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A farsang vízkereszt napjától – január 6. – a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdetéig, hamvazó
szerdáig tartó időszak. Napjainkban is számtalan mulatságot rendeznek ezen időszak alatt világ és ország
szerte, így természetesen Erzsébetvárosban is. A hagyományőrzés, a busójárás bemutatása volt a fő attrakciója 
a kerületünkben szombaton megrendezett Fergeteges Farsangi Forgatagnak. A február 16i eseményen rengeteg 
gyerek és felnőtt vett részt, és mindannyian élvezték a fergeteges farsangi forgatagot.
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Szalagavató 
Karácsony elmúltával, vízkereszttel kezdődött a báli szezon. 
Vagyis január 6ától hamvazószerdáig, március 9ig bál bált 
követ mindenütt. Jó kezdete ez az évnek, a karácsonyi meg
hittség és visszahúzódás után változatosságot és kikapcsoló
dást jelent. Többnyire ilyenkor rendezik a végzős középisko
lások a szalagavatójukat is. Ebben az évben az Erzsébetvárosi 
Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 
végzős növendékei a Hotel Tulip Inn Budapest Millennium
ban tartották meg hagyományos szalagtűző báljukat február 
elsején. A 17 órakor kezdődő rendezvényen szinte telt ház 
fogadta a szalagtűzésre felsorakozó fiatalokat. Az ünnepségen 
Tillinger Péter igazgató köszöntötte a végzősöket. A szalago
kat Szebeni Ágnes osztályfőnök tűzte fel. A diákok és az iskola 
tanári karának meglepetésműsora nagy sikert aratott. A bált a 
gyönyörű ruhában ellejtett keringő zárta.

Az ezredik magyar állampolgár 
Erzsébetvárosban

Keresztkérdések 
a fasori református 
gyülekezetben
 
Keresztkérdések címmel tíz vasárnapon át tartó Biblia
ismereti tanfolyam indul március 10én a Fasori Refor
mátus Gyülekezetben. A Végh Tamás lelkipásztor által 
vezetett alkalmakon három kérdésre kaphatnak választ 
az érdeklődők: Kicsoda Jézus? Miért jött? Mit jelent Őt 
követni? „Bármilyen „messziről” is jöhet valaki, mert alap
vető bibliai tanfolyam lesz” – ígéri Végh Tamás lelkipász
tor. Vasárnap esténként 6órától egy kis vacsorára, kötet
len beszélgetésre, majd ezt követően az előadásra várnak 
mindenkit szeretettel, aki szeretné mélyebben megismerni, 
mit mond a Szentírás Istenről, Jézus Krisztusról és önma
gunkról. Ha szükséges, gyermekmegőrzést is biztosítanak. 
Jelentkezni Végh Tamásnál a 06/303774863as telefon
számon vagy a tvegh@fasor.hu email címen lehet.

Ünnepélyes keretek között köszöntötte  
Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes, 
valamint Vattamány Zsolt polgármester az 
ezredik magyar állampolgárt az erzsébetvá
rosi polgármesteri hivatalban február 12én. 
A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök
helyettes hangsúlyozta: a magyar Országgyűlés 
múlhatatlan feladata és kötelessége volt, hogy 
a nemzetet közjogi értelemben is egyesítse, 
folytatva Szent István országépítő nagy művét. 

A könnyített honosítási eljárás bevezetése óta 
Erzsébetváros ban több mint ezer, míg országos 
szinten négyszázezer felé közelít az állampol
gársági kérelmek száma. A főváros VII. kerü
letében az ezredik állampolgársági okmányt 
egy erdélyi származású óvodás kislány, Róka 
Stefánia vehette át. Külön köszöntötték a 19 
eskütevő között az erdélyi Miklósvárról érkező 
Csiki Gyulát, aki 89 évesen, visszahonosítási 
eljárásban lett ismét magyar állampolgár. 

Valentin napja, a szeretet ünnepe alkalmából február 4én Molnár 
István önkormányzati képviselő választókerülete 130 lakóját hívta 
meg és látta vendégül egy műsorral egybekötött reggelin.

Valentin-napi reggeli

Új szolgáltatások az anyakönyvi ügyintézésben!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Hatósági és Ügy
félszolgálati Iroda Anyakönyvi Csoportjánál 2013. február 
11től anyakönyvi ügyeiket a Polgármesteri Hivatal Erzsébet 
krt. 6. sz. alatti épülete földszinti, ügyfélszolgálati helyiségében 
is lehetőségük lesz intézni a következő ügytípusokban: 
–  születési,  házassági, halotti anyakönyvi kivonatok kiadása
– anyakönyvi ügyintézéshez szükséges nyomtatványok átvétele
– általános tájékoztatás anyakönyvi ügyekben.

Az ügyfélszolgálati helyiségben dolgozó anyakönyvvezető ügy
félfogadása:
 
Hétfő: 8–12 és 13–18

Kedd: 8–12 és 13–16

Szerda: 8–12 és 13–18

Csütörtök: 8–12 és 13–16

Péntek: 8–12

A többi anyakönyvi ügytípusban kollégáink a megszokott nyitva tartás szerint, a Polgármesteri Hivatal 
(Erzsébet krt. 6.) I. emele tén fogadják ügyfeleiket.
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Kérdések és válaszok a januári 
közmeghallgatásról

dr. F. Klára
„Valamikor, amikor lebontották a Százház utcában a sportcsarnokot, az volt a terv, hogy a helyén egy 
komplex sportközpont épül. Jelenleg, tudomásom szerint, még tanuszodája sincs a kerületnek, mert  eladták 
azt is. Érdeklődöm, hogy mik a tervei az önkormányzatnak, épül-e valamikor is sportközpont a Százház 
utcában.”

Vattamány Zsolt polgármester
„A Százház utcai sportcsarnokkal kapcsolatosan elég sok megkeresés érkezik. A beruházás körül kiala
kult jogi viták és pénzügyi nehézségek miatt a sportcsarnok nem épülhet fel. A beruházás meghiúsulása 
a korábbi vezetés felelőtlen kötelezettségvállalására vezethető vissza, az ügyben jelenleg is bírósági eljárás, 
a beruházó ellen pedig felszámolási eljárás van folyamatban. Célunk, hogy a kerületiek és a környéken 
élők igényeihez igazodva kerüljön hasznosításra a terület, így a tervek szerint Erzsébetváros zöldterüle
teinek növelése érdekében parkká alakítaná az önkormányzat. Én nagyon bízom benne, hogy ebben az 
évben ez a park már átadásra is kerülhet, ezzel is növelve a zöldfelületek nagyságát és a parkok számát.”

B. Aranka, Sz. Julianna, R. Kata 
„Az utcafrontos önkormányzati tulajdonú pincék, lakások kereskedelmi célú használata ügyében miért 
nincs előrelépés?” 

Csomor Sándor, az ERVA Zrt. vezérigazgatója
„A jogszabályi kötelezettségeknek eleget kell tennünk, és a 25 millió forintnál nagyobb értékű helyisé
geket csak pályázati úton lehet hasznosítani. Ennek ellenére februárban a képviselőtestület elé fogjuk 
vinni a jogszabályi könnyítést, hogy legalább a 25 millió forintnál kisebb értékű helyiségeket gyorsab
ban és hatékonyabban tudjuk hasznosítani.”

Miért nem végzi el a takarítást reggelre a Kamilla Kht.? 

„Most már nem a Kamilla Kht. takarít, január elsejétől az ERVA Zrt. kapta meg ezt a lehetőséget 
az önkormányzattól. Az ERVA pillanatnyilag 4 járdatisztító géppel, 16 közfoglalkoztatottal és 15 saját 
kollégával dolgozik. Jelenleg három utcát naponta takarítunk, a tavalyi évben csak a Kazinczy utcát taka
rították napi rendszerességgel, az idén azonban már az Akácfa és a Király utcát is, de a takarítás intenzi
tását fokozni fogjuk. Nagyon reméljük, hogy hetente legalább kétszer el fogunk jutni mindenhova.”

S. Ilona
„Miért engedélyezi a képviselő-testület illetékes bizottsága a szűk területű és forgalmas utcákon a vendéglátó-
helyek teraszainak kihelyezését?”

Vattamány Zsolt polgármester
„A vendéglátó teraszok közterülethasználati hozzájárulásának kiadását megelőzően minden esetben 
helyszíni szemlét tartanak a Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodájának munkatársai, melynek 
során elsődlegesen azt vizsgálják, hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. számú Kormányrendelet vonatkozó pontjában előírt, legalább 1,5 méter szélességű gyalogos
sáv biztosíthatóe a létesíteni kívánt vendéglátó terasz mellett. Nagyon fontos, hogy 1,5 méter gyalogos
sávnak maradnia kell, ezért is utalok vissza arra, amit a korábbi rendeletünkben, decemberben szabályoz
tunk, vagyis hogy 1 méternél kisebb szélességű teraszra nem adunk ki engedélyt. A Városüzemeltetési 
Bizottság által engedélyezett vendéglátóteraszok ellenőrzését korábban a közterületfelügyelet végezte 
elsősorban, emellett a Hatósági Hivatal és Ügyfélszolgálati Irodájának munkatársai eseti ellenőrzéseket 
hajtottak végre. Az idei évtől kezdődően ebben változás áll be, amitől reményeink szerint hatékonyabban 
tudunk majd eljárni, hiszen a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda egy éves ellenőrzési terv szerint végzi a 
teraszok méretének és nyitva tartásának rendszeres ellenőrzését.”

Az idén sem emelkednek  
a lakbérek
Egy 2011 évben megalkotott önkormányzati rendelet értelmé ben minden év 
február 1ig kell felülvizsgálnia a képviselőtestületnek, hogy módosítjae az 
önkormányzati lakások lakbéreinek mértékét. 

A bérlakások komfortfokozat alapján öt kategóriába sorolhatóak, melyekre 
különböző díjakat állapítot tak meg 2011ben. Rászorultsági alapon három 
különböző cso portba – szociális, költségelvű vagy piaci alapú – osztották 
a bérlőket, akik egy komfortos lakás esetében 280–800 Ft/m2/hó közötti 
összeget fizetnek az önkormányzat részére. 2012 év elején arról szavazott a tes
tület, hogy ne emelkedjenek a lakbérek, az idei évet tekintve Vattamány Zsolt 
polgármester arról tájékoztatta a kerületieket, hogy 2013ban sem növekednek 
a lakossági terhek.

Önkormányzati képviselők fogadóórái
Egyéni választókerületi képviselők

Wencz Miklós – 1. sz. választókerület
Fogadóóra a 0630/9481662es telefonszá
mon történt előzetes egyeztetés után lehetséges.

Megyesi Mózes – 2. sz. választókerület
Minden hónap harmadik hétfőjén, elő
zetes telefonos egyeztetést követően (tel.: 
0630/9481659), 16.30 és 17.30 óra között 
az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalban 
(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. I. em. 115.)

Szikszai Zsolt – 3. sz. választókerület
Minden hónap első és harmadik csütörtökén, 
14.00–17.00 óráig. 
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Bejelentkezés: hétfői napokon 10.00 és 18.00 
óra között a 061/4623122 telefonszámon

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

Benedek Zsolt – 5. sz. választókerület
Fogadóóra a 061/4623130, vagy a 
0630/9481660as telefonszámokon történt 
előzetes egyeztetés után lehetséges 

Molnár István – 6. sz. választókerület
Minden hónap első péntekén 13.00 és 
15.00 óra között a Rózsa utca 3. szám alatti, 
utcáról nyíló helyiségben (volt Nyugdíjas 
Klub). 
Tel: 4623137 (10.00 és 15.00 óra között), 
email: molnar.istvan@erzsebetvaros.hu

Nagy Marianna – 7. sz. választókerület
Fogadóóra a 061/4623130as telefonszámon 
történt előzetes egyeztetés után lehetséges

Vattamány Zsolt – 8. sz. választókerület
Minden hónap második és negyedik hétfőjén, 
13.00 és 18.00 óra között az Erzsébetvárosi 
Polgármesteri Hivatalban (1073 Budapest, 
Erzsébet krt. 6.). 
Bejelentkezés minden hétfőn 15.00 és 17.00 
óra között a 061/4623205ös telefonszámon

Kismarty Anna – 9. sz. választókerület
Fogadóóra a 061/4623130, vagy  
a 0630/9481663as telefonszámokon  
történt előzetes egyeztetés után lehetséges.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Bejelentkezés: 061/4623130

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

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

Juhász Gábor – 12. sz. választókerület
Minden hónap második és negyedik 
csütörtökén, 14.00–17.00 óráig.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Bejelentkezés: 061/462 3207

Listás képviselők

Moldován László
Minden hónap második hétfőjén,  
17.00–19.00 óráig.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.,  
1. em. 103.
Bejelentkezés: 061/4623212

Puskás Attila Sándor 
Minden hónap utolsó keddjén, 12.00–14.00 
óráig.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.,  
1. em. 103.
Bejelentkezés: 061/4623212

Stummer János 
Minden hónap első keddjén 11.00–13.00 óráig.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.,  
1. em. 103.
Bejelentkezés: 061/4623212

Gergely József
Minden hónap harmadik csütörtökén,  
16.30–17.30 óráig.
Helyszín: Haverok Kávézó, 1074 Budapest, 
Dohány utca 1/c
Bejelentkezés: 061/4623402

dr. Kispál Tibor
Minden hónap második hétfőjén,  
16.00–18.00 óráig.
Helyszín: Király utcai nyugdíjas klub,  
1077 Budapest, Király utca 97. (bejárat 
a Rózsa utca felől).
Bejelentkezés: 061/4623402
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2013. január 1jén módosították a 
Magyarország helyi önkormányzata
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. tör
vényt. A módosításnak két, Erzsébet
város nyugalmát is lényegesen érintő 
bekezdését érdemes megvizsgálnunk: 

„A helyi közösség tagjai a helyi 
önkormányzás alanyaként kötelesek 
betartani és betartatni a közösségi 
együttélés alapvető szabályait.” (8. § 
(1) bekezdés b) pont)
„Felhatalmazást kap a helyi önkor
mányzat képviselőtestülete, hogy 
rendeletben határozza meg: az öngon
doskodás és a közösségi feladatok 
ellátásához való hozzájárulás, továbbá 
a közösségi együttélés alapvető sza
bályait, valamint ezek elmulasztásá
nak jogkövetkezményeit.” (143. § (4) 
bekezdés d) pont)

A fentiek értelmében megszületett 
a 2/2013 (I.25.) számú önkormány
zati rendelet a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek elmu
lasztásának jogkövetkezményeiről. A 
rendeletre és a szankcionálásra egyér
telműen szükség volt, az Alkotmány
bíróság döntése óta eltelt időszak (sza
bályozás híján) ugyanis meglehetősen 
nyugtalanul telt a kerületben.

A rendelet a korábbi évek tapasztalatai 
és a lakók panaszai alapján, jogszerű
séget figyelembe véve lett kialakítva, 
bízva abban, hogy segíti a békés egy
más mellett élést Erzsébetvárosban. 
A szabályozástól nem kell tartani, 
hiszen – ha lehet így fogalmazni – 
csupán az általánosan elfogadott, 
normális életkörülmények biztosítá
sát tartja szem előtt. Tulajdonképpen 

a korábban már többször rendeletbe 
vagy határozatba foglalt cselekménye
ket tiltja az éppen aktuális törvényi 
keretek között. Újdonságot mindössze 
az állattartás helyes módjának keretbe 
foglalása jelent, de ebben az esetben 
is csak azokat bünteti a rendelet, akik 
nem takarítják fel a piszkot kedven
ceik után, vagy kóbor állatokat etetnek 
másokat zavaró módon (kivételt ez alól 
csak az énekesmadarak jelentenek, azo
kat továbbra is lehet etetni).

A rendeletben foglaltak betartását 
a közterületfelügyelet munkatár
sai, illetve a Polgármesteri Hivatal 
illetékes köztisztviselője ellenőrzi. Aki 
megszegi a közösségi együttélés alap
vető sza bályait, az akár 150 000, Ft 
közigaz gatási bírság megfizetésére is 
kötelezhető. 

Új rendelettel a nyugodt 
erzsébetvárosi életért

Az Alkotmánybíróság 2012 novemberében kimondta, hogy az önkormányzatok „tiltott 
közösségellenes magatartások” szankcionálására és büntetésére irányuló rendeletei 
alkotmányellenesek, ezért azokat valamennyi önkormányzatnak vissza kellett vonnia. Nem 
tehetett másként Erzsébetváros sem, a képviselő-testület azonban megtalálta a módját, 
hogy miként biztosítsa a VII. kerület rendjét és nyugalmát.

Megszegi a közösségi együttélés szabályait, aki:

• Nem megfelelően használja a közterületet.

• Közterületen szeszes italt fogyaszt.

• Megszegi az üzletek éjszakai nyitva tartására vonatkozó szabályozást.

• Közút nem közlekedés céljára történő igénybevétele esetén nem 

tartja be a megfelelő szabályokat.

• Megsérti a plakátok elhelyezésére vonatkozó szabályokat.

• Erzsébetváros önkormányzata jelképeit jogosulatlanul használja.

• Megszegi Erzsébetváros állattartási szabályait.

„Azt látom, hogy az átalakítás 
zökkenőmentesen ment, és ebben 
mindenki partner volt: mind az új 
tankerületvezető, mind az isko
lák, mind pedig az önkormányzat 
alkalmazottai és azon cégei, amelyek 
átvették az iskolák üzemeltetését. 
Nagyon komoly előkészítő munkát 
igényelt az átállás mindenki részéről. 
Az önkormányzatra háruló munka 
gördülékenyen zajlott, és a szakmai 
kapcsolatunk továbbra is nagyon 
jó a vezetőkkel” – fogalmazott a 
polgármester. Kitért arra is, hogy 
a múlt héten az iskolaigazgatókkal 
elbeszélgettek, amikor is ismételten 
elmondta, hogy az önkormányzat 
továbbra is magáénak érzi mind
egyik, korábban általa fenntartott 

iskolát, és a jövőben is támogatni 
szándékozik azokat. „A programokat 
és az igényeiket, amiket elém tártak, 
lehetőségeinken túl is biztosítani fog
juk. Az önkormányzat megteszi, amit 
lehet, de nem tehetjük meg, hogy az 
iskolák azt érezzék, hogy magukra 
hagytuk őket” – hangsúlyozta a kerü
let vezetője.

„Tavaly ősszel mind a tanárok, mind 
a szülők részéről eljutottak hozzám 
az aggódó hangok, hogy vajon az 
oktatás minősége nem foge rom
lani. Én akkor is azt gondoltam, 
hogy le lehet jól bonyolítani az 
átállást. Erzsébetváros iskoláiban 
nem történt semmiféle színvonal
romlás” – tette hozzá. Az Erzsébet

városi Kéttannyelvű Általános Iskola 
és Gimnázium igazgatója, Tillinger 
Péter igazgató elmondta, aránylag jól 
zajlottak az átalakítási folyamatok, 
és sem a szülők, sem a gyerekek nem 
érezték meg a változást. Elégedett 
volt az átalakítások menetével Móri 
Árpádné, az Alsóerdősori Bárdos 
Lajos Általános Iskola és Gimnázium 
igazgatója is, mint mondta, a munká
latok már decemberben elkezdődtek, 
és év elején teljesedtek ki. Hozzá
tette: ha bármi fennakadás van, azt 
közös munkával jól tudják orvosolni. 
Hasonlóképp élte meg az átrendezést 
a Baross Gábor Általános iskola is, 
Spiesz Ádám igazgató szerint kisebb
nagyobb bizonytalanság mellett 
rendben lezajlott a folyamat.

Gördülékeny az iskola -
átalakítás a kerületben

Nem okoztak gondot a kerületben az év elején elkezdődött iskolaátalakítások, 
Vattamány Zsolt polgármester a korábban önkormányzati fenntartású iskolák 
vezetőit arról biztosította, hogy a kerület továbbra is figyelemmel kíséri 
az intézmények életét.
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A GPSalapú útikalauz több száz fényképet és 
információt tartalmaz a kerület ismert és eddig 
kevésbé ismert részeiről, melyek virtuális térké
pen is megtekinthetőek, sőt az útvonaltervezővel 
könnyen meg is közelíthetőek.
Erzsébetváros arculatát, adottságait tekintve 

Budapest belvárosának talán legszínesebb, leg
sokoldalúbb része. A kerület vallási és kulturális 
központ jellege, a számtalan műemléképület sajá
tos múltidézésre csábítja az idelátogatót. A körúton 
sétálva vagy a szűk utcákat járva szinte magunk 
előtt látjuk az eleven, zsibongó, mégis méltóságteljes, tekintélyt paran
csoló régi Budapestet.
Az alkalmazás elkalauzolja Önt Erzsébetváros nevezetességeihez, melyek 

között megtalálhatóak a kerületi múzeumok, templomok, és kedvére válo
gathat az éttermek, szórakozó és szálláshelyek között is. Egy kattintás, és 
tájékozódhat a kerület állandó programjairól és eseményeiről.
Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere lapunknak elmondta, bízik 

benne, hogy az alkalmazást minél többen töltik le, és sikerül felkelteni sokak 
érdeklődését, akik hamarosan személyesen is ellátogatnak a kerületbe, hogy 
megismerkedjenek Erzsébetváros történelmével és színes kul
turális életével.

AktuálisAk
tu

ál
is

A zsebedben egész
Erzsébetváros!

Továbbra is ingyenes az az Erzsébetvárost bemutató okostelefon-alkalmazás, mely már 
nemcsak magyar nyelven, de angolul is letölthető. A pesti belvárosi kerület nevezetességei, 
kulturális- és sportélete, szálláshelyei, éttermei, szórakozóhelyei, különleges boltjai 
okostelefonon is elérhetőek. 

A turisztikai 
GPSt a gyártó 

cég, az Appsters  
iPhonera, 
iPadra és 

Androidra is 
kifejlesztette.  

Álarcok, kereplők, busók 
Erzsébetvárosban

A hagyományőrzés, a busójárás bemutatása volt a fő attrakciója a kerületünkben 
szombaton megrendezett Fergeteges Farsangi Forgatagnak. A telt házas rendezvény 
a Garay Centerben és kültéren zajlott, elsősorban családok részvételével. Az ünnep 
fővédnöke Vattamány Zsolt polgármester volt.

A Holló együttes zenés interaktív 
gyermekműsorával kezdődött, majd 
a Farsang a Fonóban programmal 
folytatódott a Fergeteges Farsangi 
Forgatag Erzsébetvárosban, aminek 
keretében a lányok szőttek, fontak, 
gombolyítottak, a fiúkkal táncoltak, 
majd a hagyományoknak megfelelően 
Fassang Jancsit eltemették jelképesen. 
A Garay Center Mohácsi Sokackör 
Hagyományőrző néptánccsoportja 

élő zenekari kísérettel lépett fel a 
rendezvényen, majd busóavatást tar
tottak. A tél nem múlhat el farsang 
nélkül: ez az ünnep azonban nemcsak 
a jelmezek színes kavalkádját jelenti, 
de hazánkban hagyományosan a 
busójárást is, amelyet a városi ember 
általában ma már csak hallomásból, 
tanulmányaiból ismer. Az erzsébet
városi ERöMŰVHÁZ ezt a hagyo
mányt kívánta feléleszteni, és a nagy

közönségnek bemutatni 
szombaton.

A busójárás Mohácsról 
ered: farsang idején a 
mohácsi busók fűzfából 
faragott, rikító színűre 
festett, félelmetes álar
caikban, kereplőket for
gatva, kolompokat rázva 
hagyományosan vidám 
forgataggá varázsolják 
a várost. A téltemető, 
tavaszköszöntő nagy 
ünnep húshagyó kedden 
látványos, jókedvű far
sangtemetéssel ér véget. 
Ám ekkor is örök kérdés 

marad, hogy valóban elűztéke a hide
get? A hagyomány eredetét egyébként 
Mohácson a törökűzés legendájával 
magyarázzák. 
 
Sötétedéskor az egybegyűltek máglyát 
gyújtanak, s „elégetik” a telet, és a 
főtéren körtáncokat járnak.

Az erzsébetvárosi Farsangi Forgatag
ban a busók a Garay téren vonultak 
fel, így a kerületiek és a vendégek 
igazi busójárás szemtanúi lehettek. 
Hatalmas tömeg előtt, napsütés
ben, a közönség bevonásával zajlott 
a vidám esemény. A busók álarcai a 
helyszínen is ki voltak állítva: eredeti 
faragott álarcokat, kereplőket láthat
tak a vendégek. A családi program 
kézműves foglalkozással folytatódott, 
ahol busóálarcot készítettek termé
szetes anyagokból, valamint zajkeltő 
hangszereket és varázsló süveget 
alkothattak a nézők. Arcfestéssel és 
hennafestéssel folytatódott a színes 
program, és bemutatkozott a Roth 
Miksa Emlékház is, az érdeklődők 
pedig aznap ingyenjeggyel látogathat
tak el az emlékházba.
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Négy iskola 49 diákja vett részt a megmérette
tésen. A program nem is verseny volt, hanem 
inkább kellemes hangulatú énekbemutató. 
A közönség soraiban sok szülő is helyet foglalt, 
akik nagy tapssal jutalmazták a népdalcsokrok 
stílusos előadását. A verseny zsűritagjai (köztük 
Kaibinger Pál, az ELTE főiskolai tanára) évek 
óta értékelik a résztvevő tanulók előadását, így 
jól látják a versenyzők fejlődését. A népdalok 
a népi hagyományok megőrzését szolgálják, a 
dalszövegek játékossága pedig élvezetessé teszi 
előadásukat.

Hagyományőrzés
Erzsébet-kártya elfogadóhelyek

Január 26-án kerületi népdaléneklő versenyt rendezett az 
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium ének 
munkaközössége, Hasznosi Judit vezetésével.  A jó hangulatú 
délutánon részt vett Bauer Lilla, a KIK VII. tankerületének igazgatója, 
Molnár Albertné, a KIK munkatársa és Móri Árpádné, az iskola 
igazgatója is. 

A Baross Gábor Általános Iskolából aranyérmes lett: 
Vajda Patrik 4.o., Kalocsai János 7.o. és a Baross ötös 
csoport.

Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, 
Szakiskola és Szakközépiskola résztvevői közül arany 
minősítést kapott Offor Ebony 7.o., Veneczli Zóra 10.o. 
tanuló.

Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Gimnázium  tanulóinak ez a szép délután „aranyesőt” 
hozott : Vozár Mária Villő 2.  és Mező Magdolna 5. 
osztályos tanulók szóló kategóriában arany minősí
tést kaptak, míg a 3. z osztály csoportja szintén arany 
minősítést szerzett. Az iskola 5. b és  8. b osztályának 
népdaléneklői az arany minősítés mellett február 23án 
a fővárosi népdaléneklő versenyen képviselik Erzsébet
várost. Eredményes felkészülést kívánunk nekik!

Üzlet neve Címe Kedvezmény Leírás

Haifa Dent Fogászati 
Rendelő VII. Akácfa u. 10. 15% nonstop fogászati 

szakrendelö 

Haifa Internet VII. Akácfa u. 10. 10% internet-hozzáférés

Burger King EMKE VII. Akácfa u. 1–3. 10% a nem akciós  
termékekre lángon sütött hamburger

Coop Élelmiszer VII. Akácfa u. 16. 5%, kivéve dohány-
áru, újság

Non-Stop Élelmiszer VII. Akácfa u. 27. 5%, kivéve dohányáru

Kispipa Étterem VII. Akácfa u. 38. 20%
kellemes, családias hangu-
latú étterem nagy étel- és 
italválasztékkal

Pizza King Étterem VII. Akácfa u. 9/a 10% ebéd házhoz szállítása; 
Pizzéria

Szelei és Fia Vegytisztító VII. Almássy tér 15. 5%

ruhatisztítás, -javítás, 
szőnyeg tisztítás, bőr, 
szőrme ruházat szakszerű 
tisztítása, festése

OPIS-MED Gyógyászati 
Szaküzlet VII. Alsó erdősor u. 10. 5% 

nem TB támogatott gyógy-
ászati-segédeszközökre és 
gyógyászati termékekre

St. Kozma Patika VII. Alsó erdősor u. 7. 5%

recept nélküli termékekre, 
amelyek értéke 5000Ft 
alatti és egyéb kedvez-
ményben nem részesülnek

Burger King VII. Baross tér 14. 10% a nem akciós  
termékekre lángon sütött hamburger

Temetkezési Irodák VII. Bethlen Gábor u. 
13.; Dohány u. 96. 10%

személyes megbeszélés 
alap ján munkadíjból,  
gyászjelentés szerkesztése 
esetén 12%

Pannónia Gyógyszertár VII. Damjanich u. 14. 5–10%

5%: Gyógyhatású termé-
kek, vérnyomásmérők, 
táplálékkiegészítők. 10%: 
Vichy termékek

Tücsök papír-írószer-játék VII. Damjanich u. 33. 5 % minden termékre

Vértesi Antikvárium VII. Dembinszky u. 41. régi könyvekre 10% 
új könyvekre 5–10% antikvár könyvek

Billerbeck Álomstúdió VII. Dob u. 49. 7% ágyak, matracok, párnák, 
paplanok

Dob Papír Bt. VII. Dob u. 68.
5% kivéve fénymá-
soló papír és akciós 
termékek

papír, nyomtatvány, nyomta-
tópatron

Fortuna Gyógyszertár VII. Dob u. 80. 5%

Készpénzes vásárlás esetén:  
gyógytermékek, vérnyomás-
mérők, vércukormérők. A 
kevezmények nem vonhatók 
össze más akciókkal.

Nextel VII. Dohány u. 14. I. em.
10% a tartozékokból 
és 1000,-Ft a telefo-
nokból 

mobiltelefon adás-vétel, 
csere, szerviz

Judit Stúdió VII. Dohány u. 67. 10%

talpmasszázs, akupresz-
szúra, test- és fülgyertyázás, 
pedikűr, manikűr, műköröm, 
asztrológia, biorezonancia

Lendvai Hajstúdió VII. Dohány u. 74. 10% női fodrászat

Miki ABC VII. Dohány u. 88. 5%
A lista nem teljes, következő 

számunkban folytatjuk.

Erzsébetváros önkormány
zata kiemelt figyelmet fordít 
arra, hogy a kerület lakói 
valóban otthon érezzék 
magukat szűkebb pátriájuk
ban, s elérhetővé váljanak 
számukra azok a szolgálta
tások, amelyek a közvetlen 
környezetükben fellelhetők. 
A 60. életévüket betöltő, 
valamint a nagycsaládos vagy 
gyermeküket egyedül nevelő 
kerületi lakosok számára 
térítésmentesen biztosítja 
az Erzsébetváros Ezüstévek 
Kártyát, amellyel számos 
üzletben, szolgáltatónál ked
vezményesen vásárolhatnak.

A kártya az érvényességi 
időn belül korlátlan számú 
kedvezményes vásárlásra 
jogosítja tulajdonosát a szer
ződött partnereknél. 

A mindennapi élet során 
szükséges termékek és szol
gáltatások mellett a kulturá
lis, szabadidős, gyógyászati 
lehetőségeket is hozzáférhe
tőbbé teszi a kerületben élők 
számára.

A programba belépő új 
elfogadóhelyeket rendszere
sen meghirdetjük az Erzsé
betváros újságban, valamint 
az önkormányzat honlapján 
(www.erzsebetvaros.hu). 
Az erzsébetvárosi üzleteket 
Erzsébet királyné mellképét 
ábrázoló matricával láttuk el, 
az ország többi részén lévő, 
Euro Discount Club elfo
gadóhelyeket pedig a kártya 
hátoldalán látható, az EDC 
logóját ábrázoló matricáról 
lehet felismerni.

A teljes listát megtalálhat
ják a www.erzsebetvaros.
hu oldalon, valamint a Tv7 
képújságjában.

Tájékoztató az Erzsébetváros 
Ezüstévek Kártyáról
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Mozi-színház Erzsébetvárosban
A Dohány utca és Károly körút sarkán áll egy gyönyörű épület, amelynek földszintjén 
ma a társulat nélküli Belvárosi Színház működik. A ház 1912–13 között az Első Katonai 
Biztosító székházának épült. A terveket Hoepfner Guido (1868–1945) Györgyi Géza (1851–
1934) közreműködésével készítette el. Az épület a nagy múltú Huszár-ház helyére épült. 

A hatemeletes ház tervezői az első pil
lanattól úgy képzelték, hogy a kétszin
tes alagsorban színház működik majd. 
Az átadást követően aztán volt itt 
üzlet, iroda, bank és klub is, sőt a pesti 
mítosz szerint még kaszinó is műkö
dött benne. A harmincas évek közepén 
az akkori tulajdonos már arról ábrán
dozott, hogy mozit nyit, ám a tűzol
tóság mereven elzárkózott az ötlettől: 
tűzvésztől rettegtek. Joggal, hiszen 
az akkoriban használt, úgynevezett 
nitrofilm iszonyatos lánggal égett, a 
füstje mérgező volt, ráadásul, ha nem 
jutott levegőhöz, azonnal berobbant. 
Az engedély körül vita lángolt fel a 
hírlapokban is, így aztán hiába a szép 
ház, a benne található gyönyörű szín
ház, a közönség félni kezdett a hely

től. Éveken át húzódott az ügy, míg 
egy napon dr. Ruttkay Ödön minisz
teri osztálytanácsos, moziügyi előadó 
nyugdíjba ment, és Broadway néven 
filmszínház és filmforgalmazási kft.t 
alapított, majd elvégezte az üzletve
zetői tanfolyamot is. Talán már sej
tik, hogy ez a kft. pályázott az első 
magyar pincemozi megnyitására, s 
csodákcsodája, a vállalat az engedélyt 
azzal a feltétellel kapta meg, hogy a 
mozi üzemvezetője és igazgatója dr. 
Ruttkay Ödön lesz. Így hát a filmszín
ház Broadway néven 1939. január 6án 
megnyílt. A látszat kedvéért előírtak 
ugyan némi belső átépítést, amelynek 
terveit a korszak nagyszerű építésze, 
Domány Ferenc (1899–1939) készí
tette, s amelyet – újabb meglepetés – 

a kft. egyik tagja, Szűcs Jenő építési 
vállalkozó végzett el. A mozit olyan 
kiválóan alakította ki Domány, hogy 
a távozó és az érkező vendégek nem is 
találkoztak egymással. Az egész mozi 
belsőépítészeti kialakítása különleges, 
az álmennyezet, a falak formálása, a 
padló lejtése és a széksorok elhelyezése 
egyaránt.

A II. világháború idején a háborús 
logikának megfelelően betiltották az 
angolszász filmeket, sőt elnevezéseket 
is, így Barlang lett a Broadwayból, 
és természetesen óvóhely. A háború 
végén, a kurta koalíciós időkben, a 
pártok a mozikat is felosztották egy
más között, és a Barlang Ady néven 
a szociáldemokraták „tulajdona” lett. 

Az államosítás után a FŐMO (Fővárosi 
Tanács Mozgóképszínház Vállalat) keze
lésébe került, amelynek Ady neve ellen 
nem volt kifogása. Az 1956os forrada
lom utcai harcaiban az épület megsérült, 
a körülötte lévő üzlethelyiségek, raktárak 
kiégtek. A FŐMO a forradalmat köve
tően, 1957ben a Filmtudományi Inté
zetnek engedte át a mozit, így lett belőle 
filmmúzeum, a régi filmek és a művész
filmek otthona. Egyegy emlékezetes 
filmbemutató, mint például az 1968ban 
készült Majmok bolygója vagy a Halá
los tavasz előtt az Astoriáig állt a sor a 
jegyekért. A mozi 1988ban bezárt, majd 
1991ben már ismét Broadway néven újra 
kinyitott, hogy aztán 1999ben komoly 
sajtóvisszhangtól kísérve megint bezárjon. 
2002ben műemléki védelem alá helyez
ték az évekig üresen álló, bizonytalan 
sorsú mozi közönségforgalmi területeit 
és nézőterét. Végül az 1997ben alapított 
Komondor Holding Zrt. vásárolta meg 
és újította fel egymilliárd forintért 2003
ban. A kezdetben operettelőadásokat ját
szó, Belvárosi Színházra keresztelt házban 
jelenleg az Orlai Produkciós Iroda tizen
egy előadása látható: Kramer kontra Kra
mer, Edith Piaf – Vári Éva estje, A nagy 
négyes, Dolcsaja Vita, Gyógyír északi 
szélre, Sírpiknik, Esőember, Jadviga pár
nája, A Bandylányok, Csókol anyád, Az 
isteni Sarah.

A mai ház helyén a kétszintes Huszár-ház állt 
a sarkon, amit 1912-ben bontottak le

Mai szemmel is modernek a térkapcsolatok

A ház 2002 óta műemléki védettség alatt áll
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Boross Sándor
A Bihari János Táncegyüttes vezetője

Mikor került kapcsolatba ezzel 
a kerülettel, és hogyan fonódott össze 
vele az élete?
1977ben jártam itt először. Tavasszal 
a felvételi alkalmassági vizsgám volt 
a Kertész utcában, azután október
ben jelentkeztem az Akácfa utcában 
a Bihari Együttesnél táncosnak. Kez
detben a Gozsduudvarban laktam 
albérletben egy évet, harmincnégy 
évvel ezelőtt, amikor érettségi után 
fölkerültem Budapestre. A házinéni 
annyira a gondomat viselte, hogy 
mondhatnám, második mama volt. 
Ezenkívül ezer szál fűz a VII. kerület
hez, de minden a néptánccal kezdő
dött gyerekkoromban.

Dunaújvárosban, akkori nevén 
Sztálinvárosban születtem, és Rácal
máson laktam. A dunaújvárosi Móricz 
Zsigmond Zenei Általános Iskolába 

jártam, ahol a Kodálymódszert követ
ték. Akkor még tantárgy volt a nép
tánc, később pedig lehetett választani, 
így én hatéves korom óta néptáncol
tam, és szépen végigjártam a ranglét
rát. Nyolcadikig az általános iskolá
ban, utána pedig a gimnáziumi évek 
alatt a dunaújvárosi Vasas Együttesnél 
táncoltam, ahol azonnal a felnőtt 
együttesbe kerültem, mert pont akkor 
volt generációváltás. Érettségi előtt, 
1977 tavaszán egy szerencsés véletlen
nek köszönhetően, megismerkedtem 
a Bihari alapítójával, Novák Ferenc 
Tatával, mert épp a Vasas Együttesnél 
koreografált. Ez a találkozás alig fél 
évvel később sorsdöntőnek bizonyult 
az életemben! Hajóstisztire jelentkez
tem, tengerészetire, de a MAHART
hoz, folyami hajózás szakra vettek fel. 
(Ennek az alkalmassági vizsgája volt 
a Kertész utcában.) Ősszel a főiskola 

miatt följöttem Budapestre, és kezdés
képp kotróhajóra kerültem, aminek 
több jó oldala is volt: ki tudtam járni 
esténként, relatíve sokat kerestem, és 
izgalmas volt a hajón lakni. Viszont 
hamar rájöttem, hogy nem annyira 
romantikus hajózni, és két hónap után 
otthagytam a főiskolát. Ekkor volt 
nagy jelentősége annak, hogy már 
ismertem Novák Tatát, mert közben 
már elkezdtem táncolni a Bihariban. 
Így egyre professzionálisabb szinten 
érvényesült a néptánc az életemben. 
Tatáék segítettek nekem állást sze
rezni, mivel kmks, azaz közveszélyes 
munkakerülő nem akartam lenni, hisz 
ez a kategória az idő tájt virágkorát 
élte. Így az első munkaviszonyom is 
itt volt, a VII. kerületi Ingatlankezelő 
Vállalatnál. A munkám abból állt, 
hogy föl kellett mérnem a lakások 
állagát. Akkoriban minden önkor
mányzati tulajdonban volt. Napi hat
nyolc órában róttam a kerület utcáit, 
néztem a lakásokat. Tíztizenöt címet 
kellett végiglátogatni, de ha előbb 
végeztünk, akkor négyig semmi dol
gunk sem volt, mert akkorra kellett 
visszamenni a központba lejelenteni, 
hogy aznap mi történt. Életemben 
annyiszor nem jártam moziba, mint 
akkor a köztes időben. Még a kerüle
tet sem kellett elhagyni, mert renge
teg mozi volt itt: a Honvéd, a Tisza, 
a Bethlen, a Horizont. És rengeteg 
film volt, amit meg lehetett nézni. 
Ha párhuzamot vonunk, nem tudom, 
hogy ugyanezt ma meg tudnáme 
tenni?! Részben az anyagiak, részben 
a film kí nálat miatt. Akkoriban szer
zői filme ket: Bergmant, Bertoluccit, 
Formant stb. vetítettek, nem amo
lyan ma jellemző csittcsatt, piffpuff 
„alkotásokat”. A Bihari is a VII. kerü
letben, az Akácfa utcában volt, ezért 
mozi, illetve munka után nem kellett 
messzire menni próbára. A táncpró
bák hétfőn, szerdán, pénteken este 
voltak. Novák Ferenc és Foltin Jolán 
koreografáltak, mi pedig táncoltuk 

a jobbnál jobb műveket. Izgalmas dolgokat 
csináltunk. Sokat utaztunk, más művészek
kel találkoztunk. Egyszóval volt idő, amikor 
itt laktam, itt dolgoztam és itt táncoltam. 
Nagyonnagyon jó időszak volt.

Milyen nevezetesebb darabra vagy fellépésre 
emlékszik?
Például az István, a királyra és a Kőműves 
Kelemenre. Mi eredetileg nem voltunk benne 
az „Istvánban”, mert Angliában turnéztunk. 
Amikor megjöttünk, 1983. augusztus 20án, 
a reptéren vártak bennünket azzal, hogy óriási 
sikere van az előadásnak, ezért többször kell 
játszani, de a tánco soknak turnéjuk lesz, ők 
nem tudják most a folytatást vállalni, be kell 
állni gyorsan a helyükre. Ezért az első sorból 
néztük meg az előadást a Királydombon. Min
den olyan hirtelen történt: megérkeztünk, meg
néztük, bepróbáltuk, és éjjel már forgattunk.

Ön mely szerepben táncolt az István, a király-
ban?
István katonája voltam. A lejáró próbán, 
még jelmez nélkül, valahogy átkeveredtem a 
„Koppányosok” közé. Kétségbeesve kérdez
tem, hogy „Hú, gyerekek, mit kell lépni? Én 
Istvános vagyok.” És erre nem azt mondták, 
hogy mit, hanem, hogy: „Te áruló!”, de végül 
is segítettek. Az Istvános palástom azóta is 
megvan. Örök emlék.

A színházi előadásban is benne volt?
Nem. Ott nem mi, hanem a Honvéd Tánc
együttes szerepelt.

A Kőműves Kelemenből is felidézne egy szemé-
lyes emléket?
A darabban nem voltam benne, de többször 
mentünk különféle ünnepségekre fellépni, és 
részleteket adtunk elő belőle. Leginkább Hege
dűs D. Gézával táncoltuk a „Rakd fel, rakd 
fel a falat” jelenetet. Egy alkalommal késett az 
előadás, mert előttünk nagy beszédet tartottak. 
A szovjet elvtársakat nem lehetett félbeszakítani, 
Hegedűs D. Géza pedig szólt a szervezőnek, 
hogy „Ne haragudjanak, de nekem hamarosan 
indulnom kell a rádióba, felvételem van, arról 
nem lehet elkésni”. Mondta a szerve ző, hogy 
akkor menjen el, és majd valamelyik táncos 
beáll helyette. Úgy is lett. Az ének playbackről 
ment, és Babos Karcsi barátom imitálta a Hege
dűs szerepét. Nagyon jól csinálta. Térdre esett, 
ökleit a magasba emelte, tátogott, tátogott. Mi, 
a többiek leszegett fejjel raktuk aznap a falat, 
mert dőltünk a nevetéstől Karcsi barátunk gesz
tikulálásán, aki nagyon átélte a szerepet! 

Az interjút tovább olvashatják az Ezerarcú 
Erzsébetváros című könyvben.
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Varázsló volt, nem kétséges, mint ahogyan az sem, hogy az első pillanatban megnyert 
minden csatát, hiszen bármit csinált, a szeme mindig mosolygott. Varga Gábor 
beszélgetőtársára emelte tekintetét és mosolyát, mert ez volt a névjegye, az, amit mindenki 
egy életre megjegyzett. Ő volt az Erzsébetváros Jövőjéért kitüntetés első díjazottja. 

Nagyszabású XX. századi polgári kezdeményezésnek állít emléket Erzsébetvárosban is 
a február 28-tól május 20-ig tartó Goldmark Fesztivál. A kiállítások, koncertek, irodalmi 
estek, kabaréműsorok azt a mintegy 700 kulturális eseményt idézik fel, amelynek 
keretében 1939 és 1944 között a magyar művészek – irodalmárok, színészek, zenészek, 
képzőművészek – színe-java lépett fel, azok, akiket a korabeli törvények leparancsoltak a 
színpadról. A fesztiválon számos közkedvelt művész ad elő, többek között Gálvölgyi János, 
Balázsovits Lajos, Jávori Ferenc Fegya, Lévai Balázs, Ungvári Tamás, Korcsolán Orsolya és 
a Liszt Ferenc Kamarazenekar.

Gábor bácsi

Goldmark Fesztivál

Jó ideje nem sétált már végig 
az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általá
nos Iskola és Gimnázium folyosóin, 
nem mosolygott a gyerekekre, de 
Gábor bácsi, ahogyan tanítványai 
hívták, mégis jelen volt, tudta, mi 
történik az iskolában. Nagy iskolát 
álmodott a kis erzsébetvárosi utcába, 
és az álom valóra vált. Húsz éven át 
igazgató volt, és Gábor bácsi maradt. 
Állandó pont volt az iskola életében, 
viszonyítási alap, akihez mindig, min
den helyzetben lehetett fordulni. Meg
nyugtató jelenség volt, tanítványainak 
titokban nagypapája, akiről sohasem 
derülhetett ki, hogy karácsonykor 
miért nem ő a Télapó. Szerény, tiszta, 
halk szavú, de határozott ember, aki 
csak akkor szállt harcba, ha bizonyo
san tudta, igaza van. 

Miközben rendíthetetlen akarattal 
álmodta, építette, védte az iskolát, 
s a háttérből segítette tanítványait 
és kollégáit, aközben kerettantervi 
bizottsági tag volt, pedagógus
továbbképzési akkreditációs testületi 
elnök, közoktatási szakértő, Apáczai 
Csere Jánosdíjas, érettségi elnök, 
lexikonszócikkszerző és fantaszti
kus apa. Matematikusként teljesen 
más dimenziókban gondolkodott, 
mint kollégái, akik igyekeztek vele 
szárnyalni. 

Tanárként olyan iskolát szeretett 
volna, ahol a gyerekek azt tanulnak, 
ami érdekli őket, és olyan mélység
ben, amilyenben képesek. Szilárd 
alapot teremtett tanítványainak, olyat, 
amelyre egész életükben építkezhettek. 
Tanítványai mesélik, lassan magya

rázott, hogy mindenki képes legyen 
megérteni a dolgokat. Ha bárki lema
radt, azonnal észrevette, és segített. 
Ilyenkor leállt az osztály, és bevárta 
a lemaradót. Mesélik, néha a tanári 
értekezletek alatt nagy viták folytak, és 
ő mindig nyugalmával teremtett ren
det. Képes volt elérni, hogy figyeljenek 
rá, és ehhez nem kellett megszólalnia. 

És nem igaz, hogy elvesztette az utolsó 
harcot. Büszke tanítványai nemcsak 
hírét viszik, nem csupán mosolyát 
őrzik, de tudják, hogyan érdemes 
élni. Emlékét egy róla elnevezett díj 
őrzi majd, amelyet mostantól minden 
évben november 20án, Varga Gábor 
születésnapján adnak át. 

A varázsló elment, a világ egy mosoly
lyal kevesebbet ér. 

1938tól kezdve különféle intéz
mé nyek alakultak, programok 
indul tak el. Az Országos Magyar 
Izraelita Közművelődési Egyesület 
(OMIKE) 1939 októberében 
in dította Művészakcióját – a zsidó
törvények negatív hatásait 
enyhítendő elindult kezdemé
nyezések sorában – azzal a céllal, 
hogy egyrészt a magyar zsidóságot 
megtartsa azon a kulturális szín
vonalon, ahová eljutott, más
részt azokat a zsidó művészeket, 
írókat, zenészeket munkához 
és jövedelemhez juttassa, akik 
a zsidótörvények következtében 
kiszorultak a korábban számukra 
is nyitott intézményekből.

2013ban – az első zsidótörvény 
75. évfordulójára is reagálva – 
Erzsébetváros önkormányzatának 
támogatásával két civil szervezet, 
a nonprofit Társadalomkutató 
Egyesület és a Szerep Művészeti 
Alapítvány szervezi a Goldmark 
Fesztivált. 

A fesztivál névadója az a Gold
mark Károly, aki Bartók és Kodály 
mellett a magyar klasszikus zene 
egyik legnagyobb, nemzetközileg 
is elismert alakja. Nem mellékesen 
a két budapesti Goldmarkterem 

(a Wesselényi utcában, illetve a 
Hollán utca és Sziget (ma Radnóti 
Miklós) utca sarkán) fogadta be 
1939–1944 között a műsorok leg
nagyobb részét.

A fesztivál legjelentősebb esemé
nye az erzsébetvárosi Magyar 
Zsidó Múzeumban február 28tól 
április 30ig nyitva tartó tárlat, 
mely a Művészakció keretében 
megrendezett hat képzőművészeti 
kiállításnak állít emléket. Ezeken 
a kiállításokon közel 170 művész 
mintegy ezer művét tekinthette 
meg az akkori közönség. 

Március 24én a Bajor Gizi 
Színész múzeumban nyílik az a 
kamarakiállítás, amely az OMIKE 
színpadain fellépő csaknem 200 
színészre emlékezik. 

A fesztivál keretében a 
Művészakciót felidéző komo
lyzenei koncerteket, kabarékat, 
könnyűzenei illetve operett 
nosztalgia koncerteket, irodalmi 
esteket tartanak több helyszínen, 
Erzsébetvárosban a Goldmark
teremben, a Spinoza Kávéházban, 
az Alexandra Könyvesházban és a 
Klauzál13 Könyvesboltban.
Részletes program:  
www.goldmarkfesztival.hu

GOLDMARK FESZTIVÁLGOLDMARK FESZTIVÁL
az OMIKE Művészakciójának emlékére

Varga Gábor középen,  az iskola névadójának emléktáblájánál

Varga Gábor 1951–2012
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Minden, amit 
az influenzáról tudni kell!

Tünetei általában a magas láz (39 fok felett), hidegrázás, hát- és 
végtagfájdalmak, erős levertség, szédülés, rossz közérzet, köhögés, tüsszögés, 
esetleg fejfájás, hányinger vagy hasi görcsök is előfordulhatnak. 

Az influenzát minden esetben ki kell pihenni! Sajnos mai 
rohanó világunkban sokan nem teszik ezt meg, nekik 
tanácsos évente beadatni a védőoltást! Az influenza csepp
fertőzéssel terjedő vírusos betegség, amely szövődményei 
révén számos halálos áldozatot is követel minden évben a 
lakosság körében.

Szövődmények felnőttek esetében:
bakteriális tüdőgyulladás, krónikus hörghurut heveny 
fellángolása, agyi keringészavar, agyhártya és agyvelőgyul
ladás, veseelégtelenség, anyagcserebetegségek, de kialakul
hat még néhány ritkább, szintén életveszélyes betegség is.

Szövődmények a gyermekek esetében: 
gennyes középfülgyulladás, lázgörcs, vak
bélgyulladás gyanúját keltő hasfájás, szív és 
vázizom gyulladás, krónikus betegek álla
potromlása jöhet létre. 

Az influenzavírus kaput nyit a léguta
kat megbetegítő bakteriális kórokozók 
előtt, ezért fontos, hogy az influenza 
tüneteinek első jelentkezésekor 
vegyük komolyan a betegséget, és 
pihenjük ki!

Akinek erős az immunrendszere, az is elkaphatja 
másoktól a náthát vagy az influenzát. Éppen ezért fontos szerepe van a 
higiéniának, mindenekelőtt a kézmosásnak. 

Ha olyan személlyel érintkezett, aki fertőzött vagy bármilyen formában 
kapcsolatba kerülhetett a kórokozókkal, például tömegközlekedési eszkö
zön utazott, minél gyakrabban mosson kezet vízzel és szappannal! 

A gyerekek is iskolából, óvodából hazaérkezve azonnal mossanak kezet! 

Ne piszkálja az arcát, főleg a száját ne! (A körmét se rágja!) 

A só fertőtlenítő hatásáról már sokat hallottunk. Ha van lehetőségünk, 
menjünk el egy héten egykét alkalommal sóbarlangba, hogy a tüdőnket 
fertőtlenítsük. Ha nincs keret a sóbarlangozásra, akkor otthon forraljunk 
sós vizet, a párologatóba is tegyünk jó minőségű sót, illetve naponta több
ször gargalizáljunk híg sóoldattal! 

Egyen soksok Cvitamint! Nyugodtan vegyen be mindennap 1–1 Cvita
min vagy multivitamin tablettát, de figyeljen arra is, hogy olyan étele
ket fogyasszon, amik Cvitaminban gazdagok. A teát is várja meg, amíg 
testmelegre hűl, aztán tegyen bele citromot, így az értékes vitamintartalma 
megmarad.  

Fogyasszon sok meleg folyadékot! Jótékony hatású a meleg tea, kakaó, 
kávé, tejeskávé, ugyanis a szájüregbe bejutó vírusokat lemossák, azok 
pedig a gyomorba jutva nem tudnak tovább szaporodni.  

Mossuk meg az élelmiszereket is! A zöldséget, gyümölcsöt biztosan 
nagyon sokan megfogdosták már, mire eljutott a konyhánkba, ezért érde
mes alaposan megmosni. 
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Babsaláta

A tarkababot szétválogatjuk, jól 
megmossuk, és kevés vízzel lefor
rázzuk, majd annyi langyos vizet 
öntünk rá, hogy éppen csak ellepje, és 
addig főzzük, amíg meg nem puhul. 
Ezután ízlés szerint megsózzuk, és 
hozzáadunk egy kis fej apróra vágott 
hagymát, ezzel együtt tovább főzzük 
még vagy fél órát. Nem öntjük le 
róla a levét, hanem azt is elfogyaszt
juk. A végén megszórhatjuk egy kis 
petrezselyemmel. Melegen és hidegen 
is fogyasztható. A bab főzőlevének 
kiváló vízhajtó és vércukorcsökkentő 
hatása van.

A hagyományok szerint hamvazószerdán 
véget ért a farsangi időszak és megkezdődött 
a húsvét előtti 40 napos böjt. A katolikus 
hagyományok szerinti hamvaszkodás, vagyis 
a hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, 
mivel a hamu az elmúlásra, a halálra 
figyelmezteti az embert. Sokan azért is félnek 
belevágni a nagyböjtbe, mert nem tudják, mit 
is egyenek ilyenkor, ha húst nem lehet? 
Segítségül két finom és egyszerűen 
elkészíthető böjti ételt mutatunk be. 

Sárgarépa 
saláta almával

3 nyers sárgarépát 
lereszerelünk nagyobb 
csíkokra, majd 2 almát 
vékony cikkelyekre 
vágunk, és 2 evőkanál 
darált dióval megszórjuk, 
mindezt pedig néhány 
csepp frissen facsart 
citromlével ízesítjük. 
Köztudott, hogy szer
vezetünknek szüksége 
van a sárgarépában lévő 
karotinra. Csökkenti 
a vérszegénységet, hasznos 
a veséknek és a májnak is.

A mértékletesség erényének cselekedete: tágabb 

értelemben minden erkölcsi meggondolásból 

fakadó önmegtagadás, főként az érzéki élvezetektől 

való tartózkodás; szoros értelemben az önfenntar-

tási ösztön megfékezése az evésben és ivásban. 

Célja a lélek fölemelése a testi vágyak megfékezé-

sével, s a bűnbánat kifejezése.

Régebben a megtartóztatás foka szerint 3 böjtöt 

ismertek: szigorú böjtöt, enyhített böjtöt és a hústi-

lalmat. 1966 óta az egyházi törvény csak a szigorú 

böjtöt és a húst tiltó megtartóztatást ismeri.

Kezdődik a húsvét előtti
böjti időszak
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Nagy volt az izgalom, hiszen a győzte
sek mind egyéniben, mind csapatban 
a budapesti döntőn vehetnek majd 
részt. Igazi nagy küzdelmet és szép 
játszmákat hozott ez a szerda délután, 

különösen a nagy fiúk, azaz a III–
IV. korcsoportosok között. Az első 
3 helyezett érem és oklevél, a 4–6. 
helyezettig pedig oklevél díjazásban 
részesült. 

Minden játékos egy Sakkvilág folyó
iratot is kapott. 3 versenyző maximá
lis pontszámot ért el: Juhász Balázs, 
Vígh Dezső, Budai Klaudia, Balogh 
Dominik.

Eredmények

I. kcs. lányok egyéni

Király Dorottya Julianna iskola

Sápi Laura Sára Dob utcai iskola

Gurzó Gyöngyi  Julianna iskola

II. kcs. lányok egyéni

Budai Klaudia Baross suli

Horváth Amanda Baross suli

Khalil Jasmin Baross suli

I–II. kcs. lány csapat

Baross suli

I. kcs. fiúk egyéni

Juhász Balázs Julianna iskola

Bécsi Ádám Julianna iskola

Csató Csege Julianna iskola

II. kcs. fiúk egyéni

Vígh Dezső Julianna iskola

Lukács István Dob utcai iskola

Makkai Krisztián Julianna iskola

I–II. kcs. fiú csapat

Julianna iskola

III. kcs. lány egyéni

Simon Edina Baross suli

Ellenbacher Alexandra Baross suli

Frommer Júlia Rózsa Dob utcai iskola

IV. kcs. lány egyéni

Budai Vivien Baross suli

Németh Melani Baross suli

III–IV. kcs. lány csapat

Baross suli

III. kcs. fiú egyéni

Rékasi László Baross suli

Maurovics Márk Baross suli

Jagodics Viktor Baross suli

IV. kcs. fiú egyéni

Balogh Dominik Baross suli

Farkas Gábor Dob utcai iskola

Balogh Márk Baross suli

III–IV. kcs. fiú csapat

Baross suli

Gratulálunk a győzteseknek, és sok sikert kívánunk a budapesti versenyhez.

A gyerekek rengeteget készültek a versenyre, aminek meglett az eredménye,  
hiszen szép eredményeket értek el

A versenyen résztvevők nemcsak érmekkel és oklevelekkel, hanem élményekkel  
is gazdagodtak

2013. január 30-án a Baross Gábor Általános Iskolában volt a kerületi Diák 
Sakkolimpia. Szép számmal érkeztek a tanulók: 3 iskolából 42 tanuló vett részt 
a különböző korcsoportokban megrendezett versenyen. 

Erzsébetvárosi 
Diák Sakkolimpia 
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A hallás jelentősége 
a közlekedésben

Mai rohanó világunkban a közlekedés és a vele kapcsolatos problémakör jelentős 
helyet foglal el. Mind a gyalogosok, mind pedig a járművel közlekedők – a kerék-
párosoktól az autósokig – számos nehézséggel szembesülnek közlekedés közben. 
Ezek között is jelentős momentum, még a jól hallók számára is, az egyre nagyobb 
mértéket öltő környezeti zaj zavaró hatása közben a megfelelő és helyes reakció 
kiválasztása.

Nagyon jól tudjuk, hogy ebben a ma már igen erős zajban 
milyen nehéz észlelni a közeledő járműveket, megbecsülni 
a sebességüket, a távolságukat, és még nehezebb felfogni 
azok jelzéseit, egyszóval a lehetséges veszélyhelyzetet fel
mérni.

A jól halló közlekedő is veszélybe kerülhet akkor is, ha 
gyalogos, de akkor talán még inkább, ha maga is járművet 
vezet. Ez utóbbi esetben ugyanis motoros járművének is 
van saját zajszintje, amely mellett csak akkor halljuk meg 
az egyéb hangokat vagy zajokat, ha azok szintje a fülünk
nek fontos frekvenciák jó néhányában meghaladja az állan
dóan hallott hangok zajszintjét.

A fizikából ismert, hogy a hangerő a távolság négyzetével 
arányosan csökken, így még inkább érthető, hogy a másik 
járművet gyakran – ha nem a legtöbb alkalommal – csak 
olyan közelről halljuk meg, hogy a cselekvésre csak nagyon 
kevés időnk marad.

Az észlelési időt nem javítja jelentősen az sem, ha az autó 
ablaka nyitva van, hiszen mindannyian tudjuk, hogy ilyen

kor – a sebességtől függően – a gumik sivítása és a kocsi
szekrény által szaggatott áramlás hangja milyen erős lehet.

Persze sok esetben a csukott ablak sem feltétlen előny, 
hiszen az útitársak beszélgetése is lehet zajszintfokozó 
a figyelemmegosztás negatív hatása mellett. Feltétlenül 
említést érdemel még – amit sokszor tapasztalhatunk –, 
hogy a ma szokványos autóban való zenehallgatás felér egy 
zajinzultussal.

A sűrű nagyvárosi forgalom pedig egyre elviselhetetlenebb 
zajt okoz. Ha tudjuk azt, hogy a normál erősségű társalgó 
beszéd kb. 60–65 decibel erősségű, akkor nem egyszerű 
elképzelni – ha magunk nem tapasztaltuk –, hogy mit 
jelent a közeledő jármű zaja, ami személyautó esetében 80 
decibel körüli, s amelynél sokkal erősebbek és zavaróbbak 
az autóbuszok és teherszállítók, vagy éppen a nem kifogás
talan műszaki állapotú és elöregedett járművek.

Rendkívül sok problémával találhatjuk szembe magunkat.

Folytatás a következő lapszámunkban.  (x)

Programajánló

Február

21. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc – a zenét 
szolgáltatja: Diós Péter 

22. péntek
¡	18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejövetele

23. szombat
¡	15.00–20.00
Táncba hív a nóta – farsangi műsor 
a Morvay Károly Nóta- és Dalkör 
és ifj. Horváth Sándor és cigány-
zenekara közreműködésével. A 
műsor után tánc! Belépő: 900 Ft, 
mely a helyszínen váltható érkezési 
sorrendben.
¡	15.00–17.00
Shalom Idősek Klubja – A Békét 
a Nemzeteknek Alapítvány 
összejövetele

24. vasárnap
¡	17.00–
Alla Turca alla Toker – Hakan A. 
Toker zongorahangversenye török 
és magyar muzsikára, vala mint 
improvizálás a közönség által kért 
dallamokra. A belépés díjtalan!

25. hétfő
¡	16.00–19.00
A Molnár Antal Zeneiskola Ifjúsá-
gi Vonószenekarának próbája
¡	18.00–19.00
A Veranda egyesület összejöve-
tele irodalomkedvelőknek

26. kedd
¡	16.45–22.00
Sirály Sakk Klub gyermekeknek, 
felnőtteknek

27. szerda
¡	17.30–
Cséri Lajos szobrászművész pályá-
ja – köszöntjük a 85 éves alkotót 
A Művészetbarátok Egyesületének 
rendezvénye

28. csütörtök
¡	18.00–
A Muravidék című kulturális 
folyóirat 20. számának 
bemutatója

MárcIuS

1. péntek
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc – Farsang
A zenét szolgáltatja: Diós Péter 

4. hétfő
¡	16.00–19.00
A Molnár Antal Zeneiskola 
Ifjúsági Vonószenekarának 
próbája
¡	16.00–18.00
A Budapesti Mozgássérültek 
egyesülete VII. kerületi 
csoportjának összejövetele

5. kedd
¡	16.45–22.00
Sirály Sakk Klub gyermekeknek 
felnőtteknek
¡	18.00–
Böszörményi Gábor festőművész 
kiállításának megnyitója

6. szerda
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
nőnapi ünnepsége
Belépés: csak klubtagoknak!
¡	17.30–
Világok, népek, emberek – 
Halmos Antal író szerzői estje
Beszélgetőtárs: Geröly Tibor
A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye
¡	18.00–20.00
Az Antall József baráti Társaság 
Modell és Valóság című előadás-
sorozata. A belépés díjtalan!

7. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc – a zenét 
szolgáltatja: Diós Péter 
¡	16.00–18.00
Az erzsébetvárosi Természetbarát 
Sportszövetség összejövetele

8. péntek
¡	18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejövetele

9. szombat
¡	16.00–
A Presto Kamaraegyüttes 
„Klasszikusoktól a film
slágerekig” című koncertje. 
Vendégművész: Tóth Orsika 
(gitár és énekművész)
A belépés díjtalan, de a 
műsor végén adott támogató 
adományokat köszönettel veszik 
az előadók!

10. vasárnap
¡	15.00–18.00
„Magyarok szép hazája...” címmel 
a Takács béla Zenebarát Kör 
zenés műsora.
Belépő: 600,- Ft, mely 
a helyszínen váltható.

Az ERöMŰVHÁZ
2013. február–március havi programjai
ERöMŰVHÁZ • 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. • Telefon: 413-3550 
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu • www.kozhaz.hu

sZínHÁZ

BeTHlen Téri sZínHÁZ
Budapest VII. ker., Bethlen Gábor tér 3. 
Tel.: 1/342-7163 
e-mail: bethlen@bethlenszinhaz.hu,  
www.bethlenszinhaz.hu

2013. február 22., péntek 19:30 Játék?
2013. február 23., szombat 19:30 Játék?
Táncjáték 50 percben 
Tessék, csak tessék! Tisztelt Nagyérdemű, 
ilyet még nem látott! Különös figurák talál-
kozása, műfajok keveredése... A Bohóc esete 
Pillangókisasszonnyal! Alternatív kontra 
revü – és még sok minden más. Tessék, csak 
tessék! Hiszen ez csak egy játék – vagy 
mégsem? A rendkívül sokszínű magyar 
néptánchagyomány és -kultúra egyedül-
álló a világon. A Varidance ebből a sajátos 
kincsestárból merít; a tradicionális motívu-
mokat különböző táncok és műfajok – mint 
a sztepp, hiphop, kortárs és a cirkusz, színház 
– elemeivel ötvözi és jellegzetes, egyedi 
stílussá varázsolja. 

FésZek MŰVésZkluB
Budapest VII. ker., Kertész u. 36.
Tel.: 1/342-6548, 1/342-6549
www.feszek-muveszklub.hu

2013. február 22., péntek – 19:00
Csodálatos képes rettenetek – Ady-est
Mai társadalmi, lélektani helyzetünk sok 
szálon, sok módon, több dimenzióban kötő-
dik Ady korához. Feszültségeink, halálfélel-
meink, szerelmeink, gyónásunk, magunkba 
nézésünk elmaradása, boldogtalanságunk, 
céltalanságunk, nihilizmusunk, hitetlensé-
günk mind-mind a „minden egész eltörött” 
érzéshez, végkifejlethez áll közel. Mi a min-
den, mi az egész? Törvényszerű mindennek 
elmúlása, új hagyományok megjelenése, 
viselkedésünk, magunk változása? Megle-
het-e a világ „régi tudás, táltos költő nélkül”?

2013. február 23., szombat – 17:00
Felettünk a béka

2013. február 24., vasárnap – 16:00
Felettünk a béka
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Társasházak közös képviseletét 
vállaljuk szakmai végzettséggel, stabil 
kivitelezőkkel, könyvelői háttérrel. 
ROMHÁNYI Bt. Tel: 06 (30) 224-44-04

Zárlakatos gyorsszolgálat! 
Zárnyitás, zárszerelés, rácskészítés, 
galériakészítés, egyéb lakatosmunkák. 
Tel.: 06 (30) 299-1211

Villanyszerelés! Tapasztalt iparos ja-
vít lakásvillanyt, bojlervillamosságot, 
villanyfűtéseket, csengőt stb. Tel.: 06 
(70) 259-0089, 06 (1) 337-0338

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

Parkettás munkák. Tel.: 06 (30) 948-
8909

Lakásfelújítást vállalunk! Festés, 
burkolás, tapétázás, parkettázás, víz-, 
gázszerelés. Tel.: 06 (20) 404-1659, 
e-mail: toteambuild@gmail.com

Festés, mázolás, tapétázás, megbíz-
ható szakemberekkel, garanciával, 
kisebb asztalosmunkák. Nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény. Tel.: 06 (1) 
352-0188, 06 (30) 906-8696

Ajtó-ablak javítás! Fa-műanyag nyílás-
zárók passzítása, szigetelése, zárcse-
réje, átalakítása. Díjtalan felmérés! Kiss 
Ernő asztalos. Tel.: 06 (30) 447-4853

Tévéjavítás azonnal, helyszínen, 
garanciával, mindennap! Tel.: 06 (20) 
471-8871

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

Vízóra-szerelés vagy -csere,  
teljes ügyintézés. T.: 251-4912

EGy ÉB

Várpalotán nagyméretű, összközműves 
családi ház eladó, vagy VII. kerületi 
lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. 
Ár.: 23 000 000,- T.: 06 (30) 232-8483

Leinformálható közalkalmazott 
délutánonként vállalja idősek 
segítését: bevásárlás, takarítás, stb. 
06-70/940-6532

Megunt, kidobásra szánt könyveit 
boldogan elszállítom. Nem vagyok 
kereskedő. Tel.: 06/20-956-4084

Külföldi és magyar kastélyok 
berendezéséhez vásárolok kiemelten 
magas áron nagyméretű és kisebb 
festményeket, jó magyar festőktől 
is, porcelánokat, ezüsttárgyakat, 
Zsolnay-kerámiákat, faliórákat, 

reneszánsz bútorokat stb. Tel.: 06 (1) 
520-144, 06 (30) 322-5989

EGÉ SZ SÉG

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

Gyógypedikűrös házhoz megy, 
kiszállási díj nélkül. Jeradek Éva. Tel.: 
06 (20) 439-1586

 TOLL FELVÁSÁRLÁS
Régi dunyháját, párnáját, paplanját 

NAPI ÁRON MEGVÁSÁROLJUK!
Nyitva tartás: szerdán 8–15 óráig

PETER’S PAPLAN KFT. 
1089 Budapest, Kálvária tér 19.

Mobil: 06 (30) 686-0529

anno

1931

Peter’s

Paplan

TörTarany- és fazonarany-felvásárlás!
TörTarany, fazonarany: 7200–12 000 fT

TörTezüsT fazonezüsT: 180-360 fT

Hiányosat és doboz  nélkülit 
is megveszünk!Judaika 200 Ft/g-tól

Boroskancsó 
ezüsttetővel
100 000 Ft

Cukordoboz
150–250 Ft/g-ig

Ezüst gyertyatartó
300 Ft/g-tól

Mi fizeTünk a legTöbbeT! 
ÜzletÜnk A Wesselényi uTca 19-ben készpénzért vásárol!

Áraink a vásárlás 
legkisebb 
összegét 
jelentik!

KÉREM JÖJJÖN EL HOZZÁNK!
VII., Wesselényi u. 19. Tel.: 317-9938


