit illetően a fekete hattyú 
megformálásban. Mindkét szerep más egyé-
niséget igényel, azonban mindkét szerepet 
ugyanazon táncosnak kell előadnia. Míg a 
fehér hattyú az ártatlanságot és a kecsességet, 
a fekete az érzékiséget és csalfaságot hívatott 
megtestesíteni. Leroy úgy véli egy másik 
lány, a könnyed és laza Lily (Mila Kunis) 
jobban képes megformálni a hattyú fekete 
énjét. A két balerina irigységgel meghintett 
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barátsága, Nina ragaszkodása a szerephez, a 
testsanyargató, éjszakába nyúló gyakorlások 
és a tökéletességre való megrögzött törek-
vés egyre inkább nyitja meg a balerina sötét 
énjét, mely úgy tűnik, felőrli a lányt.

Színház

CsáKi rita: belső szoba
/virginia WoolF/
BeMutatÓ:2011. Március 25. 19:30/ (az 
rs9 szíNház és a forMiusz szíNházi 
egyesület BeMutatÓ előadása) 

Az előadás a XX. századelő mára már klasz-
szikussá vált írónőjének életét dolgozza fel, 
feminista világnézetének ’miért’- jéről, belső 
nyugtalanságáról, a „lét-nemlét” állapotáról 
szól. Mit jelent számára a toll, a papír, a pala-
tábla, a kalamáris? S mit jelent életében a 
szellem, a test, a lélek, s mi a szerelem? 

árni ibsen: mennyország 
- skizofréN vígjáték a forMiusz szíN-
házi egyesület és az rs9 szíNház 
közös produkciÓja 

Árni Ibsen izlandi író skizofrén vígjátéka 
hat fiatal hétvégi kiruccanásáról szól, egy 
kölcsönkapott nyaralóban. A cselekmény 
egyetlen nap leforgása alatt játszódik le; 
ezalatt végignézhetjük a mai ‚tipusfiatalok’ 
mindennapjait. Esznek, isznak, szórakoz-
nak, jót derülnek saját szellemi szegénységü-
kön. Tükör ez az előadás, melyben a szerző 
sok humorral és megértéssel segíti a mai fia-
talokat egy tartalmasabb élet elérésében.

andersen- zenés játéK Két 
részben FelnőtteKneK és 
gyereKeKneK
Magyar szíNház

Nincsen olyan felnőtt és gyermek, aki ne 
ismerné H. Ch. Andersen meséit, de talán 
kevesen tudják, hogy a nagy í ró élete önma-
gában is egy varázslatos mese volt. Világhí rű 
ember szeretett volna lenni, szí nészként, 
majd szí npadi szerzőként akarta meghódí-
tani a nagyközönséget, a siker azonban 
olyan területen köszöntött rá, amire maga 
sem számí tott. A mesék hozták el számára 
a halhatatlanságot, egyéb művei ma már 
elhalványulnak azok mellett.  A zenés játék 

történetében középpontjában egy árva kis-
lány, Gerda áll, aki a véletlen folytán vetődik 
Andersen szegényes pincelakásába. Ander-
sen megelevenedett bábfigurái - az Ólom-
katona, a Táncosnő, Zsófi rongybaba és 
Ole manó - egy különleges küldetés teljesí-
tésére kérik fel a kislányt: meg kell ölelnie a 
Hókirálynőt, hogy feloldódhasson a jég az 
emberek szí véről, és egy boldogabb, szere-
tetteljesebb világ köszöntsön ránk.

Program

egyenlítő bazár 2011
2011. Március 29-31.
erzséBetvárosi közösségi ház

A Budapesti Esélyek Háza immáron har-
madik alkalommal rendezi meg Egyenlítő 
Bazár 2011 nevű esélyegyenlőségi program-
sorozatát, 2011. március 29-31-e között az 
Erzsébetvárosi Közösségi Házban. A ren-
dezvény eszmei célja, hogy felhívja a figyel-
met a szolidaritás fontosságára, a hátrányo-
sabb helyzetben lévők esélyeinek növelésére.  
A három napos eseménysorozat lehetőséget 
teremt olyan szervezetek, projektek bemu-
tatására, amelyek a demokrácia fejlesztése, 
a toleráns gondolkodásmód terjesztése, a 
leszakadó csoportok integrációja terüle-
tén jelentős tevékenységet fejtenek ki.  Az 
Egyenlítő Bazár három részből áll össze. 
Délelőttönként rendhagyó osztályfőnöki 
órák várják az általános és középiskolás 
diákokat ahol önmagukról, társaikról, a 
csoportjukról tudhatnak meg többet, vagy 
magukétól teljesen eltérő emberek élethely-
zetéről saját bőrön megtapasztalt élményt 
szerezhetnek gyakorlatias, játékos foglalko-
zások formájában. Délutánonként előadá-
sok, workshopok, kerekasztal-beszélgetések 
színesítik a programot, melyek elsősorban 
a segítő szakmákban dolgozók számára 
nyújthatnak hasznos információkat. Azok-
nak, akik közelebbről szeretnék megismerni 
az esélyegyenlőség területén tevékenyke-
dők munkáját, érdemes ellátogatniuk az 
EsélyPiacra, ahol a szervezetek standdal, 
kisebb játékokkal, jóízű beszélgetésekkel 
várnak minden érdeklődőt. További infor-
máció és jelentkezés a www.eselykert.hu 
oldalon. Minden program ingyenes. 
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Nemrégiben nyitotta meg kapuit új tárlata a Garay 
Üzletközpontban. Lehet ez egy ősbemutató kezdete?
Természetesen igen. Számomra nagyon nagy megtisz-
teltetés, hogy itt állíthatom ki a műveimet. Hiszen itt 
megjelenni azt is jelenti, hogy a művészet miatt ide 
az emberek betévednek, és feljönnek az első emeletre. 
Remélem, ez a jövőben is így lesz, és egy tradíciót 
teremtünk ezzel. 

A képek egy újabb korszakot jelentenek?
Talán ha nem is egy újabb korszakot, de a kísérlete-
zésnek egy új állomását. Immáron  másfél-két éve dol-
gozom ezzel a pasztellel, amit persze nagyon élvezek. 
Egyelőre, úgy néz ki, hogy legalább egy évig ennél a 
stílusnál fogok maradni.

Jól lehet látni, hogy majdnem minden képnek fekete 
az alapja, miért?
Igen. Ezt talán azért kedveltem meg, mert sokkal 
nagyobb intenzitással jönnek elő a pasztell színei fekete 
háttére. De ha őszinte akarok lenni, egy kis kényelem-
nek is betudható. Ez egy egészen másfajta csillogást 
kölcsönöz a léleknek, és természetesen másfajta fényt 
is. Ebben a technikába egész egyszerűen beleszerettem. 

A képek mozaikozásának is ehhez az érzésvilághoz 
van köze?
Talán igen. Köze lehet akár konkrét mozaikokhoz is. 
Nagyon szeretem apró darabjaira szétszedni, majd 
összerakni a minket körülvevő világot, vagy akár a 
problémákat, álmokat, illúziókat. Ha egy tájat földa-

Az igazi tanítómester
2011. fEbruár 23-án nyitották mEg ghyczy györgy fEstőművész  

kiállítását, aminEk új otthont a garay üzlEtközpont adott.  
a fEstményEk szülEtéséről magát a művészt kérdEztük.  

rabol az ember, akkor rájön, hogy egészen más világot 
lehet, úgy megteremteni, hogy nagyon apró darabok-
ból, akár mozaikokból is újból összerakjuk. 

Valóban a táj az igazi tanítómestere?
Mindent a természettől lehet tanulni, a világon min-
dent, és egész egyszerűen nincs az a dolog, amit ne 
a természettől lestünk volna el. Egy képzőművésznek 
nagyon fontos, hogy megtalálja azt a tájat, amit saját 
magáénak tud tekinteni. Nekem van néhány kultikus 
helyem, amit nagyon szeretek, és ahová rendszeresen 
visszatérek. Hiszen onnan táplálkozom, ott merítek 
erőt és ihletet.

A képek megtekinthetők: 2011. február 19-én, március 
19-én, április 16-án, május 21-én és június 18-án 10 és 
18 óra között a Garay Üzletközpontban.



Erzsébetvárosi Közösségi Ház
2011. március havi program

cím: 1077 budapEst, WEssElényi u. 17, tElEfon: 413-3550
E-mail: kozhaz@kozhaz.hu

márCius 1. /Kedd/
• 17.00-18.30
Az Erzsébetvárosiak 
Klubjának összejövetele.
• 17.45-22.00
Sirál Sakk-klub /gyerme-
keknek, felnőtteknek/.

2. /szerda/
• „Belül ragyoghatsz”- 
Tóth Sándor költő 
szerzői estje. Házigazda: 
Geröly Tibor.
A Művészetbarátok 
Egyesületének rendez-
vénye.

3. /CsütörtöK/
• 14.30
Erzsébetvárosi Pedagó-
giai Napok: Szenvedély-
betegségek megelőzése, a 
pedagógus szerepe.
Előadó: Dr. Zacher 
Gábor, toxikológus 
főorvos.
Az EPSZK rendezvénye.

4. /pénteK/
• 17.00-20.00
Villám randi /ismerke-
dés, tánc, beszélgetés 
értelmi sérültek, moz-
gásban korlátozottak, 
siketek és csökkentlátók 
számára/. Az Értelmi 
Fogyatékosok Fővárosi  
Érdekvédelmi Egyesüle-
tének rendezvénye.
Belépő: ÉFOÉSZ kár-
tyával: 200 Ft, nem 
tagoknak: 300 Ft.
• 18.00-20.00 
A Schweitzer Kör össze-
jövetele.

5. /szombat/
• Farsang – az Erzsé-
betvárosiak Klubja és a 
Közösségi Ház rendezvé-
nye. Zene: Galgahévizi 
Trió. Vendégművész: 
Szemán Katalin éne-
kesnő. Jegyek (korláto-
zott számban) kaphatóak 
(500 Ft).

7. /HétFő/
• 16.00
A Budapesti Mozgás-
sérültek Egyesületének 
havi klubnapja.

8./Kedd/
• 17.00-
Nőnap – az Erzsébetvá-
rosiak Klubjának rendez-
vénye.
• 17.45-22.00
Sirály Sakk-klub /gyer-
mekeknek, felnőttek-
nek/.

9./szerda/
• 18.00
Tóth Irén festő- és textil-
festő művész kiállításá-
nak megnyitója.
A kiállítást megnyitja: 
Macskássy Izolda – fes-
tőművész. 
• 17.30
„Liszt 200” – Autonom 
grafika – és textil.  
A Budapesti Tavaszi 
Fesztivál és az OTP 
Bank plakát- és kirakat-
versenyének pályamun-
kája. Vendég: Tajthy 
Renátó és Újszászi 
Tünde. Házigazda: 
Kemenes Katalin. A 
Művészetbarátok  Egye-
sületének rendezvénye.

10. /CsütörtöK/
• Nosztalgia tánc – 
zenés, táncos rendez-
vény, a zenét szolgáltatja 
Diós Péter nosztalgiaze-
nész.

11. /pénteK/
• 13.00-20.00
„Családállítás” – az 
Országos Gyermekvédő 
Liga rendezvénye.

12. /szombat/
• 15.00-18.00
A Hársfa Egyesület 
klubnapja.

• 15.00-18.00
ÁG Café – hallássérül-
teknek és barátaiknak.

13. /vasárnap/
• 15.00-18.00
„Magyarok szép 
hazája…” –
a Takács Béla Zenebarát 
Kör zenés délutánja
Belépő: 500 Ft

14. /HétFő/
• 16.00-
Az Ezüst Hárs Egyesület 
klubnapja.

15 /Kedd/
• 17.00-19.00
Az Erzsébetvárosiak 
Klubjának összejövetele.
• 17.45-22.00
Sirály  Sakk-klub /gyer-
mekeknek, felnőtteknek/.

16. /szerda/
• 17.30
„Legendák ébredése” – 
Karczag György (1941-
1978) a felfedezett
remekíró. Az emlékest 
vendége: Madarász Imre 
irodalomtörténész.
Valamennyi résztvevő 
ajándékkönyvet  
dedikáltathat. 
Házigazda: Geröly 
Tibor. A Művészetba-
rátok Egyesületének 
rendezvénye.

17. /CsütörtöK/
• 15.00-19.00
Nosztalgia tánc – zenés, 
táncos rendezvény,
a zenét szolgáltatja Diós 
Péter nosztalgiazenész.

18. /pénteK/
• 8.00-14.00
Gyermekvédelmi tanács-
kozás –
a Hetedhét Gyermek-
jóléti Központ rendez-
vénye.

19. /szombat/
• 9.00-12.00
Az Erzsébetvárosi Szo-
ciális és Gyermekjóléti 
Szolgáltató Központ 
összdolgozói értekezlete.

20. /vasárnap/
• 15.00-18.00
A „Csend Fényei” Klub 
összejövetele /hallássé-
rülteknek/.

21. /HétFő/
• 14.00-
A Molnár Antal Zeneis-
kola zongora tanszaká-
nak kerületi kamaraze-
nei versenye.
• 17.00-
Az Erzsébetvárosi Civil 
Szervezetek Szövetsége 
Közgyűlése

22. /Kedd/
• 14.00-
A Molnár Antal Zeneis-
kola fúvós és összevont 
tanszakának kerületi
kamarazenei versenye.
• 17.45-22.00
Sirály Sakk-klub /gyer-
mekeknek, felnőttek-
nek/.

23. /szerda/
• 14.00
A Molnár Antal Zeneis-
kola vonós tanszakának 
kerületi kamarazenei 
versenye.
• 17.30
Kőbánya történelmi 
értékei, művelődéstörté-
neti hagyományai.
Előadó: Bihari József. 
Házigazda: Geröly 
Tibor.
A Művészetbarátok 
Egyesületének rendez-
vénye

24. /CsütörtöK/
• 14.00-19.00
Nosztalgia tánc – zenés, 
táncos rendezvény,

a zenét szolgáltatja: Diós 
Péter nosztalgiazenész.
• 17.00-19.00
Erzsébetvárosi Irodalmi 
Esték –
Garay Zsuzsanna: 
Zaklatás c. könyvének 
bemutatása.
Házigazda: Madár 
János.

25. /pénteK/
• 14.00-
A Molnár Antal Zeneis-
kola kerületi kamazenei 
versenyének díjkiosztó 
gálahangversenye.

26./szombat/
• 15.00-18.00
A Hársfa Egyesület 
klubnapja.

27. /vasárnap/
• „Azt mondják, hogy 
tavasz nyílik…”
a Morvay Károly Nóta- 
és Dalkör nótaműsora a
Ferencvárosi Művelődési 
Központban /IX. ker. 
Budapest, Haller u. 27./
Belépő: 900 Ft.

28./HétFő/
• Az Ezüst Hárs Egyesü-
let klubnapja.

28., 29., 30., 31./
HétFő- 
CsütörtöK/
• 8.00-20.00
Egyenlítő Bazár 2011. 
– esélyegyenlőségi prog-
ramsorozat.
Délelőtt rendhagyó osz-
tályfőnöki órák várják az 
általános- és középisko-
lásokat. Délutánonként 
előadások, workshopok,  
kerekasztal beszélgeté-
sek a segítő szakmában 
dolgozók számára.
További információ: 
www.eselykert.hu
A Budapesti Esélyek 
Háza rendezvénye.
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Két paraszt megy az út szélén. Egyszer csak elmegy mellettük egy fej 
nélküli motoros. Mennek tovább, elmegy mellettük még egy. Elmegy 
mellettük egy harmadik is. Egyszer az egyik megszólal: 
-Te Gazsi, nem kőne beljebb húzni azt a kaszát?

A rénszarvas mászik fel a szilvafára. Megkérdezi tőle a nyuszika, 
miért mászol fel a fára?
- Almát enni. 
- De hiszen ez szilvafa!? 
- Nem baj, hoztam magammal...

A szőke csaj helyet foglal a repülőn. Odamegy hozzá a légikísérő és azt 
modja: - Kérem, ez az első osztály. Önnek, muszáj a másodosztályon 
helyet foglalnia. Oda szól a jegye. A szőke válaszol: - Szőke vagyok, szép 
vagyok, Ausztráliába utazok, itt maradok ezen a helyen. A légikísérő 
megy a pilótafülkébe, elmondja, hogy a szőke nem akar a másodosz-

tályra ülni. Azt mondja a másodpilóta: - Na majd én elintézem. Oda-
megy a szőke csajhoz és mondja: - Hölgyem az Ön jegye a másodosz-
tályra szól, muszáj oda ülnie, ez itt az első osztály. A szőke felel: - Szőke 
vagyok, szép vagyok, Ausztráliába utazok, itt maradok ezen a helyen. A 
másodpilóta megy a pilótához, elmondja a szőkével folytatott beszélge-
tést. Azt mondja a pilóta: - Na majd én elintézem, az én feleségem szőke, 
tudom, hogyan kell velük beszélni. Pilóta a szőke nőhöz megy, valamit 
súg a fülébe. A szőke nő azonnal feláll, és helyet foglal a másodosztályon. 
A légikísérő és a másodpilóta csak bámul. A pilóta azt mondja: - Mond-
tam neki, hogy az első osztály nem Ausztráliába repül.

Hogyan próbálja álcázni magát az étteremben egy skót titkosügynök? 
Borravalót ad...

Mi az? Földobod anyós, leesik semmi?? 
A nagy mázli...

Tisztelt Szerkesztőség! 

Nem tudom, kihez kell fordulnom azzal a panaszommal, hogy a 
szomszéd házban építik a Liszt Akadémiát és az építkezés kezdete-
kor a közel lévő kéményeket meghosszabbították. De az enyémet és 
a felettem lakóét nem, arra hivatkozással, hogy kívül esik a kötelező 
szabványon. Véleményem szerint az építés magasabb, mint amit beje-
lentettek és megint az lesz, hogy az önkormányzat kiadja a használatba 
vételi engedélyt ugyanúgy, mint amikor a Madách színháznak kiadta. 
Ha lehetőségük van segíteni, kérem, tegyék meg. 

Tisztelettel: 
Egy Hársfa utcai lakos

Tisztelt Levélíró!

Az építkezések szomszédságában lévő kémények magasítási köte-
lezettségét a tervező vizsgálja a kéményseprő-ipari közszolgál-
tató bevonásával,  szabvány előírások szerint. A szabvány előírá-
sok a FŐKÉTÜSZ Kft. honlapján megtalálhatóak: http://www.
kemenysepro-bp.hu/muszakiszabalyzat/mellekletek/5.jpg
Az építési hatóság az engedélyezett létesítmény használatbavétele 
előtt többek között bekéri az építkezés felelős műszaki vezetőjének 
nyilatkozatát, a kivitelezés terv szerinti és szakszerű megvalósu-
lására vonatkozóan, valamint a FŐKÉTÜSZ Kft. nyilatkozatát, 
hogy az érintett épített vagy szerelt égéstermék-elvezető műszaki 
megoldása megfelel-e a szakszerűség követelményeinek.
Az építési hatóság csak fentiek teljesítése esetén adhat használat-
bavételi engedélyt. A levélben ismertetett állapot felülvizsgálatára 
kizárólagosan a kéményseprő-ipari szolgáltató jogosult.
A lakó által felvetett probléma megalapozottságának tisztázására  
a Műszaki Iroda felveszi a kapcsolatot a beruházóval és a tervező-
vel, hogy a jelenlegi állapot ismeretében körültekintő felülvizsgálatot 
kezdeményezzen, amelyről panaszost közvetlenül értesíteni fogjuk.

Tisztelt Szerkesztőség!

Tudomásom van arról,hogy bizonyos közterületeken tilos a dohányzás. 
Ezt ebben az évben vezették be, de az iskolák környékén, már régen 
megtiltották. Sőt, bizonyos iskolák az épületükre,is kifüggesztettek 
tiltótáblát.
Én a VII. kerület, Izabella u. 12. számú társasházban lakom, ahol 
középiskolai oktatás folyik a földszinten. Az iskola több tanteremmel 
rendelkezik, udvara nincs, így közvetlenül az utcára nyílik a bejárati 
ajtaja.
Minden szünet után a középiskolás diákok kivonulnak a járdára, és aki 
dohányzik, rágyújt. Mikor vége van a szünetnek, eldobják a csikkeket, 
elhasznált dobozokat. Megkérdeztem, miért nincs kinn tiltótábla. Ter-
mészetesen nem tudott válaszolni a gondnok, hiszen nem az ő dolga.
De ha az iskola szerint jogosan dohányoznak a diákok, akkor miért 
nincs hamutartó kihelyezve. Talán Önök megkérdezhetik az iskolát 
üzemeltető felelősöket. Köszönöm, ha elolvasták levelemet, azt meg 
főleg megköszönöm, ha tennének is valamit a nem dohányzó diákok 
érdekében.

Tisztelettel 
N. R-né, VII. kerületi lakos 

Tisztelt Olvasó!

Tájékoztattuk a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársát az 
Ön által észlelt problémáról, aki megkereste az intézmény veze-
tőjét. Nem önkormányzati üzemeltetésű intézményről van szó, 
ennek ellenére a hivatali munkatárs felhívta az igazgató figyelmét 
a dohányzással kapcsolatos kellemetlenségekre. Az intézmény veze-
tője együttműködő volt, megígérte, hogy mindent megtesz a helyzet 
mielőbbi megoldása érdekében.

Viccek

Olvasói levelek
várjuk lEvElEikEt és észrEvétElEikEt a kövEtkEző ElérhEtőségEink EgyikérE: 

1073 budapEst, garay utca 5., vagy ErzsEbEtvarosiujsag@gmail.com,  
ujsag@ErzsEbEtvaros.hu. kérésEikrE-kérdésEikrE magazinunk  

hasábjain válaszolunk majd.
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Keresztrejtvény

tEgyE próbára tudását és ügyEsségét, és fEjtsE mEg  
rEjtvényEinkEt! a hElyEs mEgfEjtést bEküldők között  

könyvcsomagokat sorsolunk ki.

Fejtörő
Előző  

számunk  
keresztrejtvény  
megfejtésének 

nyertese:
hábor józsEfné

1074, budapest,  
dohány utca

Sudoku 
A világ egyik legismertebb és legkedveltebb játéka a sudoku. Az eredeti négyzet 9 vízszintes és kilenc függőleges sorból áll,  amelyek – 
véletlenszerűen elosztva – 1-től 9-ig terjedő számokat kapnak. A számokat az üresen maradt kockákba kell elhelyezni 1-től 9-ig úgy, hogy 
kétszer ugyanaz a szám egyetlen vízszintes, egyetlen függőleges sorban, illetve egyetlen 3x3-as kis négyzetben sem szerepelhet.
Kellemes időtöltést kívánunk!

Fejtse meg keresztrejtvényünk fősorait, és küldje be szerkesztőségünkbe!  
Címünk: 1076, Budapest Garay utca 6.
Következő beküldési határidő: 2011. március 28.



24 Apróhirdetések

Hirdetés- 
felvétel:

Hétfőtől-csütörtökig 
8 és 12 óra között 

VII. kerület 
Garay utca 5. IV. 405.

Telefon: 462-3411, 
Fax:462-3418

hirdetes@
1/1 1/3

1/61/2

1/4

1/3 fekvő

1/81/16

1/1 oldal  190x252 mm
1/2 oldal  190x124 mm
1/3 oldal  190x81,5 mm

1/3 oldal  54x252 mm
1/4 oldal  93x124 mm
1/6 oldal  54x124 mm

1/8 oldal  93x62 mm
1/16 oldal 46x62 mm

Hirdetési méretek

Ingatlan
ÜRÖM KÖZPONTJÁBAN, 
csendes környezetben 
1+3 félszobás, 85 m2 új 
ház, nagy terasszal VII. 
kerületi, nagy körúton 
belőli lakásra cserélném. 
Tel.: 06(30)996-0183.

Szolgáltatás
ERZSÉBETVÁROSI 
GYORSSZERVIZ! 
Dugulás elhárítás, víz-, 
villany-, gáz-, fűtés-
szerelés és teljes körű 
gázkészülék javítás. 
Anyagbeszerzéssel, 
garanciával 0-24 óráig.
Kiszállási díj nélkül. 
Tel.: 321-1826, 
06(20)334-3438

VÍZ-, VILLANY-, GÁZ-  ÉS 
FŰTÉSSZERELÉS anyag-
beszerzéssel, garanciával 
hétvégén és munkaszü-
neti napokon is. 
Tel.: 280-3262, 
06(20)595-4147 

Zárlakatos! 
Gyorsszolgálat! 
Zárnyitás, zárszerelés, 
betörésbiztos heveder-
zár-szerelés, ajtó-, ablak-
rácsok, lakatosmunkák, 
galériakészítés! 
Tel.: 06(30)961-3794

Dajka, gyermekfelügye-
lő és gyógypedagógiai 
asszisztens képzés. 
KASZA KÉPZŐ 
Tel.: 06(1)276-5918 
(Nysz. 01-006404)

GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! 
HÉRA gázégők, 
konvektorok, tűzhelyek, 
FÉG vízmelegítők  
javítása, karban-
tartása. Bán László 

Tel.: 06(1)220-9765, 
06(20)432-5598

Vízóraszerelés, 
egyéb vízvezeték szere-
lés. Tel.: 06(1)251-4912

Villanyszerelés, gyors-
szolgálat, bojlerjavítás 
kiszállási díj nélkül. Tel.: 
06(20)9393-799

Festés, mázolás, 
tapétázás megbízható 
szakemberekkel, garan-
ciával, kisebb asztalos-
munkák. Nyugdíjasoknak 
10 % kedvezmény. 
Tel.: 06(1)352-0188, 
06(30)906-8696

Redőny, reluxa, szalag-
függöny, szúnyogháló, 
napellenző szerelése, 
javítása, garanciával. 
Tel.: 06(1)261-3380, 
06(30)973-4378, 
06(20)424-2618

TÁRSASHÁZAK 
KÖZÖS KÉPVISELETE, 
ingatlankezelés. Jogi, 
könyvvizsgálói, műszaki 
háttérrel. Ingatlanok-
kal kapcsolatos teljes 
körű ügyintézés. Tel.: 
06(30)861-2597, www.
budapestihazmester.hu

AMENNYIBEN MÉG nem 
találta meg társasházá-
nak a megfelelő közös 
képviselőt, hívja Kft.nket. 
Jelszavunk: megbízható-
ság, szakértelem, kiváló 
munka, reális áron. 
Tel.: 223-1497, e-mail: 
lillilus@citromail.hu

Antialkoholista 
szakemberekkel 
szobafestést, mázolást, 
tapétázást, csempé-
zést, kőművesmunkát, 

stb. nagytakarítással 
vállalunk. 
Tel.: 06(20)998-2369, 
fax: 365-2662

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL 
GARANCIÁVAL! ORION, 
Videoton, ITT-NOKIA, 
NORDMENDE, Grundig, 
Vestel, Panasonic, 
Samsung, Schneider. 
Tel.: 06(20)531-7638.

ÜGYVÉDI iroda ingatlan-
szerződések készítését 
teljes földhivatali ügy-
intézéssel, cégalapítást, 
polgári peres és peren 
kívüli ügyeket, büntető-
ügyeket vállal. 
VI.ker. Vörösmarty u.64. 
Tel.: 06(70)274-5371 
e-mail: nemeth.laszlo6@
gmail.com

 
ZÁRLAKATOS! Gyors-
szolgálat! Zárnyitás, 
zárszerelés, betörésbiz-
tos hevederzár-szere-
lés, ajtó-, ablakrácsok, 
lakatosmunkák, galéria-
készítés! 
Tel.: 06(30)961-3794

VILLANYSZERELÉS, 
gyorsszolgálat, bojlerja-
vítás kiszállási díj nélkül. 
Tel.: 06(20)9393-799

CIPŐ, BŐRDÍSZMŰ ÉS 
TEXTIL JAVÍTÓ ÜZLET. 
Szolgáltatásaink: sarka-
lás, talpalás, szűkítés, 
bővítés, bőrdíszmű 
javítás, nadrág felhajtás, 
zippzárcsere, táska javí-
tás. Tel.: 06(1)781-0615, 
VII.ker. Király utca 75.

AKCIÓNK! Gázüzemű 
fűtőkészülékek 
felülvizsgálata,
tisztítása, javítása 
kiszállási költséggel 

együtt bruttó 6.600,-Ft. 
Tel.: 212-2949. 
www.vasuta.hu Életet 
ment!

VÍZSZERELÉS, CSAPOK, 
SZIFONOK, WC-csészék, 
WC-tartályok cseréje, 
javítása. Mosó-, mosoga-
tógépek bekötése. 
Tel.: 06(30)447-3603

VII. kerületi cég 
vállalja társasházak 
közös képviseletét, 
24 órás elérhetőség, 
kintlévőség kezelés, 
precíz, lendületes 
csapat, kedvező ár, 
állandó jelenlét. 
Tel.: 06(30)687-8747, 
www.tarsashazak.com

Egyéb
Antikváriumunk 
készpénzért vásárol 
könyveket, teljes könyv-
tárakat, vitrintárgyakat, 
régi képeslapokat, 
valamint DVD-t, hang-
lemezt. Tel.: 06(1)332-
0243, 06(20)922-0001

ANTIKVÁRIUMUNK 
készpénzért vásárol szép 
állapotú, régi és kevésbé 
régi könyveket, könyv-
hagyatékot. Díjtalan 
kiszállás! Tel.: 06(20)916-
5766, 352-7470

Bélyeggyűjteménye-
ket, papír- és fémpén-
zeket, képeslapokat, 
régi iratokat, porcelánt, 
egyéb  régiségeket 
vásárolunk. VI., Andrássy 
út 16. H-P: 10-17.  
Tel.: 06(1)266-4154

GARÁZS KIADÓ a Rózsa 
u. 23-ban!
Tel.: 06(20)911-09-56

FIGYELEM! Mindennemű 
régiséget vásárolunk MA-
GAS ÁRON: festménye-
ket, porcelán,ezüstöket, 
réz-bronz szobrokat, 
hagyatékot díjtalan 
kiszállással. 
Tel.: 06(20)285-4174

Egészség
Fogsorjavítás, készítés, 
alábélelés. Gyorsan, 
precízen. Rászorultaknak 
háznál is. Vécsei Julianna. 
Tel.: 06(20)230-3547, 
06(1)789-2859
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