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2 HÍREk
aktualitások, 
Friss inFormációk 
erzsébetváros életéből

12 LOkÁLpATRIóTA
pavuk viktóriával, 
A kerÜlet bÜszkeségé-
vel jelenről és jövőről 
beszélgettÜnk

14 ANNO
A nemzet életének egy 
Fontos PillAnAtábAn itt 
tAnUlt mAgyArUl beszél-
ni A színház is  

18 kULTÚRA
kiállÍtások, 
megnyitók, szÍnházi 
dArAbok A kUltÚrA 
szerelmeseinek

A Baross Gábor Általános Iskola Tolerancia Pályázaton elért 1. helyezés jutalmaként május 30-án meghallgathat-
ták Molnár Ferenc „Caramel” koncertjét. A sportterem hamar megtelt, hiszen a koncertre rengeteg kisdiák, szülő 
és pedagógus gyűlt össze, de még olyan diákok is megjelentek, akik más kerületi iskolába járnak. A Tolerancia 
Pályázat célja, hogy felhívja a társadalom fi gyelmét a hátrányos helyzetű célcsoportokra, a megkülönböztetés- 
mentesség fontosságára, hogy előmozdítsa és erősítse a lakosság toleranciáját.

Caramel-koncert 
a Baross Iskolában
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Klauzál téri gyermeknap
Az Erzsébetvárosi Önkormányzat támogatásával az Erzsébetvárosi  
Közösségi Ház az erzsébetvárosi civil szervezetek május 29-én  
14 órától gyermeknapot szerveztek a Klauzál téren lévő park-
ban. A Klauzál téren százával megjelentek a gyermekek  
és szüleik, akik együttesen élvezhették a gyermeknapi prog- 
ramokat, vetélkedőket, játékokat, műsorokat. Az Erzsébetvárosi 
Önkormányzat részéről Bartusné B. Barbara önkormányzati kép-
viselő jelent meg, aki a gyermekekkel együtt próbálta ki a program 
kínálta lehetőségeket.  

„Takarítsunk együtt”  
eredményhirdetés

A Baross Gábor Általános Iskola nyerte az Önkormányzat által a „Takarítsunk 
együtt” akció keretein belül meghirdetett iskolák közötti takarítási versenyt. 
Vattamány Zsolt polgármester hivatalában fogadta az iskola képviseletében meg-
jelent tanárokat és diákokat, akik örömmel vették át a 200 ezer forint értékű sport-
vásárlási utalványt. A Baross Gábor Általános Iskola közel 300 főt mozgósított a 
május 14-i tavaszi nagytakarításon.
Az idén először megrendezett „Takarítsunk együtt” akcióhoz rengeteg érdeklődő csat-
lakozott, minden korosztály fontosnak érezte a kezdeményezést, melynek célja egy 
olyan hagyomány megteremtése, amelynek keretein belül a kerületben élők megta-
pasztalhatják, milyen fontos, hogy maguk is tegyenek lakókörnyezetük tisztaságáért.Elismerő juttatás 

a pedagógusok 
munkájáért

Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete döntött a kerületi pedagógusok kiemelt mun-
kavégzésért járó illetménykiegészítéséről. A kerületi 
közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok 
áldozatos tevékenységükkel Erzsébetváros gyer-
mekeinek fejlődését szolgálják. Az elismerésre for-
dított alapösszeget a Képviselő-testület az elmúlt 
tíz évben nem módosította, így időszerűvé vált az 
összeg növelése. A juttatás célja, hogy a költségve-
tési keret felhasználása egyszerre legyen ösztönző 
és elismerő. A cél az, hogy folyamatosan magasabb 
szintű legyen a pedagógiai feladatellátás, ezáltal 
növekszik a gyermekek, tanulók, szülők elégedett-
sége, intézményeink keresettsége.

Bolgár  
képzőművészeti  

kiállítás
A Bolgár Kulturális Intézet, az Erzsébetvárosi Bolgár Kisebbségi 
Önkormányzat és a Szigetszentmiklósi Bolgár Kisebbségi Önkor-
mányzat által rendezett kiállításon a GOART Társaság csoportos 
képzőművészeti alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők a Bolgár 
Kulturális Intézetben. Már a kiállított anyag is arról tanúskodik, 
hogy a bolgár képzőművészet, amelynek múltja még rövidebb, 
minden ízében egészséges fejlődés terméke. A bolgárok is az euró-
pai művészet nagyjain nevelkedtek, ugyanazokon a hatásokon 
estek át, de a maguk képére tudták alakítani a felvett hatásokat. 
A kiállításon megjelent Bódi Gábor, az Erzsébetvárosi Önkor-
mányzat civil és egyházügyi referense. A hivatal fontosnak tartja 
az együttműködést a kerületi kisebbségekkel, és a továbbiakban 
is támogatja az általuk szervezett programokat. 

„Te 
Szedd”

Április elején indult útjára a Te szedd! 
akció. A program keretében május 21-én 

nagyszabású hulladékgyűjtési programot szer-
veztek. Erzsébetváros önkormányzatát képvi-
selve Rónaszékiné K. Monika, alpolgármester, 
Nagy Marianna, Ripka András és Tímár László 
önkormányzati képviselők és a kerület lakói 
vettek részt a nagyszabású takarítási akción.  

A Magyarország egész területére kiterjedő 
projekt célja: Magyarország elhagyott 

hulladékainak felszámolása.

Köszönet-
nyilvánítás

Az Alma Mater Madách Imre Gimnázium Alapítvány 
2010-es évi beszámolója alapján 

12.947.885 
forint 

gyűlt össze, amiért az alapítvány köszönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik támogatásukkal segítették az alapítvány működé-

sét. A kuratórium döntése alapján a felajánlott összeget a 
rászoruló diákok rendszeres tanulmányi ösztöndíjára, 

a nyelvtanulásuk segítésére, egyszeri segélyek kifi-
zetéséhez, közös diákprogramok lebonyolítá-

sához, valamint táborok, erdei iskolák 
szervezésére használták fel. 
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Európai uniós segítség 
a roma integrációért

Erzsébetváros Önkormányzatánál tett látogatást Andor László 
szociális ügyekért felelős európai uniós biztos. A megbeszé-
lésen a roma integrációval kapcsolatos kérdésekről tárgyalt 
Vattamány Zsolt polgármesterrel, valamint Juhász Gábor 
alpolgármesterrel. A tervek szerint Erzsébetvárosból indul-
hatna el egy országos szintű mintaprojekt, melynek célja a 
romák helyzetének javítása az oktatás, a foglalkoztatás, a 
lakhatás és az egészségügy területén. Az ún. „Teleház pro-
jekt” egy többlépcsős stratégiai terv, melynek célja az egyenlő 
bánásmód megvalósítása társadalmi-szociális szinten. Kiemelt 
célként fogalmazódott meg a roma fiatalok nyelvtanulási lehe-
tőségeinek bővítése is, ez hozzájárulna ahhoz, hogy nagyobb 
számban szerezzenek felsőfokú végzettséget. A roma kultúra 
népszerűsítése érdekében is sokat tehet az EU, a megbeszélésen 
szó esett egy európai romazenekar létrehozásáról, melyet az Unió 
sajátjaként ismerne el és támogatna.



Hősök napja
Május utolsó vasárnapján a háborúkban elesett katonákra emlékeztek az ország 
több pontján. A Magyar Hősök Emléknapjára emlékeztek vasárnap Erzsébetvá-
rosban is, a Rózsák terei Szent Erzsébet-templom kertjében. Az ünnepség délután 
két órakor kezdődött. A hősök napját 2001 óta ünneplik Magyarországon. Ma 
már szinte valamennyi településen tisztelegnek a hazáért életüket áldozó katonák 
emléke előtt.
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2011. január 1-jétől a törvényi szabályozás alapján 
a fenntartó feladata a bölcsődék nyári nyitvatartási 
rendjének jóváhagyása. A képviselő-testület a bölcső-
dék vezetőivel egyeztetve döntött az erzsébetvárosi 
bölcsődék nyári zárási rendjéről, mely a következők 
szerint alakul:

Dob bölcsőDe 
2011. július 1. – július 29. között 

tart zárva, 

Városliget és  
löVölDe bölcsőDe 
2011. augusztus 1. – augusztus 
31. között tart zárva.

A bölcsődékben a nyári zárva 
tartás idején történik a szük-
séges felújítási, karbantartási 

munkák és az éves 
nag y ta ka r ít á s 
elvégzése, vala-
mint a kártevő-
irtás.

Aláírták a Dohány u 32. szám 
alatti iskolaépület határozatlan 

idejű bérleti szerződését
Erzsébetváros Önkormányzata bérbe adja az épületet az Egységes Magyaror-
szági Izraelita Hitközségnek, mely egy héber–magyar két tannyelvű iskolát hoz 
létre az ingatlanban. A hitközség vállalta az épület felújítását, 60 millió forintot 
fordítanak az első két szint rendbetételére. Vattamány Zsolt, Erzsébetváros pol-
gármestere örömét fejezte ki, hogy ismét oktatási funkciót tölt be a jelenleg üres 
épület. Köves Slomó, a hitközség vezetője színvonalas világi oktatás megvalósítá-
sát tűzte ki célul. A megállapodás jelentőségét növeli, hogy így kerületi oktatási 
intézmény lesz az első héber–magyar két tannyelvű iskola az országban, emellett 
az épületben működik majd a hitközség óvodája és bölcsődéje is.

A Budapesti Zsidó Hitközség és a Zsidó Idegenforgalmi és Kulturális Központ 
majd’ másfél évtizede hagyományszerűen megrendezi a nemzetközi hírű és 
kiemelt turisztikai vonzerővel bíró Zsidó Nyári Fesztvált. A nemzetközi hírű 
budapesti Zsidó Nyári Fesztivál fő helyszíne továbbra is a Dohány utcai Zsi-
nagóga, ahol augusztus 27-én rendhagyó éjszakai koncerttel kezdődik az idei 
fesztivál. A többnapos rendezvény keretein belül olyan neves művészek szó-
rakoztatják a nagyérdeműt, mint a New York-i Metropolitan fúvósegyüttese, 
a The Metropolitan Opera Brass of New York vagy a kiváló francia zongora-
művész, Francoise de Clossey. Felépnek a világzene kelet-európai sztárjai, Lajkó 
Félix, a Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band és Marko Markovic, emellett a 
Budapest Klezmer Band, Palya Bea, Horgas Eszter, a Budapest Bár és még számos 
nagy sikerű előadó produkciója várja az érdeklődőket. A rendezvényt Erzsébetváros 
Önkormányzata is támogatja.

Ismét Erzsébetvárosban  
a Zsidó Nyári 

Fesztivál

Ismét lesz 
Semmelweis Nap

Erzsébetváros Önkormányzata egy korábban nagy 
tradícióval bíró rendezvényt kíván újjáéleszteni, s 
a hagyományokat megújult keretek között tovább-
vinni. A június 24-én megrendezésre kerülő Sem-
melweis Nap célja, hogy a kerület méltó tisztelettel 
mondhasson köszönetet orvosainak, egészségügyi 
alkalmazottainak áldozatos munkájukért. A ren-
dezvényen Vattamány Zsolt polgármester átadja az 
idén megalapított „Egészséges Erzsébetvárosért” 
díjat, melyet olyan személyek kaphatnak meg, akik 
a gyógyító-megelőző ellátás területén hosszú éveken 
át kiemelkedő, áldozatos szakmai munkát végeztek 
a lakosság életminőségének javítása érdekében, az 
egészségügy szolgálatában.

Békés Pál- 
megemlékezés

Az egy éve elhunyt Békés Pál emléktáblájánál május 
27-én koszorúztak pályatársai, barátai és tisztelői.  

A kerület szülöttje írásaiban sokszor megemlékezett ked-
venc városrészéről, Erzsébetvárosról, és a „Csikágó” című 
regényét is a VII. kerületről írta. A táblát az Erzsébetvá-
rosi Önkormányzat állíttatta az elhunyt író emlékére. 
Az író, drámaíró és műfordító regényeket, novellákat, 
hangjátékokat, film, illetve tv-játékokat, meseregé-

nyeket írt. Munkásságában angolból fordította 
többek között Vlagyimir Nabulov, Ant-

hony Burgess, Woody Allen műveit.

Bölcsődék nyári  
nyitva tartása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Erzsébetváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete módosította az alábbi rendeleteket, amelyek szövege megte-
kinthető a www.erzsebetvaros.hu oldalon.

- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testü-
letének 21/2011. (VI.2) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerü-
let Erzsébetváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2011. június 3. napján)
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének 22/2011. (V. 31) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellá-
tásról és körzeteinek kialakításáról szóló 25/2002. (XII. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról (hatályba lép: 2011. június 1. napján)

Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal

Reformáció Emlékpark 
felújítása

 
Véget ért a Starbucks önkéntes akciója, amit negyvenedik 
évfordulójuk alkalmából rendeztek, és amelyhez több mint 
ötvenen csatlakoztak. Az akcióban az öt nap során a hetedik 
kerületi, Reformáció Emlékpark felújításán munkálkodtak. 
A virágágyás kialakításával, sövénynyírással, a padok és ját-
szótéri játékok, illetve a kerítés festésével és a parkban talál-
ható hulladék összegyűjtésével tették környezetünket kelle-
mesebbé. Az év folyamán a továbbiakban is terveznek hasonló 
kezdeményezéseket, hiszen mindenki számára fontos a felelős 
magatartás, és a környezettudatos életmód.



A z április 30-i adatok alapján a –30 nap 
közötti lakbértartozás mértéke a kerületben 
majdnem eléri a 16 millió forintot. Igaz, 
hogy az ebben az időintervallumban lévő 

kintlévőségek nagy százalékát az adósok visszafize-
tik. Nem úgy, mint az egy éven túli tartozásokat, 
amelynek összege közel 214 millió forintot tesz ki. 
A helyzet a 27–365 napon túli adósságok esetében 
sincs másként, itt mintegy 15 milliós a hiány, míg a 
18–270 napon túli tartozás több mint 16 millióra, 
a 91-180 napon túli közel 19 millióra, a 31-90 nap 
közötti tartozás pedig összesen több mint 15 millió 
forintra rúg. A számok ismeretében még megdöbben-
tőbb adat, hogy a közel 300 millió forintos adósság-
halmaz összesen 2045 bérlő hátraléka. A problémát 

Erzsébetváros esetében az üresedő épületek jelentik 
leginkább, amire az önkormányzat és az ERVA Zrt. 
minél előbb megoldást szeretne találni. Egy azonban 
biztos: a kilakoltatási moratórium feloldásával a kerü-
letben élők közül nem veszítik el többen otthonai-
kat, hiszen a moratórium eddig sem vonatkozott a 
bérleményekre, így ennek feloldásával sem várható 
változás az ilyen jellegű ügyekben. Az önkormány-
zat mindenesetre igyekszik megtenni mindent annak 
érdekében, hogy minél több család esetében elkerül-
hető legyen a kilakoltatás. Az elmúlt évek kilakolta-
tásának számából és arányából jól látszik, hogy míg 
2009-ben 30, 2010-ben 36 családnak kellett kiköl-
töznie otthonából, addig 2011-ben 29 lakást jelöltek 
ki, amiből 8 adós kilakoltatását felfüggesztették.  

Van-e kiút az adósságból? 
A kilAkoltAtás réme A nehéz gAzdAsági helyzetben sokAkAt elér. nemcsAk A lAkáshitelek megnö-

vekedett törlesztőrészletei, de a további rezsiköltségek is nagy nehézséget jelentenek azok 
számára, akik munka nélkül maradtak, vagy az árfolyam-ingadozások miatt 20-30%-kal nagyobb 
összegű részlet kifizetésére kényszerülnek. Így az egyre növekvő adóssághalmaz mindennapos 
jelenséggé vált. nincs ez másként a vii. kerületben sem, ahol csak lakbérhátralék tekintetében 

megdöbbentő kintlévőségről számolhat be az önkormányzat. 

 Segítségére lehet:
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Mindig kérje 
adóssága rendezé-

sét írásban! Ezt tegye 
meg még akkor is, ha 

szóban már elutasították. 
Ennek jelenősége lehet 

egy ügyéhez kapcso-
lódó későbbi jogvi-

tában. 

Fontos, hogy 
minden írásban 
küldött kérelmet 

ajánlottan adjon fel: 
így nem kallódhat el 
a levél, és bizonyí-

tani is tudja a 
feladást. 

Akár-
mennyit is tud 

visszafizetni, min-
dig fizesse be azt, még 
akkor is, ha kérelmét 
már szóban elutasí-
tották. Ezzel ugyanis 
fizetési hajlandósá-

gát bizonyítja. 

Ha 
nem kap 

csekket, kezd-
jen el fizetni sima 

postai csekken, hogy 
mindenképp igazolni 

tudja fizetési 
készségét. 

Ha 
hátraléka 

van, minden eset-
ben kérheti a visz-

szafizetendő részletek 
méltányosságát olyan 
részletekben, ami az 
Ön anyagi helyzeté-

hez igazodik. 

Minden 
esetben készüljön 
fel anyagi helyzete 

igazolására: ezt megteheti 
például egy folyószámla-
kivonattal, esetleg mun-
kanélküliségét igazoló 
papírjaival vagy más 
hivatalos okirattal. 

A 
Családsegíő 

Központ szakemberei 
minden esetben segít-

ségére állnak problémája 
megoldásában, kezelésében, 
de fordulhat civil szerveze-

tekhez is, amelyek az Ön 
meghatalmazása alapján 

eljárhatnak ügyében. 

Ameny-
nyiben 

nincs tisztában a 
helyi rendeletekkel, 
a nyilvános doku-
mentumokat kérje 
az önkormányzat 
munkatársaitól. 

Én befizetem a közös
költséget, és az ezzel járó 
költségeket. Véleményem szerint egy 
meghatározott határidőt kell adni az 
embereknek, hogy törleszteni tudják  
a költségeket.  

Teljesen egyetértek 
az önkormányzat 
intézkedésével: aki 
nem fizeti a költsé-
geit,  annak előbb-
utóbb számolni kell 
az adósságból adódó 
következményekkel.  
A hivatal feladata az ilyen problémák 
megoldása. Én is hónapról hónapra fize-
tem a költségeimet, és felháborítónak tar-
tom, hogy mások nemfizetése miatt egy 
egész ház kerül nehéz helyzetbe.  

Véleményem sze-
rint egy közös meg-
oldást kell találni, 
és ha az sem megy 
akkor természetesen
intézkedjen az önkor-
mányzat. De ha az embereknek lenne 
munkahelyük, nem fordulna elő ez a 
probléma.  



A kérdőíveknek hatalmas népszerű-
sége volt a kerületi lakosok köré-
ben, hiszen közel ezren töltötték ki 
és küldték vissza. A visszaküldők 

30%-a, azaz a válaszadók legnagyobb szá-
zalékának „mérsékelten zavaróak a kerületi 
zajok”, míg a válaszadók 25-25%-a számára 
pedig  „nagyon zavaró” és a „már-már elvi-
selhetetlen” a kerület zajai. A felmérésből az 
is kiderült, hogy a kerületi lakók 20%-át egy-
általán nem zavarja a közlekedésből, szórako-
zásból adódó zaj. A válaszadók nagy többsége, 
mintegy 35%-a számára a legnagyobb prob-
lémát a közlekedésből származó hangzavar 
jelenti. 

Az építkezésekből és a vendéglátóipari egy-
ségekből származó zajok 26%, illetve 27%-ot 
kaptak. A szavazásban részt vevők nagy több-
sége (55%) szerint ezzel az akut problémával 
minél többet kell foglalkozni, hogy megoldása min-
denki számára megnyugtató helyzetet teremtsen. 

A kerületi lakosok véleménye szerint a megoldásért 
több szervezet is felelős: a rendőrség felelősségét 45%-
ban, a közterület-felügyeletét 35%-ban, az önkormány-
zatét 30%-ban határozták meg az erzsébetvárosiak.

A zajrendelet megoldásával kapcsolatos kérdés legin-
kább a kerületi szórakozóhelyek tulajdonosai számára  
kényes. A kerületi lakosokat zavaró problémával ők is 
szembesülnek, hiszen tudják, hogy ez nem új keletű 
probléma, mivel egy belvárosról beszélünk, ahol ren-
geteg fi atal talál magának szórakozási lehetőséget. 
A probléma megoldásául az úgynevezett Bagolyszol-
gálat  is szolgálhat. A rendőrség és önkormányzat által 
támogatott egyesület ott segítene a probléma megol-
dásában, ahol éppen tudna: így például egy 4-5 fős 

takarítós csoporttal is 
rendelkezne, amely éjszakánként végigtakarítaná az 
utcákat. De nemcsak a  szervezet hanem egy folya-
matos párbeszéd is segít nyújthat a jövőre nézve. Így 
az Élő Erzsébetvárosért (AZÉRT) által indított „Bel-
ügyeink” elnevezésű kerekasztal-beszélgetéssel kezdte 
meg a lakók és a szórakozóhelyek közötti kommuni-
kációt. Nemcsak a kerekasztal-beszélgetés eredmé-
nyeit, de a lakosság számára meghirdetett kérdőíves 
válaszadás végeredményét is felhasználja majd az 
önkormányzat az új csendrendelet elkészítéséhez. Az 
új szabályozás célja szerint megoldást hozna az éjsza-
kai nyitvatartások szabályozására, és a közterületen 
fogyasztott szeszes italok korlátozására. 

A születendő szabályozás egy olyan átfogó koncep-
ció része, ami szem előtt tartja a kerületi lakóknak az 
élhetőbb lakókörnyezethez, továbbá az üzletek üzemel-
tetőinek a vállalkozás szabadságához való jogát, és ezen 
érdekek mentén a célok összehangolásával jön létre. 
A kereskedelmi hatóság ellenőrzési ütemtervében éppen 
ezért 2011. év második félévének kiemelt célkitűzései 
között szerepel az Erzsébetváros illetékességi területén 
található, éjszakai szórakozóhelyek és környékük álta-
lános ellenőrzése, különös tekintettel belső-Erzsébet-
város területére. A kérdéses ügyben tehát minden véle-
mény fontos, hogy mindenki számára megnyugtató, 
előremutató megoldás születhessen. 

Segítségüket kérjük!
Május 4-én, a kora délutáni 
órákban két nő bejutott egy 
VII. kerületi lakásba, ahol 
nagy értékű lopást követett el. 
A sértettet előbb telefonon hív-
ták fel, majd lakásán is felke-
resték azzal az indokkal, hogy 
részvétet nyilvánítsanak nem-
régiben elhunyt férje miatt. 
Miután a sértett fi gyelmét elte-
relték, 400.000 Ft készpénz-
zel és több ékszerrel távoztak 
a lakásból. Az egyik elkövető 
Mariként mutatkozott be, 
28–30 év körüli, normál testal-
katú, kb. 165 cm magas, fehér 
bőrű, barna, rövid hullámos 
hajú, kerek arcú nő volt. Az 
elkövetés napján farmerdzse-
kit, sárga, feltűnő pólót és kék 
farmernadrágot viselt.  A másik 
elkövető 175 cm magas, erős 
testalkatú 40 év körüli nő volt, 
fekete hosszú haját két konty-
ban hordta, amit kék fésűkkel 
tűzött meg. Arca kerek, bőre 
kreol színű volt. 

A rendőrség munkatársai 
kérik, hogy amennyiben érdemi 
információval rendelkeznek, 
hívják a VII. Kerületi Rendőr-
kapitányságot a 461-8100 tele-
fonszámon.

Zaj,
   erzsébetváros önkormányzata kiemelt feladatként kezeli a kerületben élők egészséges 

életkörülményeinek, pihenéshez, éjszakai nyugalomhoz való jogának biztosÍtását.  
a lakókkal együtt szeretnék megalkotni a közös szabályozást, ezért szavazással 
mondhatták el véleményüket a kerületi lakosok részére a készülő zajrendeletről. 

Keressük!
A VII. Kerületi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztályának, 
Bűnelkövetési Alosztálya az 
Önök segítségét kéri. A Szövet-
ség és a Barát utca keresztező-
désénél ismeretlen tettes késsel 
támadott meg egy járókelőt, 
akit hátulról átkarolt, majd egy 
kést tartott a sértett oldalához. 
Arra szólította fel, hogy a nála 
lévő mobiltelefonból vegye ki 
a SIM kártyát, és a készülé-
ket adja át neki. A zsákmány 
megszerzése után elmenekült. 
Az elkövető 18–20 év körüli, 

185–190 cm magas, vékony testalkatú, kreol bőrű, sötér hajú férfi , 
aki az „S” betűt selypítve ejti. Az elkövetés pillanatában egy fehér 
színű pólóban, egy fehér-kék csíkos ingben, egy világoskék színű 
terepmintás farmernadrágban és egy fehér, bőr sportcipőben volt. 

A rendőrség munkatársai kérik, hogy amennyiben érdemi infor-
mációval rendelkeznek, hívják a VII. Kerületi Rendőrkapitánysá-
got a 461-8100 telefonszámon.

A VII. Kerületi Rendőrkapi-

Arra szólította fel, hogy a nála 

Az elkövető 18–20 év körüli, 

VII. kerületi lakásba, ahol 

A sértettet előbb telefonon hív-

Figyeljen saját 
biztonságára!

Néha fi gyelmetlenségen és jóhiszeműségen múlik, hogy megtörtén-
het a baj. Mindig körültekintő legyen, még akkor is, ha éppen saját 
otthonában van. Néhány egyszerű tanáccsal elkerülheti, hogy lopás 
áldozata legyen: 

•  A bejárati ajtót és/vagy biztonsági rácsot minden esetben zárják 
kulccsal, függetlenül attól, hogy milyen meleg, illetve napszak van, 
mivel a nyári évszak velejárója, hogy megnövekszik az ún. besurra-
násos lopások elkövetése. 

•  Az, hogy valaki otthon van, nem tartja vissza az erre specializáló-
dott elkövetőket, mivel pont azt a tévhitet használják ki, hogy „ha 
otthon vagyok, úgy se jön be senki”. 

•  A bejárati ajtón lévő kitekintő ablakot se hagyják nyitva, azt – bár-
milyen keskeny is – biztosítsák ráccsal vagy megfelelő zárral. 

•  Csak olyan ablakot hagyjanak nyitva szellőztetés céljából mely 
ráccsal vagy más megfelelő módon biztosítottak a bemászás vagy 
benyúlás ellen.

•  Célszerű megfelelő szilárdságú, több ponton záródó ajtókat, abla-
kokat és egyéb nyílászárokat beszereltetni, oly módon, hogy azokat 
kívülről ne lehessen leemelni;

•  Ajánlott az ajtókon túl az ajtókeretek biztonsági megerősítése is;
•  Ne tartson otthon nagyobb mennyiségű készpénzt;
•  A ház ablakait, melléképületeit mindig zárja be, ha elmegy ott-

honról;
•  A ház kulcsait ne rejtse az ajtó közelében ismert „dugihelyekre”;
•  Tartsa zárva az utca felőli ajtót, kaput, bejárati ajtót akkor is, ha 

csak a szomszédba vagy a kertbe megy;
•  Ne tartson elöl, jól látható helyen értéktárgyakat, illetve nyilvános 

helyen ne említse ezeket és helyüket a lakásban;
•  A szomszédok fi gyeljenek egymásra, gyanús zajok esetén nézzenek 

át a szomszédba, hogy mi is történhetett!
•  Ha idegenek keresik fel, legyen óvatos: ne engedjen be idegent a 

házba;
•  Ha valaki hatóság, cég képviselőjének adja ki magát, kérjen tőle 

igazolványt;
•   Ne higgye el, hogy nyert valamilyen sorsoláson, mert arról hivata-

los, írásos értesítés érkezik; 
•  Ha több idegen van, ne engedje, hogy egyikük lekösse az ön fi gyel-

mét, mert addig a másik felderítheti a házat, se az udvarra, se a 
házba NE ENGEDJEN BE IDEGENT.

ahogy 
Önök 
látják

Aktuális Aktuális 98

A válaszadók nagy többsége, 
mintegy 35%-a számára a 
legnagyobb problémát a közle-
kedésből származó hangzavar 
jelenti.   

ségekből származó zajok 26%, illetve 27%-ot 
kaptak. A szavazásban részt vevők nagy több-
sége (55%) szerint ezzel az akut problémával takarítós csoporttal is 
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Ön régóta aktívan részt vesz Erzsébetváros életében. 
Hogyan került kapcsolatba a politikával?

Mindig is nagyon érdekelt a történelem, a politika, a 
politikatörténet. Így nem csoda, hogy mihelyt lehető-
ség nyílt rá, megkerestem az újonnan alakult szerve-
zeteket, pártokat, és tájékozódtam felőlük. 1989-ben 

Erzsébetvárosban sorra alakultak az új szervezetek, és 
mivel akkoriban még nem volt ekkora szembenállás, 
szinte valamennyibe beléptem, vagy eljártam a gyűlé-
seikre. Akkor még csupán érdeklődő voltam. Az érdek-
lődés aztán hivatássá alakult. A mai képviselő-testület-
ben már csak ketten – Puskás Attila és én – maradtunk 
az első, demokratikusan választott önkormányzatból. 
Büszke vagyok rá, hogy 1990 óta mind az öt alkalom-
mal egyéni körzetben választottak meg képviselőnek.

Minek tulajdonítja ezeket a sikereket?

Két, szerintem viszonylag egyszerű tulajdonságnak 
köszönhetem mindezt. Már az első pillanattól láttam 
és tapasztaltam, nagy szükség van rá, hogy mindig 
rendelkezésre álljak, ha szükség van rám, megkeres-

hessenek problémáikkal az itt élők. Éppen ezért fon-
tos az is, hogy ott legyek a közgyűléseken. Egy ideig 
számoltam a társasházi közgyűléseket, aztán valahol 
ötszáznál elvesztettem a fonalat. Szükség van rá, hogy 
tudjak róla, mi történik az emberek életében. Ezentúl 
pedig minden nap sétálok egy-két órát a körzetben, 
beszélgetek a lakókkal, ha hívnak, kimegyek hozzájuk, 
nem kell várniuk a havi egyszeri fogadóóráig. A másik 
tényező az, hogy soha nem „nagypolitizálok” önkor-
mányzati és társasházi kérdésekben, testületi és bizott-
sági üléseken, lakóimmal való beszélgetések során. Azt 
gondolom, hogy aki ezt a két elvet nem követi, az a 
választások alkalmával mindig csak az őt jelölő szer-
vezet, párt népszerűségére, támogatóinak szavazataira 
számíthat, ami viszont, mint látjuk, négyévente komo-
lyan változhat. Talán az sem elhanyagolható, hogy én 
itt születtem, ide jártam iskolába, itt élek, rengeteg az 
ismerős, a barát, és – mivel nincs autóm – itt gyalogo-
lok, vásárolok évtizedek óta, nap, mint nap.

Ön ellenzéki és egyben független képviselő. Mi válto-
zott az elmúlt évekhez képest?

Nagyon sok minden. Az eltelt több mint húsz év alatt 
Erzsébetvárosban mindig a többségi képviselőkhöz 
tartoztam, most először kerültem ellenzéki szerepbe. 
Szeretném, ha az a fogalom, hogy „konstruktív ellen-
zékiség” valóban megvalósulna, látszódna munkám-
ban. Eddig sem, és ezután sem fogom azt nézni, hogy 
ki írta az előterjesztést vagy a módosító javaslatot. Ha 
támogatható, megszavazom, ha nem, akkor elutasí-
tom. Itt ugyanis nem az a fontos, ki melyik oldalon 

áll, hiszen minket azért szavaztak meg, hogy azok 
érdekeit képviseljük, akik megszavaztak minket. Ezért 
igyekszem minden olyan kérdésből kimaradni, ami az 
országos politika része: nekem itt van dolgom, így a 
körzet gondjaival kell foglalkoznom. 

Mit tart a választókerülete legégetőbb problémáinak, 
mik a tervei e következő időszakra?

Az „örökzöld” hármas, azaz a társasházak támogatása, 
a köztisztaság és a közbiztonság helyzete nem válto-
zott. Fontosnak tartom az épített környezet keretében 
az utak, járdák, parkok és zöldfelületek felújítását, kar-
bantartását is. Örülök, hogy a képviselőtestület elfo-
gadta javaslatomat az Almássy teret határoló utcák fel-
újításáról, és hamarosan bekerítésre kerülnek a Barcsay 
utcai fák is. 

Milyen a kapcsolata az önkormányzattal?

Én valamennyi képviselővel igyekszem olyan munka-
kapcsolatot kialakítani, amiben együtt tudunk előbbre 
lépni. Csak olyan javaslatokat, előterjesztéseket teszek, 
melyek szerintem fontosak a kerület, illetve választó-
kerületem számára. Természetesen a többségi frakció 
dönt, ezt tudomásul kell venni. Ellenzéki képviselő-
ként nehezebb sok-sok ötletet, javaslatot elfogadtatni, 
ezért az igazán fontos vagy égető kérdésekre próbálok 
koncentrálni. Pártok és más megkülönböztető jegyek 
nélkül egy közös célt kell kitűznünk: a kerület jobbí-
tását, fejlesztését. Ehhez és a munkámhoz szükséges 
alapvető feltételeket polgármester úr biztosította, így 
a kapcsolatunk kooperatív.

Ha nem a politika és nem a lakók ügyei, akkor mivel 
tölti legszívesebben az idejét?

Természetesen a család a legfontosabb, ezért ha csak 
tehetem, minden szabadidőmet velük töltöm. Szere-
tünk utazni, és imádom az amerikai focit, az NFL-t. 
No és persze, ha nagyon unatkoznék, ott van a mi „kis” 
kilenckilós Maine Coon cicalányunk, aki mindig gon-
doskodik róla, hogy mindig történjen valami... 

Egy aktív független 
tizenkét éve figyeli erzsébetváros életét, majdnem ugyanennyi ideje szolgálja 
Az itt lAkókAt. molnár istVán AzótA nem Pihen: szinte minden nAP sétál egyet 

a hetedik kerületi utcákon, hogy részese legyen a kerületiek mindennapjainak.

Büszke vagyok rá, hogy 1990 óta 
mind az öt alkalommal egyéni 
körzetben választottak meg 
képviselőnek.  

Fontosnak tartom az 
épített környezet keretében 
az utak, járdák, parkok és 
zöldfelületek felújítását, 
karbantartását is.   

Molnár István

1963. április 18-án született Budapesten, a hetedik kerületben, a Péterfy 
sándor Utcai Kórházban. 
tősgyökeres erzsébetvárosi, már nagyszülei is itt éltek. Itt nőtt fel, ide járt 
iskolába, és egy rövid zuglói kitérőtől eltekintve mindig is itt lakott. jelenleg is 
itt él feleségével egy erzsébetvárosi társasházban.
VÉGZETTSÉGEI:
általános iskolai tanár
okleveles népművelő
ISkOLÁI:
1982–1986: juhász Gyula tanárképző Főiskola
1977–1981: ELtE radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium
1969–1977: Hernád utca 3. szám alatti Általános Iskola

hét évet tanított Kőbányán
1990–94 között a Garay tér környékének egyéni önkormányzati 
képviselője volt
1998-tól az Almássy tér körzetének lakói négyszer választottak egyéni önkor-
mányzati képviselőjüknek, a 2010. évi választásokon a Függetlenek Erzsébet-
városért Egyesület (FÜGE) színeiben
2010. október 3-án megválasztott önkormányzat Pénzügyi és Kerületfejlesz-
tési Bizottságában dolgozik.

Milyen a kapcsolata az önkormányzattal?

Én valamennyi képviselővel igyekszem olyan munka-
kapcsolatot kialakítani, amiben együtt tudunk előbbre 
lépni. Csak olyan javaslatokat, előterjesztéseket teszek, 
melyek szerintem fontosak a kerület, illetve választó-
kerületem számára. Természetesen a többségi frakció 
dönt, ezt tudomásul kell venni. Ellenzéki képviselő-
ként nehezebb sok-sok ötletet, javaslatot elfogadtatni, 
ezért az igazán fontos vagy égető kérdésekre próbálok 

1963. április 18-án született Budapesten, a hetedik kerületben, a Péterfy 

tősgyökeres erzsébetvárosi, már nagyszülei is itt éltek. Itt nőtt fel, ide járt 
iskolába, és egy rövid zuglói kitérőtől eltekintve mindig is itt lakott. jelenleg is 
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Hogyan válik valaki műkorcsolyázóvá?
Ez egy nagyon összetett sportág. Szükséges az előkép-
zettség, amelynek fontos része a rendszeres balett. Én 
2 éves koromtól klasszikus balettre jártam, valamint 
jazzbaletteztem. Feltétlenül fontos, hogy minél előbb 
jégre kerüljünk, hiszen fontos a jégbiztonság, ami meg-
adja majd a későbbiekben a profi zmust. A jégbiztonság-
hoz fontos a jó koordinációs képesség is, ez alapozza meg 
a korcsolyázó magabiztosságát. 

A sportolók élete nem könnyű, sokszor csak versenyekről 
és edzőtáborokról szól. Neked mennyit kell edzened?
Nyáron másfél hónap alatt kell felkészülnöm a verse-
nyekre. Valóban ebből a két részből áll össze az életünk: 
felkészülés, majd verseny. A tavasz és a nyár az az idő-

szak, amikor igazán felkészül egy versenyző, hiszen az 
őszi-téli hónapok azok, amikor a versenyek vannak. De 
mindez nem terhelő, sőt, fantasztikus lenne, ha külföl-
dön tudnék edzeni a következő versenyekre, hogy még 
eredményesebb lehessek. 
Hol lehet a legeredményesebben felkészülni?
Tulajdonképpen Amerikában és Oroszországban van-
nak jó edzők, akik a leghatékonyabban segíthetnek a 
gyakorlásban. A legjobb versenyzők mind-mind külföl-
dön készülnek fel a bajnokságokra. Az amerikaiak ter-
mészetesen nem utaznak el Oroszországba, hiszen náluk 
ott vannak azok az edzők és edzőtáborok, amik a jó ered-
ményhez szükségesek lehetnek. A legjobb versenyzők 
éppen ezért egész nyarakat töltenek külföldön edzőtá-
borokban, hogy fel tudjanak készülni a bajnokságokra.

Hogyan készülsz egy versenyre?
Ez egy összetett feladat, hiszen a műkorcsolya azért is 
szép sport, mert minden évszaknak megvan a maga 
varázsa. A tavasz mindig a zeneválasztás jegyében telik. 
Most úgy tűnik, hogy a Fekete Hattyú lesz a kűröm, 
a rövid programnak pedig latin-amerikai zenét válasz-
tok majd. Minden versenyző a tökéletesre törekszik, és 
én se akarom, hogy megszokott és klasszikus legyen a 
kűröm. Az a cél, hogy kitűnjek a többi versenyző közül. 
A nyár aztán a betanulás, azaz az ugrások betanulásá-
nak időszaka. Nyáron tesszük össze az egészet, ilyenkor 
kapcsoljuk össze a koreográfi át a zenével. A szeptemberi 
időszak a versenyzés időszaka. Elsősorban a koreográfus 
feladata, hogy egy szép programot összeállítson, de egy 
balett-tanárral is egyeztetem az elképzeléseimet.

Hogyan történik a zeneválasztás?
Közösen választjuk ki a zenét, például anyukám is 
nagyon sokat segít nekem ebben. Ő énekesnő volt, és 
ezért nagyon ért hozzá – még a ruháimat is ő készíti. 

Édesanyámnak nagyon 
sokat köszönhetek, hiszen 
rengeteget segített nekem a 
felkészüléseimben. A zene-
vágást viszont a koreográ-
fi ához kell igazítani. Mi 
ugyanis a táncot állítjuk 
össze előbb, aztán kerül 
alá a zene. 

Vannak kötelező elemek?
Természetesen vannak, 
és az új pontrendszer 
bevezetésével már egyre 

Jég 
veled!

fiatal, gyönyörű és sikeres. pavuk 
ViktóriA nemcsAk rendkíVÜli tehetség-

gel bÍr, de kisugárzása jég nélkül, 
a mindennapokban is lenyűgöz minden-

kit. a kerület büszkeségével jelenről 
és jövőről beszélgettünk. 

Minden versenyző a tökéletesre 
törekszik, és én se akarom, hogy 
megszokott és klasszikus legyen a 
kűröm. Az a cél, hogy kitűnjek 
a többi versenyző közül.   

kötöttebbek a programok. A rövidben 3 ugrás, 3 for-
gás, lépéssor és egy spirálelem a kötelező. A kűrökben 
pedig 7 ugrás, 3 forgás, és a lépéssor. A kombinációk 
is meg vannak szabva, és nagyon komoly pontlevonás 
jár érte, ha valamit kihagyok, vagy pluszelemet muta-
tok be, mint amennyit előírtak. Például az Európa-
bajnokságon ugrottam egy nagyon komoly kombi-
nációt, amiért sajnos elvettek tőlem pontokat, mert 
már a negyedik kombinációt mutattam be, ez pedig 
tilos. Sajnos ezzel számolni kell, és a fi gyelmetlensé-
gem miatt le is pontoztak. 

Mire vagy a legbüszkébb?
Most egy szezonom teljesen kimaradt, de elégedett 
vagyok az idei teljesítményemmel, hiszen először éle-
temben felnőtt magyar bajnok lettem, és ezt tartom a 
legnagyobb teljesítményemnek, sikernek. Ezáltal sike-
rült újra visszakerülnöm a vérkeringésbe, és én nagyon 
bízom benne, hogy jövőre még nagyobb eredményeket 
tudok elérni. Ez azonban csak úgy érhető el, ha külföl-
dön készülök fel, és ha ehhez kapok támogatást.

Mi a helyzet a szponzorokkal?
Ebben a sportban nagyon nehéz szponzort találni, 
hiszen nincs a felület, amin megjelenhetne a szponzor. 
Sajnos, ha egy versenyző nincs az első tíz között, akkor 
kevés az esélye arra, hogy szponzort találjon. Emlék-
szem, amikor magyar bajnok lettem, megkeresett a 
Suzuki, hogy szponzorálna, így két évig ők támogattak. 

Miért nincs meg a háttere ennek a sportnak?
Azt hiszem, az nem anyagi kérdés, hogy egy sportcsar-
nokban telt ház legyen. Magyarországon nem alakult 
ki ez a fajta sportkultúra. Hazánkban még fejlődnünk 
kell abban, hogy tudjunk örülni a sportnak és minél 
többünknek kellene részt vennünk benne, akár a szur-
kolásban is.

Mi lesz a következő megmérettetés?
Most még a felkészülés időszaka van, de szeptember-
ben kezdődnek a versenyek, és jövőre januárban lesz az 
Európa-bajnokság, utána pedig a világbajnokság, úgy-
hogy most erre készülök. A cél, hogy ott legyek az élme-
zőnyben – remélem, sikerül!



A két dolognak, bálnak és szín-
háznak, látszólag persze nem 
sok köze van egymáshoz, de 
egyetlen ponton mégis, és 

ez az épület. Korántsem ritka, hogy 
elegáns bálokat színháztermekben 
rendezzenek és ez pontosan így volt 
régen is. Hajdanán, amikor a színpad-
ról alig lehetett magyar szót hallani. 
Ha a pesti polgár anno kikapcsolódni 
akart, táncolni ment, ezt azonban évente csak három-
szor tehette: nyáron, ősszel és télen. Ezek közül a téli 
volt a legjelentősebb alkalom, hiszen ekkor voltak az 
álarcos, díszes külsőségek közepette rendezett maska-
rabálok. Az első báli rendeletet, mert ilyen is volt, 1772-
ben Mária Terézia adta ki, vélhetően azért, mert így 
akarták visszafogni a gyakorta határt nem ismerő dor-
bézolást. Kezdetben a polgárság és a nemesség együtt 
bálozott. Az emberek a Hét Választófejedelembe, a 
Két Lámpásba, az Angol Királyba, a Fehér Paripába és 

a Két Nyúlba jártak mulatozni. A polgárság és az ifj ú-
ság, jobbára a jurátusok, vagyis a mai szóhasználat sze-
rinti joggyakornokok, gyakorta összekaptak, s ha még 
csak összekaptak volna, de sokszor véres verekedésig 
fajultak az események. 

Ekkoriban történt, hogy Hacker József ácsmester 
1775-ben megvásárolta özvegy Fischerné telkét és föld-
szintes házát a mai Károly körúton. A házat lebontotta 
és egy év múlva építkezni kezdett. Nem sokkal később 
felkeresték őt a jurátusok és megkérték, nincs-e kedve 

Bál és színház
erzsébetváros kezdetektől a kultÚra otthona volt. a nemzet életének egy fontos pillanatában 
itt tanult magyarul beszélni a szÍnház is. ha az ember megáll a károly körÚt 7. számÚ ház előtt, 
egy emléktábla fogadja: „ezen épület helyén állt 1776-tól 1966-ig a hacker-ház, dÍsztermében, 
a hacker-szálában tartotta előadásait 1809 és 1812 februárja között a második pesti magyar 

színtársUlAt. színPAdán FelléPett: déryné széPPAtAki rózA és kántorné engelhArdt AnnA is.” Azon 
tÚl, hogy a tábla kissé szűkszavÚ, némileg pontatlan, vajon mi állt itt régen, hogyan működött és 

mi köze a báloknak a szÍnházhoz – erről mesélek most.
bóka b. lászló írása

olyan házat építeni, ahol végre nyugodtan és kedvére 
mulatozhatna a pesti ifj úság. Hacker úr fantáziát és 
persze üzletet látott a dologban, ezért megépítette a 
később róla elnevezett báltermet, németül: der Saal, 
ez fajzott később a magyarban szála-vá. A berendezést 
egészen pontosan ismerjük egy fennmaradt leltár alap-
ján: a falak mellett 10 darab lószőrrel és vörös posztóval 
bevont kanapé; minden sarokban hasonló kisebbek; 
egy aranyozott antik szekrénykében, aranyozott talap-
zaton ütőóra; egy másik óra, amely harangjátékkal 
jelezte a múló időt; a falakon nyolc darab tükör; hat fali 
tükrös gyertyatartó; egy nagycsillár, két kisebb, négy 
egészen kis csillár; hat gyertyatartó, tizenhat aranyo-
zott gyertyatartó. A földszinten kávéház, a kertben 15 
kisebb-nagyobb szaletli, kuglipálya. Az elkészült bál-
terem, amelyre a derék ácsmester 3310 forintot áldo-
zott, hamar behozta az árát, hiszen az egyik legnépsze-
rűbb lett Pesten. Népszerűségéről még gróf Gvadányi 
József is megemlékezik, amikor így ír: 

„Kik a híd végi-
nél mentek opticába, 
Kik pediglen Pestre’ 
Comoediába, Mások 
meg siettek Hakkernek 
bállyába…” A Hacker-
ben télen-nyáron folyt 
a folytonos vigadalom, 
amelyhez természetesen 
hozzájárult kertjének 
kellemes berendezése 
is. Hacker úr nem hiába 
ölte pénzét a csinosí-

tásba, a látogatók és a bevétel szépen emelkedett. 
1780-ban már csupán két komoly bálrendező hely 

vetélkedett egymással, a Hét Választófejedelem, ame-
lyet Häuszler Sebestyén bérelt, és a Hacker. A helytar-
tótanács e két hely között osztotta fel az értékes napo-
kat oly módon, hogy álarcos bálokat a Hacker hétfőn, 
a Hét Választófejedelem szerdán tarthatott, később 
azonban mindketten megkaphatták mindkét napot, 
majd kis idő múltán már a vasár- és ünnepnapokat is. 

Ez idő tájt kezdett éledezni a nemzeti nyelv és 
kultúra igénye, egyelőre jelentős tömegbázis nélkül, 
csupán néhány felvilágosodott nemesember fejében. 
Hivatásos magyar színjátszás ekkor azonban még nem 
létezett, nem voltak olyan helyek sem, ahol játszani 
lehetett volna. (A Pesti Magyar Színházat, vagyis a 
Nemzeti Színház elődintézményét 1837. augusztus 
22-én nyitották meg a mai Rákóczi út – Astoria sar-
kon, helyén ma az East-West Business Center áll.) 

Az első magyar színházi előadásra 1790. október 
25-én került sor a Várszínházban. A Kelemen László 
által szervezett társulat Simai Kristóf „Igazházi egy 
kegyes jó atya” című ötfelvonásos „mulatságos játé-
kát” adta. Nehezen és döcögve, a német színészek és 
az osztrák bürokrácia folytonos gáncsoskodásai köze-
pette indult útjára az önálló magyar színészet ügye. 

Hat év múlva az első magyar társulat feloszlott és 
tizenhárom évet kellett várni addig, míg 1809-ben 
megjelent a színen egy újabb fantasztikus ember, 
fegyverneki-felsőpereci Vida László, aki már a Kele-
men-féle társulatot is támogatta két később elveszett 
vitézi játékával. 1807–1809 között tagja volt Pest vár-
megye játékszíni bizottságának, amely a pesti társulat 
pártolását szervezte. Miután felesége és kisfi a meghalt, 
elhagyta törteli birtokát és Pestre jött. 1809. szeptember 

tásba, a látogatók és a bevétel szépen emelkedett. 

Az elkészült bálterem, amelyre 
a derék ácsmester 3310 forintot 
áldozott, hamar behozta az árát, 
hiszen az egyik legnépszerűbb 
lett Pesten.   

Nehezen és döcögve, a német 
színészek és az osztrák bürokrácia
 folytonos gáncsoskodásai közepette 
indult útjára az önálló magyar 
színészet ügye.   

Anno 15

katona József a 
színház mellett déryné 
széppataki rózába is 
beleszeretett

a károly körút a 1800-as években



1-jén átvette a magyar színészet feletti ügyeletet báró 
Wesselényi Miklóstól és ismervén a viszonyokat, első 
dolga volt annak utánanézni, hol vethetné meg lábát 
a második magyar társulat, hiszen a színjátékosoknak 
még mindig nem volt állandó otthona. Mint az egyik 
legnépszerűbb helyre talált rá a Hacker-szálára, amely-
nek rögvest kibérelte első emeleti dísztermét és saját 
költségén színházzá alakíttatta. Színpadot, páholyokat, 
karzatot építettek és itt, a mai Károly körúton álló egy-
kori házban 1809. február 24-én megtartották az első 
pesti magyar színielőadást. Birtoka jövedelméből a min-
dig szegénységgel küszködő színészek ruhatárát és kel-
léktárát korszerűvé tette, fi zetésüket az elérhető legma-
gasabbra emelte. Akadt persze, aki szegényesnek látta a 
hevenyészett színházat: „A helnek szűke, a föstetlen lágy 
faülések, a nyomorult faoszlopok, s galériák, a piciny 
játékhel bennem csak az elszomorodást ébresztették 
föl.” – írta 1809-ben Horvát István. 

Vida László gesztusa akkor értékelhető igazán, ha 
tudjuk, hogy a Hacker-szála bérbevétele és átalakítása 
előtti néhány évben birtokainak kifejezetten rossz volt 
a termése, tehát az átalakításhoz szükséges összeget, 
közel 10 ezer forintot, kölcsönként vette fel birtokára. 

Egy napon ebbe a színházba jelentkezett felvételre a 
jászberényi patikusné tizenöt éves szikár, sápadt lány-
kája, bizonyos Schenbach Rozália, vagy ahogyan a 
nemzet megismerte, Déryné Széppataki Róza, később 
pedig Kántorné Engelhardt Anna is, az első magyar 
Gertrudis. Itt látott először színházi előadást egy fi atal 
jogász, bizonyos Katona József is. Katona persze nem 
csupán a színházat látta, de Rózát is, azonnal belesze-
retett Dérynébe, bár mindhiába ostromolta. A művelt 
jogász összebarátkozott a társulattal és bár szerelme 
viszonzatlan maradt, Katona univerzális színházi jolly 
jokernek bizonyult: ha kellett játszott, igaz Békessi 
néven, ha szükséges volt, darabokat írt, sőt fordított 
is. Ezen a színpadon adták elő élete első darabját, a 
Jolánthát is. 

Vida László, a művelt mecénás is itt ismerte meg 
második feleségét, Bárány Katica segédszínésznőt, 
akivel egymásba szerettek és hamarosan kisfi uk szüle-
tett. A műsort 1808–1810 között újabb négy darabbal 
gazdagította, közülük Az első hajós című énekesjáték 
nyomtatásban is megjelent (Pest, 1809). Vida két év 

múlva, 1811. augusztus 15-én lemondott az inten-
dánsságról, mert pénzügyi viszonyai már nem voltak 
annyira fényesek, a felszerelést a társulatnak ajándé-
kozta, maga pedig feleségével és kisfi ával visszavonult 
törteli birtokára. Déryné írja Vidáról: „igen előzékeny, 
nemeskeblű ember volt, aki minden embert megjutal-
mazni óhajtott.” 1811 után birtokán gazdálkodott, 
de továbbra is mecénása maradt a magyar színészet-
nek. Tevékenységéért Kazinczy Ferenc és Szemere Pál 
üdvözölte versben.

A magyar társulat 1812 februárjáig működött a 
Hacker-szálában. Miután a német színtársulat új épü-
letet kapott, ők a Rondellába költöztek át. Hogy mi 
történt a híres Károly körúti szálával? Nem sokkal 
később lebontották, és helyén 1850 körül a Jakabff y 
család emelt U alakú, kétemeletes bérházat. Az idő-
közben ugyancsak kétemeletesre bővített Hacker-ház 
azonban még száz évig kitartott. 1966–67 fordulóján 
rombolták le, hogy aztán diplomatalakásokkal teli 
modern ház magasodjék a helyén.

A helnek szűke, a föstetlen lágy faülések, 
a nyomorult faoszlopok, s galériák, 
a piciny játékhel bennem csak az 
elszomorodást ébresztették föl.” 
– írta 1809-ben Horvát István.   
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Erzsébetvárosi 
Közösségi Ház

2011.  június havi program
cÍm: 1077 budapest, Wesselényi u. 17, telefon: 

413-3550, e-mail: kozhaz@kozhaz.hu

JúNius 7. /keDD/
• 17:00–19:00 
„Mennek a virslik…” – a 
Dobsuli zenekarának koncertje.
Közreműködnek: Maka 
Pál, Menyhért Konrád, Lin 
Po-Sheng, Nieke Ayamba, 
Jónás Géza, Joey de Guzman, 
Dudás Rita, Sass Szilvia, Rikk 
János.

• 17:00–19:00 
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
nyílt klubnapja.

• 16:45–22:00 
Sirály Sakk Klub – gyermekek-
nek, felnőtteknek.

8. /szerDa/
• 16:00 
Vattamány Zsolt, Erzsébetváros 
polgármestere találkozója a civil 
szervezetekkel. 
• 17:30 
„Képzelet és valóság” – M. Kass 
Judit művészete – DVD.
Házigazda: Molnár József. 
A Művészetbarátok Egyesületé-
nek rendezvénye.

9. /csütörtök/
• 15:00–19:00 
Nosztalgiatánc – zenés, táncos 
rendezvény.
A zenét szolgáltatja: Diós Péter.

10. /péNtek/
• 17:00–20:00 
Villámrandi – táncos ismerke-
dési est, beszélgetés fogyatékkal 
élők számára.
Az Értelmi Fogyatékosok Fővá-
rosi Érdekvédelmi Egyesületé-
nek rendezvénye.

• 18:00–20:00 
A Schweitzer Kör összejövetele.

14. /keDD/
• 15:30 

A Molnár Antal Zeneiskola 
Tanévzáró műsora.

• 17:00–19:00 
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
nyílt klubnapja.

• 16:45–22:00 
Sirály Sakk Klub – gyermekek-
nek, felnőtteknek.

15. /szerDa/
• 19:00 
Foskolos Péter V. Hegedűgálája
Fellépő művészek: Foskolos 
Péter, Lendvay József, Szalai 
Antal, Bodor János, Balogh 
Miklós. 
Zongorán közreműködik: 
Bogár Zsófi a.
A belépés díjtalan

16. /csütörtök/
Nosztalgiatánc – zenés, táncos 
rendezvény.
A zenét szolgáltatja: Diós Péter.

17. /péNtek/
• 17:00 
Ízelítő a bulgáriai „GOART” 
Társaság munkáiból. – 
Kiállításmegnyitó.
Az Erzsébetvárosi Bolgár 
Önkormányzat rendezvénye.

• 19:30 
In Memoriam Csikós Emese – 
a West-Balkan tragédia egyik 
ifj ú áldozata emlékére. 
Fellépő művészek: Miklósa 
Erika, Sümegi Eszter, Vajda 
Júlia, Mester Viktória, Rácz 
István, Foskolos Péter, Sörös 
Jenő. Közreműködik a Magyar 
Állami Operaház Failoni 
Kamarazenekara, a Magnifi cat 
Ifj úsági Kórus, a Magyar Har-
sona Együttes. Fő szervező: 
Foskolos Péter, Helyszín: Szent 
Erzsébet Templom, A belépés 
ingyenes.

déryné széppataki 
róza és kántorné 
engelhardt 
Anna a kor két 
legünnepeltebb 
színésznője
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Kultúra
Könyv

robb, J. D. (Nora roberts): 
Halálos élVezet 

Az első áldozat egy limuzinsofőr volt, aki-
nek számszeríjból kilőtt vessző fúrta át a 
torkát. A következő egy utcalány, akinek 
bajonettet döftek a szívébe. A véletlensze-
rűen kiválasztott áldozatok, valamint az 
élet- és a halál eleganciáját kereső gyilkos 
igencsak dühíti Eve Dallast, a NYPSD 
hadnagyát. Márpedig a dühös Eve éppen 
olyan elszánt és veszélyes vadász, mint 
maga a gyilkos. Sürgeti az idő, és a nyo-
mozás hamarosan a felsőbb körökbe vezeti, 
ahova férje, Roarke is bejáratos – a felsőbb 
körökbe…

cHristie, agatHa: 
a titokzatos stylesi eset 

Hastings kapitány az első világháború alatt 
harctéri sebesüléséből lábadozva találkozik 
John Cavendish-sel, aki meghívja anyja 
stylesi kúriájába. Mrs. Cavendish, ami-
óta Hastings nem találkozott vele, Mrs. 
Inglethorp lett, családja nagy bánatára. 
Szerintük Mr. Inglethorp egyszerű hozo-
mányvadász. A leghevesebben a hűséges 
társalkodónő, Evelyn Howard gyűlöli, 
annyira, hogy egyszer csak összevész Emily 
Inglethorppal és otthagyja a házat. Mie-
lőtt elutazna, Hastings kapitány gondjaira 
bízza volt munkaadóját. „Ezek itt mind 
hiénák..., – mondja. És nemsokára Mrs. 
Inglethorpot megmérgezik. Természete-
sen gyanúsítottban nincs hiány. Ekkor 
lép színre először Hercule Poirot, a belga 
menekült, volt rendőr, akit Mrs. Inglethorp 
fogadott be hat honfitársával együtt…

riVers, FraNciNe:  
leplezetleNül – a kegyelem 
VoNala – támár

„Támár. A név jelentése: datolyapálma. Az 
viseli ezt a nevet, aki széppé és kecsessé vál-
hat. A datolyapálma életben marad a sivatag-
ban, édes, tápláló gyümölcsöt terem, és ez a 
lány termékeny családból való. A datolya-
pálma meghajlik a viharos szélben, anélkül 
hogy eltörne, vagy gyökerestül kiszakadna, 
márpedig ennek a lánynak Ér hirtelen, lob-
banékony természetével kell szembenéznie. 
A datolyapálma képes túlélni az ellenséges 

környezetet is, és Júda tudta, hogy felesége, 
Batsúa vetélytársat lát majd ebben a fiatal 
lányban, mert féltékeny fia érzelmeire. Júda 
mégis remélte, hogy a lány beteljesíti a nevé-
ben rejtező összes ígéretet.

Színház

caligula HelytartóJa 
(Dráma)
A MArosvásárhelyi NeMzeti szíNház 
Tompa miklós TársulaTa előadásá-
bAN (Pesti MAgyAr szíNház)
Cím: 1077 BudapesT, Hevesi sándor 
Tér 4., e-mail: TiTkarsag@mszinHaz.
Hu, sziniakademia@mszinHaz.Hu 
JegyPéNztár: 322-0014

Egy rögeszme. Jót tenni. Nem tenni rosszat. 
Egyenlő a kettő? A mulandó ember min-
denkori dilemmája ez. Ha fölteszi magá-
nak a kérdést. Petroniua nem csak magá-
nak, másnak is felteszi kérdéseit. Beszélni 
akar, kérdezni és meghallgatni, jó szívvel, 
de ha az nincs, legalább józan ésszel. Lehet-
séges ez? És milyen következményekkel jár, 
ha az ember elindítja az őszinte beszédet? 
Ezek a kérdések mozgatják az előadást, 
melynek a próbafolyamat alatt többször is 
meg kellett birkóznia az idővel.

JuliaN croucH – pHelim 
mcDermott – tHe tiger 
lillies: Jógyerekek képes-
köNyVe: rémVarieté – Fel-
NőttekNek 
(az Örkény isTván színHáz és a művé-
szeTek paloTája kÖzÖs produkCiója) 
Örkény isTván színHáz (1075 Buda-
pesT, madáCH Tér 6.) 
JegyPéNztár: telefoN: 267-3775

1845 karácsonyán dr. Heinrich Hoffmann 
hiába járta a boltokat, hogy hároméves 
kisfiát meglephesse egy mesekönyvvel, 
nem talált kedvére valót. Így maga írt és 
rajzolt egyet. A kényszer szülte ajándékötlet 
a németség egyik emblematikus figuráját 
teremtette meg: a hosszú körmű, bozontos 
hajú Struwwelpetert. A képeskönyv többi 
szereplője is egy-egy „rosszgyerek”: gyu-
fával játszó kislány, a levesét visszautasító 
vagy a székén hintázó kisfiú és így tovább. 
Groteszk rémvarieté keretében elevenedik 
meg olthatatlan gyerekkori kíváncsiságunk 
és rosszalkodásaink sora. A rossz gyerekek 
alaposan megbűnhődnek, és ennél már 

csak az abszurdabb, hogy a gyerekből egy-
szer felnőtt lesz.

JoHN cHapmaN – ray cooNey: 
Ne most, Drágám! 
vígjáTék kéT részBen, az előadás 
hosszA 2 órA 15 Perc egy szüNettel. 
madáCH színHáz: 1073 erzséBeT krT. 
29–33. JegyPéNztár: tel.: 478-2041

Az elegáns londoni szőrmeszalonban külö-
nös adávételi ügylet zajlik. Gilbert, az egyik 
– nem éppen hűségéről ismert – társtulaj-
donos a hódítás reményében nercbundát 
készül ajándékozni Janinek, az egzotikus 
szépségnek. Az akciónak van egy kis aka-
dálya, mégpedig Janie férje, aki feltehe-
tőleg gyanakodni találna, ha felesége egy 
tízezer fontos bundában állítana haza. A 
nőügyekben páratlanul találékony Gil-
bert beindítja a megoldás gépezetét, ami-
nek következtében elképesztő események 
kezdik gyors ütemben követni egymást. 
Sűrűsödő időközökben jelennek meg 
házasságtörő férjek és feleségek, megsok-
szorozódnak a hölgyekről le- és felkerülő 
különböző ruhadarabok. 

Kiállítás

bútorszaloN egyetemi klub
Cím: BudapesT, vii.ker., erzséBeT krT. 
40–42. (BejáraT: doB u.65.) 
tel.: 06 70/456-3488 
NyitvA: sze–szo: 16–04  
H, v–k: a programokTól függően.

Egy fiatal karakteres képzőművész bemu-
tatkozásának lehetnek tanúi azok, akik 
ellátogatnak a BEK-be (Bútorszalon Egye-
temi Klub). Tom Hegedűs 3 témakörben 
és stílusban mutatja meg alkotásait az 
utóbbi néhány év terméséből egy olyan 
világba kalauzolva minket, ahol a valóság 
és a fantázia kézen fogva öleli magába a 
szemlélőt, így mindenki megtalálhatja a 
számára legkedvesebb témákat. Így pél-
dául az éjszakai fényben úszó Budapes-
tet, a pszichedelikus jegyekkel megfűsze-
rezett szín- és formarobbanásokat, vagy 
a misztikus-fantasy-s, egyedi látásmódot 
tükröző érzelmi hálózatokat. Mikor már 
jóllaktunk a fényekkel, színekkel, törté-
netekkel, az alkotó a String Theory nevű 
pszichedelikus world-jazz fusion zenekar 
kíséretében, annak VJ-jeként saját képe-
iből készült látványos animációit vetít. 

Mozi

FérFit látok álmaiDbaN 
színes, feliraTos, amerikai–spanyol 
romanTikus vígjáTék, 98 perC, 

A film két házaspár, Alfie és Helena, vala-
mint lányuk, Sally és férje, Roy történetét 
meséli el, amint szenvedélyeik, vágyaik és 
félelmeik örvénye beszippantja és bajba 
sodorja őket, majd mind a négyen elveszítik 
józan eszüket. Miután az elvesztett ifjúsá-
gát visszakapni akaró Alfie egy szabad szel-
lemű call girl, Charmaine miatt elhagyja 
feleségét, Helena megszűnik racionális 
lénynek lenni, és egy sarlatán jós gyanús 
tanácsai szerint kezd élni. A boldogtalan 
házasságban élő Sally egyre jobban odavan 
a jóképű galériatulajdonos Gregért; a leg-
utóbbi, gyatrán sikerült kéziratára választ 
váró Roy pedig a szomszéd ablakban meg-
pillantott rejtélyes nő, Dia megszállottjává 
válik.

gyilkosság oNliNe
2011. MáJus 20. PéNtek 18.30 
(unTraCeaBle), amerikai, 2008, 
ÖrÖkmozgó filmmúzeum, 
1074 BudapesT, erzséBeT krT. 39. 
jegyrendelés: +36 1 342-2167

Az FBI szervezetében létezik egy ügyosz-
tály, ami az internetes bűnözésre specializá-
lódott. Jennifer Marsh titkosügynök társá-
val együtt felfigyel egy weboldalra, aminek 
az üzemeltetője élőben végez ki egy állatot. 
Amitől tartanak, nem sokára bekövetke-
zik, egy pszichopata embereket ejt foglyul, 
hogy megölje őket. Fogva tartott áldozatait 
kegyetlenül, a legkülönfélébb módszerekkel 
öli meg, egyenes adásban közvetítve a neten. 
Ördögi tervébe bevonja az internetezőket is: 
minél népszerűbb lesz a honlapja, minél töb-
ben kattintanak rá az oldalra, annál gyorsab-
ban és kíméletlenebbül hal meg az áldozata. 
Marsh ügynök és társai versenyt futnak az 
idővel, hogy elkapják a sorozatgyilkost, aki-
nek a weboldala lenyomozhatatlan…

http://www.alexandra.hu/scripts/cgi/webshop.cgi/GetAuthor?SessionID=460358289792CA037DB1EB3C7F5990F2EDB555B0C353F0D584492FFFB58BC2CC9E836A41E8DD847911B0E4B6FDD7EEF7HLKCROJAFGBBUKVEGBOPRAZCDRHCIERBNRT8F32E82C0E25F74736&TabSheet=book&Page=1&SrcWord=&SrcField=sf&SrcCategory=&CategoryID=&Price=&CBStock=CHECKED&CBDiscount=&LastDays=20&Author=Robb, J. D. (Nora Roberts)&navsource=termekrol_szerzo_muvei-%5brobb,_j._d._(nora_roberts)%5d
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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:
özv. szabó jenőné

1077 budapest, 
barcsay 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 szerkesz-
tőségünkbe! 

Címünk: 1077 Wesselényi u. 17.
Következő beküldési határidő: 
2011. június 21.

Fogadóórák
egyéNi Választó-
kerületi képViselők

Wencz Miklós
1. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Város-
üzemeltetési Bizottság (elnök), 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési 
Bizottság (tag)
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első és harmadik hetének 
csütörtökén 16.00 és 19.00 
óra között
Elérhetőség: wencz.miklos@
erzsebetvaros.hu

Megyesi Mózes
2. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Műve-
lődési, Kulturális és Szociális 
Bizottság (tag), Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottság 
(tag), Ifj úságpolitikai tanácsnok
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
harmadik hetének hétfőjén, 
16.30 és 17.30 óra között
Elérhetőség: megyesi.mozes@
erzsebetvaros.hu

Szikszai Zsolt
3. sz. egyéni választókerület
Alpolgármester (gazdasági, 
kerületfejlesztési és pénzügyek)
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első és harmadik hetének 
csütörtökén, 14.00 és 17.00 
óra között 
Bejelentkezés: 06 1 462 3251
Elérhetőség: szikszai.zsolt@
erzsebetvaros.hu

Ripka András
4. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Műve-
lődési, Kulturális és Szociális 
Bizottság (tag), Városüzemelte-
tési Bizottság (tag), Emberjogi 
tanácsnok
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.

Fogadóóra ideje: minden hónap 
első hetének csütörtökén, 
16.00 és 18.00 óra között
Elérhetőség: ripka.andras@
erzsebetvaros.hu

Benedek Zsolt
5. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Pénzügyi 
és Kerületfejlesztési Bizott-
ság (elnök), Városüzemeltetési 
Bizottság (tag)
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első és harmadik hetének 
keddjén, 16.00 és 18.00 óra 
között 
Elérhetőség: benedek.zsolt@
erzsebetvaros.hu

Molnár István
6. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Pénzügyi 
és Kerületfejlesztési Bizottság
Fogadóóra helye: 1073 Bu-
dapest, Rottenbiller utca 32. 
(Sportcsoport irodája)
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első péntekén 13.00 és 15.00 
óra között 
Elérhetőség: molnar.istvan@
erzsebetvaros.hu

Nagy Marianna
7. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok:
Művelődési, Kulturális és Szo-
ciális Bizottság (tag), Városüze-
meltetési Bizottság (tag), Épített 
örökségvédelmi tanácsnok
Fogadóóra helye: Alsóerdősori 
Bárdos Lajos Általános Iskola,
1074 Budapest, Alsóerdősor 
utca 14–16. földszint
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első csütörtökén, 17.00 és 
19.00 óra között
Bejelentkezés: 
06 30 948 1655 
Elérhetőség: nagy.marianna@
erzsebetvaros.hu

Vattamány Zsolt
8. sz. egyéni választókerület
Polgármester
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
második és negyedik hetének 

hétfőjén, 13.30 és 18.00 óra 
között
Bejelentkezés: 06 1 462 3251
Elérhetőség: vattamany.zsolt@
erzsebetvaros.hu

Kismarty Anna
9. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Műve-
lődési, Kulturális és Szociális 
Városüzemeltetési Bizottság 
(tag), Kultúrpolitikai tanácsnok
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
harmadik hetének hétfőjén 
16.30 és 17.30 óra között 
Elérhetőség: kismarty.anna@
erzsebetvaros.hu

Bartusné Benedek 
Barbara
10. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Műve-
lődési, Kulturális és Szociális 
Bizottság (tag), Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottság 
(tag), Szociális és egészségügyi 
tanácsnok
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első hetének csütörtökén, 
15.00 és 18.00 óra között
Elérhetőség: bartusne.benedek.
barbara@erzsebetvaros.hu

Tímár László
Bizottság (elnök), Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottság (tag)
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
második és negyedik hetének 
csütörtökén, 17.00 és 18.00 
óra között 
Elérhetőség: timar.laszlo@
erzsebetvaros.hu

Juhász Gábor
12. sz. egyéni választókerület
Alpolgármester (művelődési, 
közoktatási, ifj úságpolitikai és 
sportügyek)
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.

Fogadóóra ideje: minden hónap 
második és negyedik hetének 
csütörtökén, 14.00 és 17.00 
óra között 
Bejelentkezés: 06 1 462 3251
Elérhetőség: juhasz.gabor@
erzsebetvaros.hu

listás képViselők 

Moldován László
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. 2. em. 213.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
második hétfőjén 17.00 és 
19.00 óra között
Elérhetőség: moldovan.laszlo@
erzsebetvaros.hu

Puskás Attila Sándor
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. 2. em. 213.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
utolsó keddjén 12.00 és 14.00 
között 
Elérhetőség: puskas.attila@
erzsebetvaros.hu

Stummer János
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. 2. em. 213.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első hétfőjén 13.00 és 15.00 
óra között
Elérhetőség: stummer.janos@
erzsebetvaros.hu

Gergely József
Fogadóóra helye: Haverok 
kávézó, Dohány u. 1/c
Fogadóóra ideje: minden hónap 
harmadik csütörtök 16.30 és 
17.30 között 
Elérhetőség: gergely.jozsef@
erzsebetvaros.hu

Dr. Kispál Tibor
Fogadóóra helye: Király utcai 
nyugdíjasklub, Király u. 97. 
(bejárat a rózsa utca felől)
Fogadóóra ideje: minden hónap 
második hétfőjén 16.00 és 
18.00 óra között
Elérhetőség: kispal.tibor@
erzsebetvaros.hu

A helyes megfejtők között a 
Merlin színház felajánlásából, 
két páros belépőt sorsolunk 
ki a Kala Amrita társulat, 
Unniyarcha indiai táncelőadá-
sára /az előadás időpontja: 
június 30. csütörtök 19:00/.

MErLIN
SZÍNHÁZ

1052 
Budapest, 
Gerlóczy 
utca 4.
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sokan a rizst csak köretként ismerik és használják, pedig nagyszerűsége, sokszÍnűsége  
vitathatatlan. mindegy, hogy desszertként, főfogásként vagy akár salátaként tálaljuk,  

szinte borítékolhAtó Az elkészített ételek sikere.

 Finom gyöngyszemek

Bolognai 
rizsgolyók
A mártáshoz apróra vágjuk a hagymát, 
a fokhagymát, a sárgarépát és a zellert, 
majd megpároljuk. Közben a húst 2 evő-
kanál forró olajba keverjük, sóval, borssal 
ízesítjük, 1 dl borral felöntjük, és addig 
pároljuk, míg a lé elfő. Összekeverjük 
a húst és a zöldségeket, hozzáadjuk a 
paradicsompürét, a zellert és a petrezsely-
met, meg a maradék húslevest. Lefedve tel-
jesen puhára főzzük, majd szitán áttörjük, 
és lehetőleg minden folyadékot kinyomunk 
belőle. A rizst megfőzzük, lecsöpögtetjük, 
majd a paradicsomos mártással és a reszelt 
sajttal összekeverjük. Golyókat formálunk 
úgy, hogy a rizs közepére egy-egy adag hús-
masszát rakunk, és a rizzsel befedjük. Fel-
vert tojásba, majd zsemlemorzsába forgat-
juk. Végül forró olajban megsütjük.

HozzáValók
A tésztáHoz:

25 dkg liszt, csipetnyi só,
6 dkg vaj, 1 dl tej, 1 kávéskanál cukor,  

1 dkg élesztő. 

A tÖltEléKHEz: 
10 dkg kerek szemű rizs, 7,5 dl tej,  

fél rúd vanília, 7,5 dkg cukor, 5 dkg vaj,  
2 tojás, 3 piskótadarabka
vagy puha keksz, 10 dkg  

mandulaforgács.

A tEtEjérE:
1 tojássárgája, 1 darabka  

piskóta.

HozzáValók
3 dl tej 

3 dl habtejszín
4 tojássárgája

1 csésze cukor (kb. 18 dkg)
1 csomag vaníliás cukor
egy tábla jó minőségű  

étcsokoládé 
egy csipetnyi só 

egy narancs reszelt héja

Rizstorta
A lisztet először átszitáljuk, majd az így kapott liszt-
kupachoz adjuk a sót, aztán a puha vajjal, a tojással és 
a cukorral összegyúrjuk. Egy teáskanálnyi cukrot fel-
olvasztunk langyos tejben, majd a cukros tejhez adjuk 
az élesztőt, és meleg helyen felfuttatjuk. Hozzáadjuk a 
lisztes keverékhez, majd jól kidolgozzuk a tésztát. Ami-

kor már a tésztánk teljesen sima, golyót formálunk 
belőle. Meleg helyre tesszük, és 2 órát kelesztjük. 

Közben a rizst pár percre forró, sós vízbe áztat-
juk, majd lecsöpögtetjük. A vaníliát kettévág-
juk, a magjukat egy éles kés segítségével kika-
parjuk, és a tejhez adjuk, majd a vaníliás tejet 
felforraljuk. Beletesszük a rizst, és lefedve 
kis lángon addig főzzük, míg minden tejet 
magába nem szív. Mikor már nincs alatta 

folyadék, belekeverjük a vajat és a cukrot, a 
tojássárgákat, az elmorzsolt piskótát, a mandu-

lát, végül az előzőleg habbá vert tojásfehérjét is 
beleforgatjuk. A tésztát kivajazott tortaforma aljára 

simítjuk, és a rizzsel megrakjuk. A tetejét 1 tojássárgá-
jával összekevert, elmorzsolt piskótával megkenjük, és 
meleg sütőben körülbelül 40 perc alatt készre sütjük. 
Porcukorral, esetleg a tetejére pirított nádcukorral, vagy 
cukorból készített karamellel díszítve tálaljuk.
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Szolgáltatás
ERZSÉBETVÁROSI GYORS-
SZERVIZ! Duguláselhárítás, víz-, 
villany-, gáz-, fűtésszerelés és 
teljes körű gázkészülék-javítás. 
Anyagbeszerzéssel, garanciával 
0–24 óráig. Kiszállási díj nélkül. 
tel.: 06(1)321-1826, 06(20)334-
3438

VÍZ-, VILLANY-, GÁZ- ÉS 
FŰTÉSSZERELÉS anyagbeszer-
zéssel, garanciával hétvégén és 
munkaszüneti napokon is. tel.: 
06(1)280-3262, 06(20)595-4147

VILLANYSZERELÉS, GYORS-
SZOLGÁLAT, bojlerjavítás kiszállá-
si díj nélkül. tel.: 06(20)9393-799

ZÁRLAkATOS! GYORSSZOL-
GÁLAT! zárnyitás, zárszerelés, 
betörésbiztos hevederzár-szere-
lés, ajtó-, ablakrácsok, lakatos-
munkák, galériakészítés! tel.: 
06(30)299-1211

FESTÉS, mÁZOLÁS, TApÉ-
TÁZÁS megbízható szakem-
berekkel, garanciával, kisebb 
asztalosmunkák. Nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény. tel.: 06(1)352-
0188, 06(30)906-8696

VÍZSZERELÉS, CSApOk, SZIFO-
NOk, WC-csészék, WC-tartályok 
cseréje, javítása. Mosó-, mosoga-
tógépek bekötése.  
tel.: 06(30)447-3603

VÍZóRASZERELÉS egyéb víz-
vezeték-szerelés. tel.: 06(1)251-
4912

Dajka, gyERmEkFELügyELő, 
gyógypedagógiai asszisztens 
képzés. Kasza Képző. tel.: 
06(1)276-5918, Ny. 01006404

TÁRSASHÁZkEZELÉS, kÖZÖS 
kÉpVISELET, TÁRSASHÁZ- 
kÖNYVELÉS.
Megbízható, lehető legjobb 
szolgáltatás több évtizedes 
gyakorlattal, kedvező áron. Kérje 
ingyenes árajánlatunkat. E-mail: 
thaz.kozoskepviselo@gmail.com 
tel.: 06(30)668-5058

ELCSERÉLNÉm Dohány utcai  
63 m2-es, kétszobás, felújított, 
saját tulajdonú lakásomat ráfize-
téssel nagyobbra. tel.: 06(20)-
916-3594

TÉVÉJAVÍTÁST AZONNAL, 
GARANCIÁVAL! Orion, Videoton, 
Itt-Nokia, Nordmende, Grundig, 
Vestel, Panasonic, Samsung, 
Schneider. tel.: 06(20)531-7638

NAGY TApASZTALATTAL 
rendelkező üGYVÉd elsősorban 
polgári jogi (szerződések, kártérí-
tési ügyek), munkajogi, család-
jogi, közigazgatási ügyek jogi 
intézését, képviselet ellátását 
vállalja Erzsébetváros szívében. 
tel.: 06(30)201-8351

RUHASZERVIZ, VARRÁS, JAVÍ-
TÁS, ALAkÍTÁS VII. Damjanich-
Bajza utca sarka. H–P: 10:00–
18:30. tel.:06(30)742-31-88

AkCIóNk! Gázüzemű fűtőkészü-
lékek felülvizsgálata, tisztítása, 
javítása kiszállási költséggel 

együtt bruttó 6.600,-Ft telefon: 
212-2949 www.vasuta.hu 
életet ment!

VILLANYSZERELÉS! Volt ELMŰ-s 
javít minden lakásvillanyt, vil-
lanyfűtést garanciával, szám-
laképesen is, korábbi veszélyes 
szerelések és érintésvédelmi 
hiányosságok dokumentálása.  
érdemes megőrizni! tel.: 
06(70)259-0089, 06(1)337-0338

EZERmESTER-SZOLGÁLAT-
LAkÁSSZERVÍZ! Felújítás, 
szerelés, javítás, takarítás… 
NON-StOP!
tel.: 06(30)960-4525  
www.szakembercentrum.hu

kiSEbb kőmŰvESmunkák, 
csempézés, javítás, helyre szállí-
tás, vízszerelés, anyagbeszerzés-
sel garanciával!  
tel.: 06(30)981-8340

Egyéb
ANTIkVÁRIUmUNk készpén-
zért vásárol könyveket, teljes 
könyvtárakat, vitrintárgyakat, régi 
képeslapokat, valamint DVD-t, 
hanglemezt. tel.: 06(1)332-0243, 
06(20)922-0001

bÉLyEggyŰjTEmÉnyEkET, 
papír- és fémpénzeket, képes-
lapokat, régi iratokat, porcelánt, 
egyéb régiségeket vásárolunk. VI., 
Andrássy út 16. H–P: 10–17. tel.: 
06(1)266-4154

kÉSZpÉNZÉRT VÁSÁROLUNk! 
Aranyat, ezüstöt, briliáns ékszere-

ket, festményeket, órákat. Arany: 
4500-7000 Ft/gramm, tört ezüst: 
98-120 Ft/gramm VII. Wesselényi 
u. 19. tel.: 317-9938

Egészség
FOGSORJAVÍTÁS, készítés, 
alábélelés. Gyorsan, precízen. 
rászorultaknak háznál is. Vécsei 
julianna. tel.: 06(20)230-3547, 
06(1)789-2859

gyógypEDikŰRT, manikŰRT 
vállalok. Hívásra házhoz megyek! 
tel.: 06(30)242-9507

Oktatás
mATEmATIkAOkTATÁST 
szaktanártól vizsgára, pótvizsgá-
ra. Korrepetálás, felzárkóztatás 
hosszú távú gyakorlattal.  
tel.: 06(70)645-8239

FRANCIAOkTATÁST vállalok  
17 éves francia intézeti tapasz-
talattal, minden szinten, vizsgára 
előkészítést is a Liszt Ferenc 
térnél. tel.: 06(70)245-5347 / 12 
óra után

SZAkdOLGOZAT LEkTORÁ-
LÁSÁT, szerkesztését rövid 
határidőre vállalja magyar 
tanár, szerkesztő-újságíró. 
tel.:06(70)245-53-47

CSALÁdI BÖLCSI ÉS OVI Fel-
vételt hirdet 20 hetestől 7 éves 
korú gyermekeknek.
teljes körű díj: 35.000 Ft., tel.: 
06(20)365-5113, Cím.: VII. kerü-
let, Damjanich utca 36.

A magazinban megjelent hirdetésekért felelősséget nem vállalunk!
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