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Idegenforgalmi adó

Az év utolsó napján rendkívüli testületi ülést tartott
Erzsébetváros vezetése. Év
végéig valamennyi kerületi
önkormányzat képviselőtestületének döntést kellett hoznia
az idegenforgalmi adóval
kapcsolatos jogszabály-módosítások következtében beállt
változások kapcsán. Eddig az
idegenforgalmi adót a Főváros
szedte, és a forrásmegosztás
keretén belül juttatott vissza
a kerületi önkormányzatoknak
belőle. Az elfogadott törvény
szerint azonban a kerületi önkormányzatoknak kell dönteniük, hogy ők szedik-e be, vagy
a beszedés jogát meghagyják
a Fővárosi Önkormányzatnál.
Erzsébetváros Önkormányzata
december 31-én megtartott
testületi ülésén úgy döntött,
hogy az adót továbbra is a kerületi önkormányzat szedi be.
Az adó mértékét az adóalap
3%-ában határozta meg
a Képviselő-testület.

Felhívás

N

agy örömömre szolgál, hogy kezünkben
tarthatjuk a megújult, megszépült Erzsébetvárosi Újságot, mely modern stílusával, változatos tartalmával remélem, az
Önök tetszését is elnyerte. Természetesen a megújulás,
a fejlesztés mindig egy folyamat, ezért Önök lapszámról lapszámra új rovatokkal, témákkal találkozhatnak.
Célunk, hogy az erzsébetvárosiak hiteles, pontos információkat, aktuális híreket olvashassanak, emellett
hasznos tanácsokkal, érdekes, szórakoztató témákkal
színesítjük a lapot. Kiemelten fontos és nem titkolt
célunk az, hogy az újságon keresztül is megismerjük

az Önök véleményét, ezért gyakran találkozhatnak
a jövőben felhívásokkal, melyek célja, hogy minél több
embert bevonjunk a kerület életét érintő döntésekbe.
Azért más ez az újság, mint a többi, mert rólunk szól,
a kerületünkről, az otthonunkról, időseknek, fiataloknak egyaránt. Készítsük közösen, hogy valóban
a miénk legyen!

Fogadják sok szeretettel!
Vattamány Zsolt
Erzsébetváros polgármestere

Az Alapítvány az „Idős Villamos Szakemberek Megsegítéséért” elnevezésű kiemelkedően közhasznú szervezet
tájékoztatja Erzsébetváros
lakosságát, hogy a villamos
szakma idős, rászoruló nyugdíjasai anyagi segélyezés
iránti kérelmet nyújthatnak
be az alapítvány kuratóriumának címezve levélben vagy
személyesen: 1075 Budapest,
Madách Imre út 5. 3. emelet
címre vagy az idosekert@
gmail.com e-mail címen,
illetve telefonon a
06-1-787-0070-es számon.
Kérelmet adatközléssel
volt munkatárstól, rokontól,
baráttól vagy ismerőstől is
elfogadnak. Bővebb információért keresse fel a
következő honlapot (www.
nyugdijasoktamogatasa.hu)
vagy írjon a következő
e-mail címre: marta0516@
freemail.hu.
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Házasság hete
Magyarországon 2009-ben 37.000-en kötöttek házasságot, ez a szám viszont 10.000-rel kevesebb,
mint 2002-ben. Az aggasztó demográfiai adatok Magyarország és az Európai Unió legnagyobb
problémáját jelentik. Immár negyedik éve annak, hogy a házasság hete rendezvény szeretné felhívni a figyelmet a házasság és a család fontosságára. A február 11-én kezdődött ünnepség középpontjába a házasság és a család került. Az egyház és számos civil szervezet a Bálint-napot is felölelő hetet
a házasság heteként ünnepli, különösen így van ez a katolikus egyház által meghirdetett „Család
Évében”, 2011-ben. Február 13-a a házasság világnapja, amelynek kapcsán kezdeményezéssel állt
elő a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkársága.
A házasság napjára kiadott közleményükben rámutatnak: az életre szóló párkapcsolatokban több
gyermek születik, a gyermek öröm, felnővén támasz a szülő számára, ezért a házasságban élők hos�szabb életűek. A parlamentben megrendezésre kerülő ünnepségen részt vett Rónaszékiné Keresztes
Monika, aki kerületünk országgyűlési képviselője és a házasság hete rendezvény egyik szónoka.
Szónokként és hétgyermekes családanyaként is nagy hangsúlyt fektet a házassági hagyományokra,
valamint célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a karrier és a család nehezen is, de összeegyeztethető. A rossz népesedési adatok ellenére, a felmérések szerint, a házasság még mindig a legfontosabb
értékek közé tartozik. Továbbá a felmérésből még az is kiderül, hogy a fiatalok egy gyermekkel többet szeretnének, mint ahány valójában megszületik.

Lakásrezsi támogatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fővárosi Közgyűlés megalkotta a 75/2010 (XII. 23.)
önkormányzati rendeletét a Fővárosi Lakásrezsi támogatásról szóló 71/1999. (XII.30.) Főv. Kgy.
rendelet módosításáról. A rendelet értelmében Fővárosi díjkompenzációra egy lakásban kizárólag
egy személy jogosult.
Erzsébetváros polgárai víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzációt vehetnek igénybe, melynek
igénylőlapját átvehetik a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin (Erzsébet krt. 6., Garay u.
5.) vagy letölthetik: http://www.erzsebetvaros.hu/?module=news&action=getfile&aid=4653
A kérelmeket kitöltve – legkésőbb 2011. december 31-ig – lehet leadni a Garay u. 5. szám alatti
Ügyfélszolgálati Irodán, a következő ügyfélfogadási időpontokban:
Hétfő: 8.00-12.00., 13.00-18.00., Kedd: 8.00-12.00., 13.00-16.00., Szerda: 8.00-12.00., 13.00.0018.00., Csütörtök: 8.00-12.00., 13.00-16.00., Péntek: 8.00-12.00.
A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzációra kérelmet benyújtók további felvilágosításért a
Díjbeszedő Holding Zrt. Támogatáskezelési Csoportjához (1119 Budapest, Vahot u. 8.) a 382-8700/608, 712, 713 telefonszámon, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Iroda (Erzsébet krt. 6 vagy
Garay u. 5 szám alatti) munkatársaihoz fordulhatnak.

Alternatív
szolgáltatások a
munkaerő-piacon
Milyen szolgáltatásokra támaszkodhatnak az álláskeresők, munkavállalók?
Az állami, civil és for-profit szektorban
egyaránt működnek erre specializálódott intézmények. Az Artemisszió Alapítvány Add tovább! – Jó gyakorlatok a
munkaerő-piaci integráció szolgálatában
című (TÁMOP1.4.3-08/2-2009-0039)
projektje során megvalósult egy átfogó
kutatás a területen érintett intézmények
körében, valamint három, már működő
szolgáltatáscsomag – mentorprogramok,
önkéntes programok, és egy hazánkban
egyedülálló kompetencia beazonosító
eljárás – alkalmazását bemutató képzések
sorozata. A projekt záró konferenciáján
a munkaerő-piaci tevékenységet folytató
állami, civil és gazdasági szervezetek megoszthatják egymással tapasztalataikat.
Bővebb információ a www.addtovabb.
artemisszio.hu honlapon.

Rövidhírek

Vigyázzunk a fiatalokra!
A januári West Balkánban történtek hatására a hétvégén a hivatal munkatársai a rendőrséggel és a
tűzoltó hatósággal együttműködve ellenőrizték a szórakozóhelyeket. A tragédia óta kiemelt fontosságú feladatnak tekintik a nagy befogadóképességű szórakozóhelyek ellenőrzését. A hatóságok két
helyre mentek ki, ahol ez egyik helyen csak kisebb szabálytalanságot találtak, ami helyszíni bírságot
vont maga után. A másik, egy belső-erzsébetvárosi szórakozóhelyen végzett ellenőrzés során a tűzoltóság jelentős szabálytalanságot állapított meg, ezért javasolta a kereskedelmi hatóságnak a hely ideiglenes bezárását. A szórakozóhelyen, az annak befogadóképességét meghaladó számú ember tartózkodott, és az épület egy tűz esetén nem volt kiüríthető biztonságosan. A hatóság 90 napra zárta be a
helyet, addig amíg a szabálytalanságot meg nem szüntetik. A hatóságok az elkövetkező időszakban –
február 15. és május 15. – a következő szempontok szerint vizsgálja a szórakozóhelyeket.

Lemosó permetezés
a Fővárosban
A Főkert Nonprofit Zrt. fasori alközpontjának egyik legfontosabb feladata a tél végi lemosó permetezés. A lemosó permetezés célja, hogy a fák törzsén, vázágain és a kéregrepedésekben megtelepedett
baktériumos és gombás betegségek szaporító képleteit elpusztítsák, gyérítsék a kártevő rovarok (pajzstetvek, levéltetvek, molyok, atkák) áttelelő alakjait, és ezzel megelőzzék azok tavaszi fertőzését.
A védekezéshez olyan növényvédő szert alkalmaznak, mely 3 %-os hígításban kozmetikai vazelin
olajat tartalmaz és az emberekre, állatokra, környezetre nem ártalmas.
A leggondosabb munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik.
A permetezőszer az autóban semmilyen kárt nem okoz, és az első autómosáskor – plusz költséget nem
okozva – eltávolítható, könnyűszerrel lemosható.
A parkokban a látási viszonyok miatt nappal, a fasorokban pedig az éjszaka folyamán végzik a lemosást, hogy a gyalogos és közúti forgalmat ne zavarják. A lemosó permetezés kezdetét február utolsó
hetére tervezik, befejezése március 3. hete körül várható, ez a fagymentes időszakoktól függ.
Amennyiben kérdése merülne fel a permetezéssel kapcsolatban, kérjük, keresse Ügyfélszolgálatukat,
ahol szívesen állnak az Ön rendelkezésére. Ingyenesen hívható zöld számunk: 06 80 277 275

A lemosó permetezés az alábbi területeket érinti:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XVI.
XVIII.
XIX.

Lovas utca - Attila út - Krisztina krt. - Palota
Szilágyi E. fasor - Hűvösvölgyi út - Bem rakpart - Árpád fejedelem útja
Szentendrei út 11. sz. főút bp-i szakasza - Árpád fejedelem útja
Nádor u. - Leiningen út
Duna korzó – Bajcsy-Zsilinszky út - Szent István krt. - Kossuth tér
Kecskeméti u. – Alkotmány u. - Múzeum krt. - Váci utca
Podmaniczky u. – Munkácsi u. – Bajza u. – Városliget
Benczúr u. - Dózsa György út - Teréz krt.
Andrássy út
Rottenbiller u. - Dózsa György út - Erzsébet krt.
József krt. - Üllői út - Kerepesi út
Üllői út - Mester utca - Ferenc krt. – Gizella u.
Gyömrői út – Ferihegyi gyorsforgalmi – Kerepesi út
Gellért rakpart - Hegyalja út - Villányi út – Nagyszőlős u.
Bartók Béla út - Istenhegyi út – Karolina út – Bocskai út
Ráth György utca - Alkotás utca – Mártonhegyi út
Zugligeti út – Böszörményi út
Váci út - Dózsa György út
Tököli út - Fogarasi út - Erzsébet kir.né útja – Dózsa György út
Veres Péter út
Gyömrői út – Ferihegyi gyorsforgalmi - Üllői út
Esze Tamás utca - Géza út - Kábel utca
Tass utca - Martinovics utca - Ady Endre út
Üllői út - Corvin krt.
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Röviden
Kerületi kishírek
Elfogták a gázolót
Elfogták és gyanúsítottként hallgatták
ki azt a gépkocsivezetőt, aki január
1-jén hajnalban a
VII. kerületi Dózsa György út és Damjanich utca
kereszteződésében balra kanyarodás közben egy gyalogátkelőhelyen elgázolt egy nőt, majd
megállás nélkül továbbhajtott.

Változás a fogadóórában
Tájékoztatunk mindenkit, hogy Tímár
László, a képviselőtestület tagja, a
Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság
elnöke,
illetve a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság tagja
fogadóóráit a jövőben a Polgármesteri Hivatalban tartja meg.
A fogadóóra időpontja változatlan:
minden hónap második és negyedik hetének csütörtökén, 17.00 és
18.00 óra között, csak most már az
Erzsébet krt. 6. I. em. 115-ben.

Lakástűz a
Hernád utcában
Február 15-én tűz
ütött ki egy Hernád
utcai társasházban.
Két lakás között, egy
körülbelül 10 m2-es tárolóban csaptak fel a
lángok. A helyiségben
egy idős asszony tartózkodott, ő égési sérüléseket szenvedett, a tűzoltók
kórházba szállították. Erzsébetváros Önkormányzata részéről Juhász Gábor alpolgármester,
egyéni választókerületi képviselő
másnap a helyszínre látogatott,
ahol a ház közös képviselőjével és
a lakókkal való egyeztetést követően felajánlotta az Önkormányzat segítségét. A károsultak örömmel fogadták a segítségnyújtást.

4

Rövidhírek

Elárverezték Hunvald
György autóját
Február 16-án árverezték el a korábban Hunvald György által
használt hivatali autót. A volt polgármesterről köztudott, hogy
szerette az autókat és szívesen vásárolt régi, veterán modelleket
is. Ezeknek az autóknak nagy részét már lefoglalta az ügyészség.
Az önkormányzat tulajdonában lévő Peugeut 607-es gépkocsi csak
két évet szolgálhatta a volt polgármestert, hiszen 2009. februári
előzetes letartóztatása után kénytelen volt megválni tőle. A járművet licit alá helyezték az Autó Aukció Kft. telephelyén.
A korábban használt, hivatali autóként funkcionáló Peugeut 607es árverezésének lebonyolítását az Autó Aukciós Kft. végezte,
akik kifejezetten gépjármű árverezéssel foglalkoznak. Az autó
múltjára való tekintettel, az aukciót lebonyolító kft. ingyen
végezte az árverezést. A lezajlott aukció sikeres volt, hiszen pontosan 3.220.000 Ft-ért kelt el a volt polgármester autója – tudtuk
meg Horvai Ákos, ügyvezető igazgatótól.
Az új vezetés az árverezésből befolyt összeget autóvásárlásra fordítja, mellyel a kerületi rendőrség munkáját kívánja továbbra is
támogatni.

Bubik István
Színházi Stúdió
A 2000-2001-es színházi évadban megkezdte működését a Bubik István Színház stúdiója. A foglalkozások helyszíne
az Erzsébetvárosi Közösségi Ház, a Szív Kamara Színház és a Pestújhelyi
Közösségi Ház. A képzés célja, hogy a színészmesterség, a színpadi tánc és
a hangképzés órák alkalmával megfelelő utánpótlás bázisa alakuljon ki a
Bubik István Színháznak, melynek repertoárján jelen pillanatban a Grease, a
Hair, A dzsungel könyve, a Chicago, a Portugál és a Nyolc nő című darabok
szerepelnek ,és két új előadás: egy musical és egy Csehov színmű előkészületi
munkálatai folynak. A stúdió vezetője Bendzsák István elmondta, hogy a
két korcsoportban folyó képzés során már eddig is számos tehetségre bukkant, akik közül néhányan már akár ebben az évadban is bemutatkozhatnak
valamelyik futó előadásban. A stúdió és a Bubik Színház munkáját támogatja és figyelemmel kíséri az Erzsébetvárosi Önkormányzat is. Képünk az
egyik próbán készült, melyre ellátogatott Vattamány Zsolt, Erzsébetváros
polgármestere és Juhász Gábor, Erzsébetváros alpolgármestere is.

Tízezer sikeres
hitelközvetítői vizsga
Közel tízezer hitelközvetítő magánszemély tett sikeres hatósági vizsgát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének irányításával 2010
októberétől 2011. február elejéig. A hitelintézeti törvény szerint 2011.
június 30-tól nem végezhet majd pénzügyi szolgáltatáshoz kötődő közvetítést Magyarországon olyan természetes személy, aki nem rendelkezik megfelelő szakirányú felsőfokú vagy egyéb, a jogszabály által
felsorolt szakmai végzettséggel (például könyvvizsgálói oklevéllel,
banki, pénzügyi vagy értékpapír-piaci szakügyintézői képesítéssel),
ezek hiányában pedig nem tette le a PSZÁF általi hatósági vizsgát.
A jogszabályváltozások célja, hogy csak a megfelelő tudással rendelkező
közvetítők értékesítsenek hitelintézeti ügyeket az ügyfelek számára.

Megtisztult a Rózsák terei
templom kertje
Az Önkormányzat intézkedésének köszönhetően megtisztult
a Rózsák terei templom kertje. A több mint 200 m 2-nyi területen
konténereket, állványokat, lomokat tárolt a korábbi építési vállalkozó. A Hivatal eredményes intézkedésének köszönhetően ezek
elszállításra kerültek, így rendezettebb körülményekkel találkozhat
az oda látogató.

Rövidhírek

Angyalok Erdeje kerekasztal beszélgetés
Decemberben már hírt adtunk arról az Angyalok Erdeje nevezetű kezdeményezésről, ahol a civil
szervezetek fogtak össze és tették szebbé az ünnepet. Február elsején egy kerekasztal beszélgetés során
értékelték az eredményeket. Az önkormányzat részéről Rónaszékiné K. Monika és Bartusné Benedek
Barbara, valamint 5 civil szervezet képviselője volt jelen. A kezdeményezés célja, hogy a civil szervezeteket kiemeljék és nagyobb hangsúlyt kapjanak, valamint a hagyományteremtő szándék sem elhanyagolható. Bartusné Benedek Barbara elmondta, hogy Erzsébetváros Önkormányzata a jövőben is
támogatni fogja a civil szervezeteket, és célja egy olyan tanácsadói iroda létrehozása, ahol különféle
tanácsokkal látják majd el a szervezeteket, ezzel is segítve a munkájukat.
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Együtt,
egymásért
Tisztelt Erzsébetvárosi polgárok!
Erzsébetváros vezetése a korábbi ígéreteihez híven kiemelt figyelmet fordít a
VII. kerület köztisztasági helyzetének
javítására. Célunk, hogy a kerületben
megfelelő mennyiségű és állapotú köztéri szemetes legyen, ezzel is elősegítve Erzsébetváros utcáinak tisztán tartását. Mivel úgy gondoljuk, hogy az
itt élők ismerik legjobban a felmerülő problémákat, ezért kérjük az Önök
segítségét – véleményét, javaslatait – az
alábbi kérdésekben:
- Ön hol tartja szükségesnek újabb
köztéri szemetes edények elhelyezését
a kerületben?
- Ön szerint hogyan kezelhető hatékonyan a szemetesek rongálásának problémája?
Vé lemény ü k e t í r á sba n a d h atják le, küldhetik el 2011. 02.28-ig a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáinak címére:
1073 Budapest, Erzsébet körút. 6.
1073 Budapest, Garay utca 5.,
illetve e-mailben a
velemeny@erzsebetvaros.hu címre.

Rácz János kapta a TINTA Arany
Penna díjat 2011-ben

Rongálás
Erzsébetvárosban

Az MTA Tudós Klubjában a Szarvas Gábor Nyelvművelő Asztaltársaság 2011. évi első
ülésén ünnepélyes keretek között adta át Kiss Gábor, a TINTA Könyvkiadó igazgatófőszerkesztője Rácz Jánosnak a TINTA Arany Penna díjat. A TINTA Arany Penna díjat
2000-ben alapították, és a következő személyeknek ítélték oda azóta: Bárdosi Vilmos,
Eőry Vilma, Fercsik Erzsébet, Paraptics Andrea, Raátz Judit, Szathmári István, Zaicz
Gábor. A díjazottnak 2010-ben jelent meg a TINTA Könyvkiadónál a Növénynevek
enciklopédiája című 800 oldalas összefoglaló munkája. A Növénynevek enciklopédiája
760 szócikkében 1030 növénynév eredetét, etimológiáját ismerteti, és összefoglalja a
növényről a legfontosabb tudnivalókat. A szócikkekből megtudhatjuk, mikor jelent
meg a növénynév nyelvünkben, továbbá számos vidékünk népnyelvi elnevezéseiről is
tájékozódhatunk. Rácz János a Növénynevek enciklopédiája összeállítása után nekifogott az Állatnevek enciklopédiája megírásának. A munkával a befejezéshez közeledik,
a kéziratot a közeljövőben adja át a TINTA Könyvkiadónak.

Február 10-én – éppen Hunvald György őrizetbe vételének második évfordulóján – Erzsébetváros Polgármesteri
Hivatalának épülete előtt garázda elemek rongálták meg
a testvérvárosi útjelzőt. A hivatal vezetése mélységesen
elítéli a történteket, így azonnal feljelentést tett a VII.
kerületi Rendőrkapitányságon. A nyomozást haladéktalanul megkezdték az ügyben, a térfigyelő kamerák felvételei segítségével pedig hamarosan rendőrkézre kerülnek
majd az elkövetők.
Mivel a kerületben komoly probléma az effajta normasértő magatartás, így nem hunyhatunk szemet az ilyen
viselkedés felett. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
ehhez hasonló estekben forduljanak a megfelelő hatósághoz a következő elérhetőségeken:

Budapest VII. Kerületi Rendőrkapitányság:

06-1-461-8100
Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet:

06-1-342-7321
BRFK zöldszám: 	
06-80-323-232
	

Erzsébetváros Önkormányzata
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Portré

Az összetartás
kovácsa
„Talán ez a dolgunk a földön, hogy megalkossuk a szépet, ami a művészet,
kifejezzük az emberit, ami a politika, s a Köztársaságon belül, mely polgári,
tehát túlérett és félelmes-öntudatosan fegyelmezett, mint volt Firenze
legjobb pillanataiban” – ez a mottó mint hitvallás áll Rónaszékiné Keresztes
Monika bemutatkozásában saját weboldalán. Fáradhatatlansága és tenni
akarása a jó ügyért nemcsak ebben, de vele készült interjúnkban is kitűnik.

A házasság hete kapcsán beszélgetünk, amiről sokan
talán most hallunk először.
Rónaszékiné Keresztes Monika: Angliából, pontosabban Londonból indult el egy fiatal házaspárnak köszönhetően. Többeket megkérdezve, az ő elképzeléseiket,
vágyaikat felmérve arra a következtetésre jutottak, hogy
még mindig világszerte a házasság olyan intézmény, ami

Fontos, hogy fenntartás nélkül
szeressük egymást. Az ember
kreatív egyéniség, így bármilyen problémát képes megoldani, és képes arra, hogy abból
pozitív energiát merítsen.
gyereknevelés és családi forma és a fogalomként a legfontosabb az emberek számára. Csakhogy az elképzelés
valami miatt messze áll a valóságtól.
Miért? Hiszen a házasságok száma egyre csökken.
R. K. M.: Sajnos a házasságkötések számának csökkenése nemcsak hazánk, de az Európai Unió együttes
problémája is. A probléma az, hogy a világ arra késztet
minket, hogy minden könnyen pótolható legyen az
életünkben. Ezért nem merünk hosszabb távlatokban gondolkodni, stabil értékeket vállalni. Ha nem
megy valami, akkor azonnal lecseréljük. Csakhogy az
együttélés, főleg a házasságban, áldozatokkal jár, hiszen

ettől szép. Ráadásul fontos az is, hogy a gyermekek
családban cseperedjenek fel. Sajnos napjainkban az
élettársi kapcsolatok száma az, ami emelkedik és nem a
házasságoké, de a rendezvény kezdeményezőjeként azon
vagyok, hogy ezen változtassunk.
Mióta létezik itthon ez a kezdeményezés?
R. K. M.: Magyarországon immár negyedik alkalommal rendezik meg a házasság hetét, civil és egyházi
kezdeményezésként egyaránt. Minden évben vannak
arcai, mindig egy házaspárt választanak erre, akik
között megtalálhattuk már Döbrentei Ildikót, a Csókai
házaspárt, illetve Süveges Gergőt és feleségét, a mostani
2011-es rendezvény arcául Szabó Endrét és Nemesi
Krisztinát választották.
Miért vállalta a rendezvény egyik kezdeményező szerepét?
R. K. M.: Talán, mert én magam 27 éve élek boldog
házasságban a férjemmel és 7 gyermek büszke édesanyja
vagyok, valamint országgyűlési képviselőként
a családpolitikát képviselem. Munkám során a demográfiai kérdéseket, a népesedési politika kérdéseit sorra
beszéljük majd át, ahol a házasság szerepe kiemelt helyet
kap. Kezdeményezőként tapasztalataim miatt tudom
hitelesen hirdetni azt, hogy a család és a karrier igenis
összeegyeztethető.
Ön, mint családanya, hogyan tudja ezt összeegyeztetni?
R. K. M.: Hét gyermek mellett sok időt töltöttem otthon. Vállaltam, hogy háttérbe szoruljon a karrierem,
így 15 évig otthon voltam. Mint zenetanár gyakorolni
se tudtam annyit, mint előtte, de én választottam mindezt, és a gyermekeim minden pillanatban kárpótoltak
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mindezért. Még ennyi otthonlét után is vissza lehet
térni a karrierhez, csak hivatástudat és akarat kérdése
mindez.
Ön szerint mi a jó házasság titka?
R. K. M.: Azt, hogy „nem adom fel, nem adlak fel”.
Végig kell csinálni. Sok házasság bomlik fel indokolatlanul, mert úgy érzik benne a házastársak, problémás az
életük. Pedig ezek a problémák sokszor csak apróságok,
amiket ha megbeszélnének, nem kellene feladniuk a
házasságukat. A házasság arról szól, hogy vállalom azt
a valakit, akivel összekötöttem az életemet. Ott amikor
kimondtam, hogy igen, azzal vállaltam mindenféle
kötöttséget és a vele járó önzetlenséget is. Fontos, hogy
fenntartás nélküli szeressük egymást. Az ember kreatív
egyéniség, így bármilyen problémát képes megoldani, és
képes arra, hogy abból pozitív energiát merítsen.

Rónaszékiné Keresztes Monika
Budapesten született 1962. május 17-én. Zenei pályán folytatta
tanulmányait. A Bartók Béla Konzervatóriumban érettségizett, majd
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán hegedű tanári diplomát szerzett.
A tanszak kezdeményezésével, a főiskola utolsó évében állást vállalt a
VI. kerületi Tóth Aladár Zeneiskolában. Férjezett, hét gyermek édesanyja.
2003. május 17-én, a Kongresszuson lett tagja a Fidesz Magyar Polgári
Szövetségnek. Júniusban alelnöknek választották a Fidesz erzsébetvárosi
szervezetében. Részt vett az Erzsébetvárosi Polgári Szalon megalakításában,
és feladata volt a kerület kulturális életének szervezése. Másfél évig külsős
tagja volt a képviselőtestület szociális bizottságának. Aktívan részt vett az
EU parlamenti választás kampányában és a Nemzeti Petíció munkáiban. 2005
augusztus 20-án a budapestieket képviselte a gazdák demonstrációján. A
Magosz tiszteletbeli tagjává fogadta. 2006-ban az országgyűlési választási
kampányban csoportfelelősként dolgozott. 2007 januárjában Navracsics Tibor
felkérésére a Jövőnk Műhely tagjaként részt vett a vitasorozat Igazságosság
témakörének munkájában. 2008 júniusa óta orbán Viktor kinevezésével
Budapest 9. választókerületének elnöke.
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Lokálpatrióta

Matematikusból
jelvénygyártó
A Király utca 27. számú épület egyik üzletportálja megállásra készteti a
sétálót, és ha belép a kicsi helyiségbe, különleges világba csöppen. A műemlékké
nyilvánított berendezés minden felületét egyedi kivitelezésű, színes tűzzománc
jelvények borítják. Akár a Madách Gimnázium diákjának képzelheti magát az ide
betérő, akár egy cserkészcsapat tagjának, a szerint, hogy milyen jelvényt tűz ki
sapkájára, vagy kabátjára.
Buda Katalin írása

A

jelvénygyártás története Magyarországon a 19.
század végére vezethető vissza. Ekkor létesül
az Első Magyar Tűzománc Kézelőgomb és Jelvénygyár az erzsébetfalvi Közműhelytelepen.
A gyáralapító nagyapa unokája, Berényi Zsuzsanna Ágnes
matematikai doktor és történész kandidátus a legavatottabb ismerője a gyár történetének, hiszen később az ő szülei
folytatják a mesterséget. Nagyapja, amint csak teheti, a
külső területről a Kazinczy utca 10. számú házba helyezi
át gyárát. Itt készülnek az első iskolajelvények az 1920as évek elején. 1929-ben veszi át édesapjától legkisebb fia,
Berényi Lajos az üzemet, melyet a Holló utca 14-be költöztet. Ekkor nősül meg, s veszi feleségül, Barta Líviát, Zsuzsanna Ágnes édesanyját. Itt válik nagyüzemmé a jelvénygyártás, ekkor már több munkást foglalkoztat. Zsuzsanna
anyai nagyapja ugyancsak a Holló utca 14. számú épületben aranyműves, ékszerész és órás kisiparos tevékenységet
folytat. A Holló utca 14. számú ház baloldali részében a
jelvénykészítés, a jobboldaliban pedig az aranyművesség

amolyan családi alapon folyik, egészen 1945-ig. Szerencsére a háború nem okozott kárt sem bennük, sem az épületben, de izgalmakban bőven volt részük.
1945-ben betér az üzletbe egy orosz katona eltört jelvényével. Zsuzsanna édesapja kijavítja, az orosz katona
annak rendje-módja szerint kifizeti a munkát.
Másnap viszont elviszik édesapját az oroszok. Fogalma se
volt senkinek hol kereshetnék. A talpraesett férj üzenetet
küld a családnak, hogy hol tartják fogságban. Így értesülnek róla, hogy a Városligeti fasor egyik villájában őrzik.
Újságíró Imre bátyja, a népszerű íróval, Zilahy Lajossal
egy szobában dolgozik. Zilahyról kevesen tudják, hogy
ő a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság első elnöke
Szent-Györgyi Alberttel együtt. Ennek köszönhetően a
családfő hamarosan hazatérhetett. Később kiderül, hogy
az orosz katona ezt a kitüntetést nem viselhette, parancsnoka valószínűleg ezért büntethette meg őt és Zsuzsanna
apját is. Ettől fogva javítást nem vállal édesapja. Ám nincs
vége az izgalomnak. Államosítani akarják üzletét, ezért

Lokálpatrióta
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Berényi Zsuzsanna Ágnes örökségül kapta a
legendás jelvénygyártást.

Az üzlet és büszke tulajdonosa egykor.

keresik a vezérigazgatót. Amikor könyökig olajosan megjelenik az édesapa, és látják, hogy egyetlen alkalmazottja
sincs, elállnak az államosítástól, de a cégtáblát levetetik.
Még a Holló utcai műhelyhez kötődik a Kossuth-címerek
gyártása, amelyek lánya kérésére készülnek. Zsuzsanna
az ’56-os forradalom idején az ELTE-re jár matematika-ábrázoló geometria-fizika szakra, később, levelező
tagozaton elvégezi a magyar-történelem szakot is. Élete
legszebb napja, 1956. október 23-a. Édesapja örömmel
teljesíti kívánságát, mert az utóbbi években nem állíthatott elő Kossuth-címereket. Édesapját nagyon megrázza a
forradalom leverése, s 1957-ben meghal. Édesanyja veszi
át az üzletet, de sajnálatos módon a Holló utcai házat
lebontják. Ő már a Király utcában, a jelenlegi helyen
vezeti az üzletet egészen haláláig, 1995-ig.
Mi mást is tehetett volna Zsuzsanna lányuk, mint hogy
ő lép ősei örökébe.
Eltávozás előtt még beavat a jelvénykészítés titkaiba is.
Első lépésként a megrendelő elképzelését a szakember
megtervezi, a vésnök a jelvény negatívját bevési a „verőtőkébe”, ezután fémlemezre préselik a pozitív mintázatot,
majd a minta mentén levágják, s végül ráégetik a színes
zománcot. A tűzzománc jelvény előállítása többfázisú,
igen fáradságos munkát igénylő feladat. Nekik azonban
ez az életük.

1945-ben betér
az üzletbe egy
orosz katona
eltört jelvényével. Zsuzsanna
édesapja kijavítja, az orosz
katona annak
rendje-módja
szerint kifizeti a
munkát. Másnap
viszont elviszik
édesapját az
oroszok.
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Útravaló

A szeretet himnusza
Beszélgetés Végh Tamással,
a Fasori Református Egyházközség lelkipásztorával

Fontos-e felhívni a házasság intézményére a
figyelmet?

Mindenképpen fontos. Ahogyan a gravitáció Isten teremtési rendje,
úgyanúgy a házasság is, mint egy férfi és egy nő életre szóló közössége –
teremtési rend. Isten úgy építette fel az életet, hogy megtartó közösségeket
hozott létre. Ilyen a házasság, a család, a nemzet, az egyház. Ezek nélkül
gyökértelen az ember. Nem véletlen, hogy akiknek érdekük, hogy manipulálják az embert, azok ezeket az intézményeket gyengítik. Tehát a házasság komolyan vétele igazodás a teremtési rendhez, amelyet nem az ember
talált ki, hanem úgy kapott. Ha komolyan veszi, védelmet jelent, ha nem,
kiszolgáltatottságot, az élet alapvető erővonalainak figyelembe nem vételét.

Miért félnek az emberek elkötelezni magukat a
házasság intézményének?

Mert a házasságkötés felelősséget és elkötelezést jelent. De éppen ez a
nagyszerű benne. Vállalom egy egész életre a párom, akit megszerettem,
ajándéknak tekintem. Az együttélés nem jelenti ugyanezt. Jóllehet vannak együtt élő párok, akik szebben élnek, mint sokan a házasságban.
Mégis valamit nem vesznek komolyan. Hagynak egy kiskaput, hogy
ha nem megy együtt, akkor könnyebb legyen elhagyni egymást, mint a
házassági válás esetén. Számos esetben a férfiak húzódoznak ettől a felelősségvállalástól. Múltkoriban gyermekük keresztelését kérte egy pár.
Mi kérjük ilyen esetben, hogy házasodjanak össze előbb. Ott volt egy
anya két szép kisgyermekkel. Vágyott rá, hogy elvegye a párja. Beszélgettem velük, s megkérdeztem a férfit: – Itt van az élettársa, vállalt két
gyermeket, neveli őket hűséggel, szeretik egymást, mi az akadálya, hogy
mindenestől felvállalja és feleségül vegye? Kiderült, hogy most gondolkodott el erről igazán és értette meg, hogy társának milyen fontos lenne,
hogy ezt az elkötelezést megtegyék egymásnak. Örömmel és köszönettel
számolt be a férj hamarosan, hogy megtörtént a házasságkötés.

Útravaló
„A szeretet soha el nem
fogy.“ – Ez a mondat a
„Szeretet himnuszából“
való / Pál I. levele a
korintusbeliekhez 13.
rész, 8. vers /.– Ezen a
világon minden fogy: a
pénzünk is, az éveink is,
az egészségünk is, az
időnk is.... a szeretetünk
is. Mert a rozsda eszi a
vasat és nem fordítva.
A bűn eszi a szeretetet.
– Az Isten irántunk való
szeretete soha el nem
fogy. Jézus keresztjén
megtörtént a csoda:
az ISTEN SZERETETE
„ette meg“ a bűnt! Jézus
keresztje az el nem múló
szeretet forrása. Aki
Isten szeretetéből merít,
az ebből a szeretetből
adhat tovább a párja
számára is.

A mai korban mi az, ami gátolja a személyes
kapcsolatok kialakulását?

Régebben kialakultabb találkozási formák voltak a fiatalok számára, mint
ma. Ugyan az alapvető találkozási lehetőségek megvannak: középiskola,
főiskola, egyetem, munkahely, barátok általi ismerkedés, de a felgyorsult
élet, a számítógépes, internetes világ nem kedveznek a természetes találkozási alkalmaknak. Bár lelkipásztori szolgálatom során számos fiatal párral
találkozom, akik az internet révén ismerkedtek meg. Jó is volt, ahogyan
elmondják, hogy előbb a levélváltások révén mérték be a másikat, és amikor
úgy tűnt, hogy értik egymást, akkor találkoztak. Akiknél ez a házassághoz
vezetett és akikkel esküvőre készülve találkoztunk, általában jól egymásra
talált pároknak tűntek.

Hogy lehet túllépni azon, amitől az emberek a
legjobban félnek: az eltávolódástól?

Isten rendjében két ember megismeri, megszereti egymást, épül a közösségük érzelmileg, felelősségvállalás tekintetében, a jövő közös tervezésében,
és az érzelmi, lelki közösség erős kötelékében élik meg szexualitásukat is. Ez
mind együtt a házasság teljes közössége. Ha a felek távolodnak egymástól,
akkor ez arra mutat, megüresedik a fentiek közül valamelyik / vagy több /
faktor az életükben. Megújulásra van szükségük. Nagyon sokszor, ha a testi
közösségük fárad el, lelki megújulás segít. Az Istennel való élő, bensőséges
közösség nem eltávolít az élettől, hanem igazán emberré tesz. Nem szent
fazekakat gyárt Isten belőlünk, ha figyelünk rá, hanem örömtelibb és szeretőbb, emberibb férjeket, feleségeket, szülőket, gyermekeket. Tapasztalatom, hogy a legtöbb esetben a lelki megtisztulás, megújulás a párkapcsolat,
a szerelmi élet megújulásával is együtt jár.
A Végh Tamással készült beszélgetést az Erzsébetvárosi Televízióban is megtekinthetik.

Fogadóórák
Bartusné Benedek
Barbara

10. sz. egyéni választókerület
Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság (tag), Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság (tag), Szociális és
egészségügyi tanácsnok

Fogadóóra helye, ideje: Minden hónap első hetének csütörtökén, 15.00 és 18.00 óra
a VII. kerületi Fidesz irodában,
1072 Budapest, Klauzál tér 16.

Benedek Zsolt

5. sz. egyéni választókerület
Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság (elnök), Városüzemeltetési
Bizottság (tag)

Fogadóóra helye, ideje:
minden hónap első és harmadik hetének keddjén, 16.00 és
18.00 óra között a VII. kerületi
Fidesz irodában, 1072 Budapest, Klauzál tér 16.

Gergely József

2. sz. egyéni választókerület

Fogadóóra helye, ideje:
hónap harmadik csütörtök
16.30-17.30, Haverok kávézó
(Dohány utca 1/c)

Juhász Gábor

12. sz. egyéni választókerület
Alpolgármester (művelődési, közoktatási, ifjúságpolitikai és sport ügyek)

Fogadóóra helye, ideje:
Alpolgármesteri fogadóóra:
minden hónap második és
negyedik hetének csütörtökén,
14.00 és 17.00 óra között az
Erzsébetvárosi Önkormányzatban, 1073 Budapest, Erzsébet
krt. 6. I. em. 115. Bejelentkezés
telefonon az Ügyfélszolgálati
Iroda munkatársánál a 462 31
25-ös számon.

Kismarty Anna

9. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Művelődési,
Kulturális és Szociális Városüzemeltetési Bizottság (tag), Kultúrpolitikai
tanácsnok

Fogadóóra helye, ideje:
Minden hónap harmadik hetének hétfőjén 16.30 és 17.30
óra között a VII. kerületi Fidesz
irodában, 1072 Budapest,
Klauzál tér 16.

dr. Kispál Tibor

6. sz. egyéni választókerület

Fogadóóra helye, ideje:
minden hónap 2. hétfő, 16-18
óra között a Király utcai nyugdíjas klubban a Király u. 97-ben
(bejárat a Rózsa utca felől)

Megyesi Mózes

2. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok:
Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság (tag), Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság (tag), Ifjúságpolitikai tanácsnok

Fogadóóra helye, ideje:
Minden hónap harmadik hetének hétfőjén, 15.30 és 17.30
óra között a VII. kerületi Fidesz
irodában, 1072 Budapest,
Klauzál tér 16.

Moldován László

10. sz. egyéni választókerület

Fogadóóra helye, ideje:
Személyesen: minden hónap
második hétfőjén 17:0019:00-ig az Önkormányzat
Erzsébet körút 6. szám alatt
a 2. emelet 213-as szobában.
Első fogadóóra időpontja:
2010. november 08.

Molnár István

6. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság

Fogadóóra helye, ideje:
minden hónap első péntekén
13-15 óráig a Rottenbiller utca
32. szám (Magház) alatt (Sportcsoport irodája)

Nagy Marianna

7. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok
Művelődési, Kulturális és Szociális

Bizottság (tag), Városüzemeltetési
Bizottság (tag), Épített örökségvédelmi tanácsnok

Fogadóóra helye, ideje:
Minden hónap harmadik
hetének csütörtökén, 13.00
és 16.00 óra között előzetes
időpontegyeztetéssel a fenti
telefonszámon.
Helyszín: VII. kerületi Fidesz
Iroda (1072 Budapest, Klauzál
tér 16.)

Puskás Attila Sándor
3. sz. egyéni választókerület

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

Ripka András

4. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottság (tag),
Városüzemeltetési Bizottság (tag),
Emberjogi tanácsnok

Fogadóóra helye, ideje:
Minden hónap első hetének
csütörtökén, 16.00 és 18.00
óra között a VII. kerületi Fidesz
irodában, 1072 Budapest Klauzál tér 16.

Stummer János

10. sz. egyéni választókerület

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

Szikszai Zsolt

3. sz. egyéni választókerület
Alpolgármester (gazdasági, kerületfejlesztési és pénzügyek)

Fogadóóra helye, ideje: Alpolgármesteri fogadóóra: minden hónap első és harmadik

hetének csütörtökén, 14.00 és
17.00 óra között az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalban, 1073 Budapest, Erzsébet
krt. 6. I. em. 115. Bejelentkezés
telefonon az Ügyfélszolgálati
Iroda munkatársánál a 462 31
25-ös számon.

Tímár László

11. sz. egyéni választókerület
Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság (elnök), Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság (tag)

Fogadóóra helye, ideje:
Minden hónap második és
negyedik hetének csütörtökén,
17.00 és 18.00 óra között az
Erzsébet krt. 6. I. em. 115-ben

Vattamány Zsolt

8. sz. egyéni választókerület
Polgármester

Fogadóóra helye, ideje: Polgármesteri fogadóóra: minden
hónap második és negyedik
hetének hétfőjén, 13.30 és
18.00 óra között az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalban, 1073 Budapest, Erzsébet
krt. 6. I. em. 115. Bejelentkezés
telefonon az Ügyfélszolgálati
Iroda munkatársánál a 462 31
25-ös számon.

Wencz Miklós

1. sz. egyéni választókerület
Városüzemeltetési Bizottság (elnök)
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság (tag)

Fogadóóra helye, ideje:
Minden hónap első és harmadik hetének csütörtökén 16.00
és 19.00 óra között a VII.
kerületi Fidesz irodában, 1072
Budapest, Klauzál tér 16.
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Anno

Egy elsüllyedt világ ködlovagja
Tarján Vilmos

Neve mindössze két szótagból állt, legalábbis így ismerte mindenki, a Vili. Mindenki, hiszen nyolctízezer ember elegendő ahhoz, hogy azt mondhassuk a Vili mindenkit ismert és a Vilit is ismerte
mindenki. Legalábbis, aki számított valamit a városban. Színészek és szerkesztők, pincérek és
pénzemberek, konfliskocsisok és kártyások, alvilágiak és artisták. Pest színe-java. Kávéház
nélkül nem tudott élni, s addig ügyeskedett, amíg megszerezte a New Yorkot. A Nyeho akkoriban
Budapest legfényűzőbb találkahelye volt, s aki nem jött el ide, az egyszerűen nem is létezett.
Bóka B. László írása

A

New York palotát egy amerikai biztosítótársaság
építette fel 1894 őszén. A kávéház első bérlője,
Steuer kinyitotta az ajtót és elégedetten pillantott
végig a káprázatos berendezésen. A bejárati ajtó
kulcsát egy oldalsó asztalra helyezte. Mire szemlekörútjáról visszaérkezett, hogy a kulcsot irodájába vigye, annak
már csak hűlt helyét találta. Egy ifjú úr, bizonyos Molnár
Ferenc és asztaltársasága a Dunába hajította, hogy a Nyeho
éjjel-nappal nyitva tartson. Szinte az első pillanattól kezdve
kialakult a kávéház irodalmi jellege, amelyet a gyakran váltakozó bérlők erősíteni igyekeznek.
Az első világháborút követően a forgalom erősen megcsappant, az írók már nem csupán ide jártak. Ekkor, 1920-ban
lépett színre Tarján Vilmos, aki már kamaszkorában elhatározta, hogy újságíró lesz és vigyázni fog a pesti éjszakák
rendjére. Tarján 1881. március 21-én született Budapesten
és kis kitérővel hírlapíró lett. Amikor elindult a fővárosban
az első kabaré, rögvest beleszeretett és azonnal leszerződött
a Bonbonniére-be színésznek, egy évvel később, 1909-ben
pedig már konferált is. Sőt, önálló társulatot szervezett,
hogy a műfajt vidéken is megismertesse. Társulatának tagja
volt Kökény Ilona, Vörös Ily, Virág Jenő és a kezdő Somogyi Nusi. A kabaré varázslatos világa után az Est-lapok
munkatársa lett. Bűnügyi riportjaival iskolát teremtett.
A szarajevói gyilkosságról írt tudósítását az egész világsajtó
átvette. Finom szaglásával, amelyet a rémes bűnügyek vérés a front égett emberhússzaga edzett, azonnal megszimatolta a gazemberségeket. Végül Kun Béláról írt cikke miatt
elbocsátották. Tarján ott állt munka nélkül. Elhatározta,
kártyázni és nyerni fog, így szerez tőkét. „Kártyáztam, mint
egy aranyásó, véres komolysággal, hogy pénzt csináljak” írja. Tarján napokig izzadt a gyér világítású kártyaszobák
átláthatatlan szivarfüstjében, a kifoszlott posztós asztalok
mellett, egymás után gurítva le az abszintokat, az ánizsmaggal ízesített zöldes ürmöspálikát. És nyert. Félmilliót.
Három társával, a dúsgazdag Magyar Miklóssal, Zoltán
atyával, a valamikori főpénztárossal és Rónai Olgával, egy
zombori vendéglős lányával, későbbi feleségével 1920-ban
kibérelték a New Yorkot.
Az egykori riporter újjáépíttette a kávéházat, majd az
átalakítás után nagy csinnadrattával ismét megnyitotta.
A bejárat kulcsait egy bohém társaság ismét a Dunába
vetette, a New York szakadatlanul nyitva volt. A Nyehoból,
alkalmazkodva a kor új szeleihez a vendéglátóipar amatőr
művésze vendéglőt csinált. A helyiség alsó része, amelyet
a pesti zsargon „mélyvíznek” nevezett, étterem lett. Ide

A bejárat kulcsait egy bohém
társaság a Dunába vetette, a New
York szakadatlanul nyitva volt.
jártak az előkelő vendégek, grófok, bárók, gyár- és bankigazgatók, nagykereskedők. A földszinti részen, a bejárattól a mélyvízi lépcsőkig állt az újságírók, írók asztala.
A napszakokhoz alkalmazkodva kialakult valamiféle íratlan „órarend”, kik, mikor „rendeltek” a törzsasztaloknál.
Kora reggeltől jöttek a mozisok, az újságírók, a színészek
és a hirdetésügynökök, délelőtt a nyugdíjas színészek
fogyasztási kötelezettség nélkül, este érkeztek, mit érkeztek, vonultak be az előkelő hölgyek és urak, hajnalban szállingóztak a lumpok, a kártyások, a zenészek és az artisták.
Az emberek könyveltek, verset, novellát, kuplét és sanzont írtak, könyvet árultak, párbajt készítettek elő, olvastak, légvárakat emeltek, titkos találkozókat bonyolítottak
és füstöltek szakadatlanul. A pincérek megértően, hitelbe
szervírozták a kapucínert, az aszpirint, a „kutyanyelvet”
vagyis az írószert és a „kis irodalmit”, egy apró tálat, amelyen sonka, szalámi, sajt csinosan tálalva hevert. A „kis irodalmi” csakis íróknak járt, csakis hitelbe. A főurak tudták, kinek mi dukál: Krúdy úrnak meleg sör, Bródy úrnak
sötét tejes kávé, Szép úrnak lágy rántotta, Molnár úrnak
francia konyak, Karinthy úrnak langyos kávé sok habbal.

Anno

Csak néhány fénykép
maradt fenn Tarján
Vilmosról
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Tarján a színészettel való kapcsolatát mindvégig fenntartotta, tagja maradt a Budapesti Színészek Szövetségének,
az Országos Színészegyesület tiszteletbeli tagja, sőt 1923ban ő rendezte az első nagyszabású színészbált a Gellért
Szállóban. A New York társtulajdonosai 1924-ben elhatározták, kibérlik a Royal Orfeumot (Madách Színház),
Tarján lett az igazgató. Visszaállította az orfeum világvárosi rangját, feltalálta a minirevüt, elhozta Budapestre
a világ legfelkapottabb artistafejedelmeit, zsonglőrkirályait, bűvészpápáit. Tarjánnak a reklámhoz volt érzéke,
az üzlethez azonban nem konyított. A mamutgázsival
szerződtetett artisták ráadásul ragaszkodtak a Nyehoban
a művészeknek kijáró 20%-os fogyasztási kedvezményhez.
Tarján úr aranykorának idején megfordult a New Yorkban a világ „elitje” is, mert a világ akkoriban nem ért
véget Bécsnél. A vendégkönyvben becsesebbnél becsesebb bejegyzéseket találhatunk. Ott díszeleg Csortos
Gyula, Márkus Emília, Kernstok Károly, Thomas Mann
és Josephine Baker aláírása is.
Műintézete persze nem csupán az előkelő társaságot vonzotta ellenállhatatlanul. Felbukkantak itt jónéhányan az
egykori bűnügyi riporter korábbi életéből. Ez a lista sem
szerényebb a korábbinál, de érthető módon hiába is keresnénk az aláírásokat a nevezetes emlékkönyvben. Megfordultak a New Yorkban a világ szinte valamennyi rendőrsége által nyilvántartott nagyágyúk: Horváth Menyus,
a nemzetközi szélhámos, Strassnoff Ignác, a nagystílú
országos csaló, a „kloroformos” Faragó, a nizzai kék expressz utasfosztogatásainak hőse, „kutyás Valentin”, akinek
betöréseihez két bikányi méretű dán dog falazott. Egyszer
megjelent az étteremben gróf Bethlen István miniszterelnök, Tarján éppen az egyik szabadságolt betörővel konyakozott a karzaton, hogy kitudja tőle a legújabb híreket a
Markóról. Leüzent a pincérrel a miniszterelnöknek, hogy
azonnal jön, de halaszthatatlan ügyet kell elintéznie. Éjfél
után egy órával Tarján még mindig a rovott múltú úrral
pusmogott, Bethlen pedig régen távozott.
A konjunktúra égig emelte a Nyehot. Itt ment a legjobb
kabaréműsor, itt klimpíroztak a legnépszerűbb bárzongoristák, és itt léptek fel Európa legnevesebb zenekarai. A
gasztronómiai élvezetek sem voltak utolsóak. A New Yorkban született a népszerű színészekről elnevezett, omlós marhafartőből készült Pethes-leves és az Újházi tyúkleves is.
Tarján leggyakrabban, mint egy várúr, a galériáról
figyelte elégedetten a soha nem szűnő nyüzsgést, a sűrű
füstből előbukkanó arcokat, az egész viharos tarkaságot,
amelyet, mint valami masinériát ő működtetett. Kibiceitől és házi bolondjaitól körbevéve megszállottan kártyázott Molnárral, Heltaival, Bródyval, élen járt a lumpolásban, a jótékonykodásban és fogadta a színe elé járulókat.
Típusok szerint dobozolta a vendégeket, megkülönböztetett udvariast, kukucsost, murizót, pletykást. Megalkotta
a vendéglősök máig érvényes tízparancsolatát, amelynek
alapvető tétele, hogy a vendégnek mindig igaza van. Szervezte és élvezte kávéházát.
A New York napja akkor kezdett hanyatlani, amikor
sorra nyíltak a belvárosi vendéglők, elegáns lokálok, a
közönséget elcsábították az olcsó sörözők. Egyre rosszabbul ment minden, végül 1936-ban lakbérhátralék miatt
felmondtak Vilinek. Igaz, Tarján kártya és lóversenyszenvedélye is nagyban hozzájárult a bukáshoz. A dicsőséges
napok végképp elenyésztek és a valamikor oly híres pesti
kávés uzsorások prédája lett. Tarján Vilmos hírlapíró, színész, konferanszié, színigazgató 1947-ben, 66 esztendős
korában távozott az égi kávéházba.
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Hasznos tippek

Spórolás, könnyedén
Néhány praktikus tanács, egy kis odafigyelés, és máris több száz forintot
spórolhatunk meg a hónap végén. Okos tippjeink közül
most néhányat Önökkel is megosztunk.

Ha energiát spórolna…
Használjon hővisszaverőt!

Ha hővisszaverő fóliát rak a fűtőtest mögé növelheti a fűtés hatékonyságát, így sokkal nagyobb lesz a hőérzete és kevesebbet kell fűtenie.

Ne pakolja körül!

Ne pakolja körül bútorokkal a fűtőtestet, mert akadályozzák a hő szabad
áramlását. Az sem szerencsés, ha egy földig érő nehéz szövetből készült
függöny lóg a fűtőtest előtt, de fontos a rendszeres és alapos portörlés is.

Engedje be a napfényt!

Válasszon megfelelő méretű főzőedényt!

Csak kevesen tudják, hogy a lángrózsa nagyságának megfelelő nagyságú
főzőedényt érdemes választani. Ha kisebb edényt teszünk nagy lángrózsára, az edény mellett gyakorlatilag elszökik a hő.

Használjon vízforralót!

A vízforraló 50 százalékkal kevesebb áramot fogyaszt, min ha a tűzhelyen melegítenénk a vizet. Ráadásul sokkal kényelmesebb is, ezért gyorsan megtérül a befektetés, ha vásárol egyet.

Ne hagyja lehúzva a redőnyt, és ne hagyja behúzva a sötétítőt! A nap felmelegíti a lakást, így sokkal kevesebbet kell fűtenie. Éjjel azonban éppen
a függönnyel, a redőnnyel akadályozhatja meg, hogy a meleg kiszökjön
a lakásból!

Ne rakjon meleg ételt a hűtőbe!

Öltözzön fel!

Ne hagyja készenlétben a háztartási gépeket!

Próbáljon otthon is melegen öltözni, így sokkal több energiát spórolhat
meg, mintha ragaszkodik télen is a rövidnadrághoz és az ujjatlan trikóhoz.

Szabja testre az elektromos berendezéseit!

Ha kisebb ételeket süt vagy melegít, azt egy mini sütőben is megteheti,
ahhoz nem kell bekapcsolnia a sütőt, így a számla több mint felét megtakaríthatja.

Főzzön kuktában!

Kuktával majdnem a felére szoríthatja a számláját, hiszen kétszer olyan
gyorsan fő meg benne az étel, sőt, ha lekapcsoljuk a tűzhelyet alatta az
elkészítési idő előtt, akkor is készre fő benne az étel.

A háztartások energiafelhasználásának 30 százalékát a hűtő emészti fel.
Ha meleg edényeket rakunk bele, vagy huzamosabb ideig nyitva hagyjuk
az ajtót, akkor a fogyasztás 50 százalékkal nőhet.
A háztartási gépek közül a tévé, a videó, a hifi torony és a vezeték
nélküli telefon egész nap standby üzemmódban van. Ez évente akár
440 kWh-t is elpocsékolhat. Szerezzen be egy időzíthető konnektort,
és dugja abba a készülékeket, így napközben- használaton kívül nem
fogyasztanak energiát.

Ne mosson fél adagot!

A mosógépek igazi áramzabálók, hiába van féladagos mosási mód az
újabb gépeknél, ezek sem takarékosabbak a teljes adagnál. Ha pedig
mosógépet vesz, vegyen minél nagyobb űrtartalmút, hogy egy mosással
akár hét kilogramm ruhát is ki tudjon mosni.
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Életmód

Természetes

szépség

Sokan rettegnek az otthon készített kozmetikumoktól, pedig a megfelelő higiéniás
szabályok betartása mellett sokszor hatásosabb és egészségesebb krémeket és
pakolásokat készíthetünk természetes alapanyagokból. Arra azonban ügyeljünk,
hogy ezek az ápolószerek tartósítószer-mentesek, ezért mindig őrizzük meg
frissességüket. Annyit készítsünk csak belőlük, amit néhány hét alatt biztosan
felhasználunk. A hozzávalókat bioboltokban és gyógyszertárakban megvehetjük.

Dezodor

Hozzávalók:
70 g keményítő
120 g szódabikarbóna
4-10 evőkanál kókuszolaj
10-20 csepp illóolaj

A keményítőt a szódabikarbónával összekeverjük,
majd apránként hozzáadjuk a kókuszolajat, úgy, hogy
megfelelő keménységű legyen az így kapott masszánk.
Illóolajjal ízlés szerint illatosíthatjuk. Kiürült stiftes
üvegben vagy bármilyen más tégelyben, üvegcsében tárolhatjuk. Néhány nap múlva tovább
keményedik, ezért kevesebb is elég belőle.
Nagy hatékonyságú dezodor.

Szemránckrém
Hozzávalók:
3 evőkanál jojoba olaj
1 evőkanál szőlőmag olaj
5 csepp levendula olaj
3 csepp római kamilla olaj
2 csepp bergamott olaj

Öntsük az olajokat egy cseppentős üvegbe, és
jól rázzuk össze minden használatkor. Egyetlen cseppet tegyünk az ujjunkra és kenjük a
szemkörnyékre lefekvés előtt. Nagy hatékonyságú krém, aminek használatával néhány hét múlva jelentős
változás érhető el.

Életmód
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Arcpakolások
Vízhiányos bőrre:

Érett bőrre:

Hozzávalók:
1 banán
1 evőkanál méz
5 evőkanál zabliszt

Hozzávalók:
3 evőkanál reszelt alma
3 evőkanál natúr joghurt
némi burgonyaliszt

Keverjük össze a hozzávalókat, majd
vigyük fel az arcra, nyakra, dekoltázsra.
A rendkívül tápláló, hidratáló maszkot 15
perc múlva mossuk le.

Ecsettel vigyük fel az arcunkra, a szemkörnyéket hagyjuk szabadon. A maszkot
20 perc után mossuk le, majd krémezzük
át az arcunkat.

Zsíros, problémás bőrre:
Hozzávalók:
6 csapott evőkanál aprított petrezselyemzöld
3 evőkanál joghurt
egy teáskanál almaecet

Keverjük össze a hozzávalókat, majd
egy ecset segítségével vigyük fel a bőrre.
Vigyázzunk, a szemkörnyéket kerüljük
el, nehogy a szemünkbe menjen! Szemünket addig egy-egy uborkaszelettel
letakarhatjuk. Hagyjuk a bőrön 15 percig, majd langyos vízzel mossuk le.

Ajakápoló
Hozzávalók:
2 dkg méhviasz
2 dkg kakaóvaj
néhány csepp olíva olaj

A hozzávalókat folyamatos kevergetés mellett gőz
fölött összeolvasztjuk. Ha már minden alkotórész szépen összeolvadt, a keveréket tégelybe töltjük és hagyjuk
kihűlni. Tetszés szerint egy-két csepp illóolajjal illatosíthatjuk, vagy ha némi színt szeretnénk adni neki,
régi rúzsunkból egy kis darabot felolvasztunk a
keverékben. Minél több rúzst adunk hozzá,
annál intenzívebb lesz az ajakír színe. Ha
tovább szeretnénk krémesíteni az
ápoló krémet, adjunk hozzá 2
dkg sheavajat.

Arctisztító tej

Hozzávalók:
1 bögre langyos tej
2 evőkanál friss vagy 1 evőkanál szárított kamillavirág
1 evőkanál a következő gyógyfüvek valamelyikéből:
zsíros bőrre - csalán,
száraz bőrre - borágó,
öregedő bőrre - gyermekláncfű,
érzékeny bőrre - citromfű,
fiatal bőrre - bodzavirág,
3 csepp rózsavíz

Állítsunk egy mélyebb főzőedénybe egy hőálló bögrét, és öntsük
a bögrébe a tejet. A főzőedényt öntsük fel vízzel. Adjuk hozzá a
gyógynövényeket és folyamatos kevergetés mellett melegítsük a
főzetet körülbelül 5 percen át. Vigyázzunk, hogy ne főzzük
túl a kamillavirágokat. Húzzuk le a tűzről, ha már a főzet
intenzív kamillaillatot kezd árasztani. A tejet hagyjuk
pihenni, majd amikor már kihűlt, adjuk hozzá
a 3 csepp rózsavizet. Töltsük üvegcsébe, és
tároljuk hűtőszekrényben.

Borotvahab
Hozzávalók:
60 ml sztearinsav
2 evőkanál olívaolaj
240 ml desztillált forró víz
1 teáskanál borax
2 evőkanál szappanreszelék
10 csepp illóolaj

A sztearinsavat az olajjal együtt gőz fölött felmelegítjük.
Vigyázzunk, ne forraljuk! Közben a desztillált forró
vízben oldjuk fel a szappanreszeléket és a boraxot.
Habosítsuk a feloldott szappanreszeléket néhány
percig úgy, hogy könnyű hab képződjön a tetején.
Amikor ezzel megvagyunk, öntsük hozzá az
olajos sztearinsavat, majd a kiválasztott
illóolajat. Gazdagíthatjuk E-vitaminnal.
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Ramszesz - Az ásatás

Budapest, Wax Kultúrgyár,
2010. október 3. – 2011. február 28.

XIX. Nemzet és művészet Kép és Önkép

Időutazás Ramszesz korába: a nagyszabású vándorkiállítás képzeletbeli ásatásának segítségével.
Nem csak a régészeket érdekli, milyen is lehetett
az élet háromezer évvel ezelőtt. Turisták milliói
utaznak Egyiptomba évente, hogy láthassák egy
letűnt kor csodáit: a gizai piramisokat, a szfinxet,
a luxori királysírokat vagy Ramszesz memphiszi
kolosszusát. II. Ramszesz fáraó a legenda szerint utasítást adott egy város felépítésére, ám a
munkálatok befejezését egy homokvihar akadályozta meg. Ezt a félig kész települést tárja fel az
interaktív vándorkiállítás képzeletbeli ásatása. A
3000 négyzetméteres kiállítótérbe lépve hirtelen
visszarepülünk háromezer évet, és egy, a bejáratnál kapott fejlámpa segítségével felfedezhetjük
Ramszesz korát: végigjárhatjuk a fáraó sírkamráját, egyik templomát, és megismerhetjük legnagyobb elődeit.

Budapest, Magyar Nemzeti Galéria,
2010. november 5. – 2011. április 3.

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

Fardagály és kámvás rokolya
(19. századi divatképek)

Budapest, Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum, 2010. szept. 23. –
2011. február 28.

A tárlat a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum páratlanul gazdag
divatkép-gyűjteményének legszebb és legérdekesebb darabjait mutatja be az 1840-es évektől a
század végéig.
Egy történelmi kor divatjának megismerésével
nemcsak arról alkothatunk képet, milyen ruhát
viseltek az emberek, de sokat megtudhatunk
a társadalmi, kulturális, politikai és gazdasági
helyzetről is. A kiállítás bemutatja a 19. századi
nemzeti romantika irányzatát. A forradalmak
bukása után, az illúzióvesztés, a kiábrándulás
idejében nagy szükség volt új ideálokra, értékekre, példaképekre, hogy felrázzák letargiájukból az embereket és irányt mutassanak. A
romantika és különösen a nemzeti romantika
e nehéz időszakban ezt a szerepet töltötte be,
és valóban tudott hitet és reményt adni. Bár
a viselet a 19. században is gyorsan változott,
évtizedenként gyökeresen átalakul, a romantika
öltözködéskultúrájának vannak olyan maradandó jellegzetességei, melyek alapján kirajzolódik a korszak szépségideálja.

Könyv
Stieg Larsson: A tetovált lány
– A korrupció és a gonoszság
anatómiája

Negyven éve történt. Az agg milliárdos elveszítette unokahúgát, akit gyermekeként szeretett.
S azóta is, évről évre, valaki – mintha az őrületbe
akarná kergetni – minden születésnapján emlékezteti az idős urat arra a tragikus napra...
Az évek óta tartó nyomozás új lendületet kap,
amikor a férfi felfogad egy vesztes sajtóper után
állás nélkül maradt, rámenősnek tűnő újságírót,
hogy kísérelje meg az igazság kiderítését. Hisz
sokan élnek még a rokonságból, akik akkor ott
voltak. A gyilkosnak köztük kell lennie...

A király beszéde

„A király beszéde” annak a férfinak a története,
aki VI. György angol királyként vonult be a
világtörténelembe, miután bátyja, VIII. Edward
beleszeretett Mrs. Simpsonba, és lemondott
a trónról. „A király beszéde” megdöbbentő
bepillantást enged egy privát világba. Soha
ilyen személyes képet nem rajzoltak még a brit
monarchiáról – annak legmélyebb válsága idején
– egy ausztrál közember szemszögéből nézve, aki
büszke volt rá, hogy szolgálhatja – és megmentheti – királyát. Lionel Logue és VI. György nem
mindennapi kapcsolatának izgalmas története,
vagyis, hogyan mentette meg egy ember a brit
monarchiát, Logue unokája írta meg nagyapja
naplójegyzetei és archív dokumentumai alapján.

Kultúra

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

Mozi
Gulliver utazásai

színes, szinkronizált , amerikai
kalandfilm, 85 perc, 2010

Lemuel Gulliver (Jack Black) igazi kisember. Legfőbb ellensége a vekkere, a munkahelye és irodai
kollégái. Pedig egy nagy New York-i újságnál
dolgozik – igaz, csak a postázóban. Végül valahogy mégis ráveszi elérhetetlennek tűnő szerelmét
(Amanda Peet), az utazási rovat szerkesztőjét, hogy
adjon neki egy komolyabb munkát, méghozzá
hogy a Bermuda-háromszögből tudósítsa lapját.
Gulliver utazása közben hajótörést szenved egy
különös törpekirályságban, ahol a miniatűr uralkodónak azt hazudja, hogy ő az Egyesült Államok
elnöke. Aztán részt vesz a helyiek háborújában
és békéjében, szerelmi és stratégiai tanácsokat ad
nekik – egészen addig, míg megjelennek az óriások.

Színház
Az öldöklés istene
(Vígszínház)
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amely bravúros játéklehetőséget kínál a színészeknek. Az öldöklés istene 2009-ben minden
jelentős írói díjat elnyert, így a legjobb új vígjátéknak járó Laurence Olivier-díjat és a tekintélyes
Tony-díjat is.

Őszi Álom

(Bárka)

A helyszín egy temető. Itt találkozik egy férfi és
egy nő. Bár nem mennek sehová, mégis az egész
életük, jövőjük kirajzolódik lassan, ott a halottak
felett. És sorban megjelennek azok a szereplők is,
akik meghatározzák a pár sorsát. Szerelem szövődik a két főszereplő között, a férfi elválik, de a
volt feleség továbbra is a család közelében marad.
A helyzet nem egyszerű. Konfliktusok, tragédiák
követik egymást, látszólag összefüggéstelenül,
ám a legvégére összeáll a hosszú éveket magába
foglaló kép. Közben valószínűleg számtalan
kérdés felvetődik a nézőben életről és halálról, a
válaszokat viszont mindenkinek magának kell
megtalálnia.

Sáskák

(Katona József Színház)

A Sáskák „szomorú bohózat”. Témája az öregedés és a halál, amit két generáció viszonyán
– a koravén fiatalokén és a szokatlanul életerős
öregekén – keresztül mutat be. „A sáskák igazán
elragadó rovarok, békések, de néha – kiismerhetetlen okokból – elhatározzák, hogy csoportot
alkotnak, és elképesztő károkat okoznak. Egy
fél óra alatt képesek egy hatalmas földterületet
tönkretenni. Ez volt számomra a darabomban
szereplő emberek metaforája. Egyenként szeretetreméltóak, de jaj, ha csoportként lépnek föl.
A cselekmény két részben játszódik, nyár elején
és végén. Minden szereplő nagyon öreg, kiváltképp a legfiatalabbak. Mindenki folyamatosan
eszik, és mindig, mindenütt esik az eső.” (Biljana
Srbljanovic)

Bábszínház a Ladó Caféban
1074 Budapest, Dohány utca 50.

Magyarországon most első ízben látható a
darab, négy fantasztikus színész, Börcsök Enikő,
Eszenyi Enikő, Epres Attila és Kern András szereplésével. A világhírű magyar származású francia írónő új, metsző humorú vígjátéka nyugodt,
kifinomult társalgással kezdődik. Két házaspár
kulturáltan próbál rendezni egy kínos ügyet,
miszerint egyikük gyermeke kiverte a másik pár
gyermekének két fogát. Ám a békés beszélgetés
elfajul, elszabadul a pokol, és „az öldöklés istene”
mindent a feje tetejére állít. Ritkán találkozik az
ember ilyen kegyetlenül szórakoztató vígjátékkal,

A Ladó Café nemcsak a felnőttekre, de az apróságokra is gondol. Éppen ezért legfiatalabb vendégeik
és természetesen felnőtt kísérőik számára is számtalan mesés meglepetést tartogatnak. Így vasárnaponként 11 órai kezdettel bábszínházi előadások
várják a nagyérdeműt.
Így a bábszínpad március 6-án Holle anyóval, március 13-án Benedek Elek meséje nyomán az Üssed,
üssed, botocskám! című mesével, március 20-án
Rémusz bácsi meséivel, március 27-én pedig a
Bőrönd mesékkel várja nézőseregét, hallgatóságát.
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Ízes élet

Farsangi finomságok
Ha farsang, akkor elmaradhatatlan a fánkok sora: a csöröge, a szalagos
vagy éppen a képviselő. A profiterol vagy a fánkok amerikai rokona már
ritkábban kerül a tányérra ilyenkor, pedig készítésük talán egyszerűbb
a hagyományosénál. Jó étvágyat kívánunk!

Amerikai fánk
A sütőt 180 fokra előmelegítjük, a sütőformát kikenjük, (jó, ha linzer
formájú sütőformánk van, de ha ezzel nem rendelkezünk, tepsiben is
megsüthetjük).
A lisztet, a sütőport, a sót összekeverjük egy nagyobb tálban, egy másikban
habosra keverjük a tojásokat a cukorral, majd hozzáadjuk a tejet, az olvasztott margarint, végül pedig a szárazanyagokkal összekeverjük.
Ha formába tesszük, akkor azokat félig töltjük csak meg, és a meleg sütőben aranybarnára sütjük. Ízlés szerint cukormázzal díszítjük.

Hozzávalók

2 pohár liszt
1 csomag sütőpor
½ teáskanál só
1 pohár cukor
1 pohár tej
1 csomag vaníliás cukor vagy néhány
csepp vanília aroma
1 evőkanál olvasztott majd
szobahőmérsékletűre hűtött
margarin
2 tojás

Profiterol
A vizet és a margarint a sóval és a cukorral felforraljuk. Ha már felolvadt
a vaj és forr, beleöntjük a lisztet. Addig keverjük, míg egy gombóccá áll
össze az egész, és elválik az edénytől. Ekkor levesszük a tűzről, és fakanállal vagy robotgéppel egyenként jól elkeverjük benne a tojásokat. A kész
tésztából habzsákkal vagy kanállal diónyi halmokat formázunk egy sütőlapra. A fánkok között elegendő helyet kell hagyni, mert a sütés közben
megnőnek majd. 225 fokra előmelegített sütőbe tesszük, és a tészták közé
kevés vizet öntünk. Ha már megemelkedtek a fánkok, levesszük a hőfokot
200 fokra. Körülbelül 20 perc alatt aranybarnára sülnek.
A krémhez megfőzzük a pudingot a cukorral és a vaníliával. Félretsszük, és
hagyjuk, hogy kellőképpen kihűljön. Robotgéppel tovább habosítjuk, majd a
tejszínhabból keményre vert habot hozzákeverjük. Az így kapott krémet két
részre osztjuk: ebből készül a csokis krém is.

Csokis krém

A fánkok felét habzsák segítségével alulról megtöltjük az egyik rész krémmel.
A kész gombócokat egytálra rakjuk. A maradék
krémbe belekeverjük a megolvasztott étcsokit,
kevés tejszínnel higítjuk. Ezzel az öntettel
Hozzávalók
mindegyik profiterolt leöntjük.
2dl víz
Másnap lehűtve kínáljuk. Ízlés szerint más
20 dkg margarin
ízesítéssel is elkészíthetőek.
20 dkg liszt
1/2 teáskanál cukor
1/2 teáskanál só
6db tojás

Krém

2 csomag vaníliás
pudingpor
1 l tej
6-8 evőkanál cukor
vanília kivonat
1 l + 2 dl tejszín
10 dkg étcsokoládé
10 dkg fehércsokoládé
5 dkg eper

Fejtörő
tegye próbára tudását és ügyességét, és fejtse meg rejtvényeinket!
A Helyes megfejtést Beküldők között könyvcsomagokat sorsolunk ki.

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!

Keresztrejtvény
Fejtse meg keresztrejtvényünk fősorait, és küldje be szerkesztőségünkbe! Címünk: 1073, Budapest, Garay tér 5.
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Előző
számunk
keresztrejtvény
megfejtésének
nyertese:
Maléth Anikó,

1072 Budapest, Dob utca 32.

Ez+Az
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Olvasói levelek
Várjuk leveleiket és észrevételeiket a következő elérhetőségeink egyikére:
1073 Budapest, Garay utca 5., vagy erzsebetvarosiujsag@gmail.com,
ujsag@erzsebetvaros.hu. Kéréseikre-kérdéseikre magazinunk hasábjain
válaszolunk majd.
Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Levélíró!

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

Kérdésére következő számunkban válaszolunk!

Tisztelettel:
Egy Hársfa utcai lakos

Viccek
1

2

3

4

5

Az iskolában a tanító néni így szól Pistikéhez:
- Pistike, ha anyukádnak van három
almája, és hétfelé kell osztania, mit csinál?
- Kompótot!

- Igen.
- És mit láttál meg mindebből?
- Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy.
Nekünk egy medencénk van otthon, ők meg egy tó partján laknak. A mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel,
az övékére pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a
kerítésig tart, az övéké addig amíg a szem ellát. És végül
láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és
hogy boldog családként élnek. Te és anyu viszont egész
nap dolgoztok, és alig látlak titeket.
Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire a
kisfiú hozzátette:
- Köszönöm apa, hogy megmutattad, milyen gazdagok
is lehetnénk.

A szőke nő boldogan újságolja a barátnőjének:
- Ezzel a gáztűzhellyel jó vásárt csináltam! Három
hete gyújtottam meg a lángot, és még most is ég!
A szőke áll a boltban, a kosarát teleteszi uborkával, mikor
tele van, visszateszi. Mikor ezt már háromszor megcsinálta, odamegy az őr.
- Mondja, hölgyem, mit csinál?
- Tudja, ma voltam kozmetikusnál, és azt mondta, hogy
jót tesz az arcomnak az uborkapakolás...

6

A rendőr felesége elküldi a férjét a boltba:
- Hozzál margarint, és ha van tojás, akkor hozz tízet!
Hazajön a rendőr tíz margarinnal:
- Volt tojás!
Egyszer egy jól keresö apa úgy döntött, elviszi vidékre 7 éves
kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen szegény
emberek is vannak, és hogy a gyermek meglássa a dolgok
értékét, és felfogja azt, hogy milyen szerencsés családban él.
Egy egyszerű falusi család házában szálltak meg, ahol egy
napot és egy éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén
tartottak, az apa megkérdezte fiát.
- Nos, mit gondolsz erről az útról?
- Nagyon jó volt, apa!
- Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben élnek?

7

8

Két ügyvezető igazgató beszélget:
- Te fizetsz az embereidnek?
- Én nem.
- Én sem. És bejárnak?
- Be.
- Az enyémek is. Te, nem kéne ezektől belépődíjat szedni?
Zsákos Bilbó és Frodó beszélgetnek:
- Mostanában nagyon unatkozom - mondja unottan
Frodó.
- Talán keresned kéne egy hobbit...
A kutya tényleg az ember legjobb barátja. Ha nem hiszed
el, próbáld ki a következőt:
Zárd be a kutyádat és a feleségedet a kocsid csomagtartójába.
Egy óra múlva nyisd ki!
Ki örül neked jobban, amikor meglát?

Szabadidő
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Toboroz a jégkorong szakosztály!
Az MTK-Meteor jégkorong szakosztálya toborzót hirdet 5-10 éves gyerekek, fiúklányok részére, most alakuló szupermini (5-8 évesek), mini (8-10 évesek) és előkészítő
(10-12 évesek) korosztályos jégkorong csapataiba.

Az edzések helye:

Pesterzsébet Jégcsarnok, 1201. Budapest, XX.ker. Zodony utca 1.

Tervezett edzés időpontok:

Kedd 17.00
Csütörtök 16.30
Szombat 08.00 vagy Vasárnap 08.00
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, folyamatosan lehet csatlakozni!
Jelentkezni lehet: Palotás István edzőnél (06-20-9782-081) vagy személyesen a Jégcsarnok
üzemeltetési irodájában.
E-mail: mtkmeteor@gmail.com
mtkmeteor.hupont.hu

Sakk-matt

Tornázzon velünk!

Az Erzsébetvárosi Közösségi Házban (Wesselényi utca 17.) működő
Sirály Életmódklub célja a sakkjáték megismertetése, megszerettetése,
népszerűsítése és tehetségek felkutatása, menedzselése a szabadidő és a
versenysport szintjén.
A szakosztály jelenleg közel 60 játékossal (felnőtt és gyermek), 5 csapattal vesz részt a bajnokságokon, éremeséllyel. Nemrégiben elindult a
gombfociklub is.
Klubnap: kedden 17-22 óráig.

A foglalkozások helyszíne a VII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Sport csoportjának klubhelyisége. (A klubhelyiség a
Rottenbiller u. és a Hutyra F. u. sarkán található Magház épületének
földszintjén található. A cím: 1075 Budapest, Hutyra Ferenc u. 11-15.)

Várunk mindenkit szeretettel!
Információ: Domokos Gábor
Tel.: +36 20/9559189)
E-mail: siralysakk@gmail.com
www.siralysport.hu

Keddi napokon: 9.00-10.00, 10.00-11.00
Pénteki napokon: 9.00-10.00, 10.00-11.00
A foglalkozásokat ünnepnapok kivételével hirdetjük meg, ahol szakképzett oktatók várják a mozogni vágyó erzsébetvárosi nyugdíjasokat.
A programon való részvétel ingyenes!
Váltócipő használata kötelező!
További információ: VII. kerületi Önkormányzat, Sport csoport
Tel.: 351-74-61
A program fő támogatója Budapest – Főváros Erzsébetváros VII.
kerület Önkormányzata

Túrázzunk együtt!
Jöjjön el és túrázzunk együtt az ÁPISZ SE közreműködésével március
3-án, csütörtökön. Ha szívesen kirándulni, bővebb információt Dr.
Balogh Istvánnénál kérhet a következő telefonszámon: 06 30 9119965. Fedezzük fel együtt a természet szépségeit!

A túra útvonala:

Hegység: Budai-hegység, Útvonal: Normafa – Csacsi-rét – Virágvölgy – Makkosmária - Magaskő - KFKI, Táv: 7 km, Szint: 150 m,
Találkozás: Moszkva tér, Metró kijárat 9 órakor, Túravezető: Andrási
István, Dr. Balogh Istvánné
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Apróhirdetések

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

Szolgáltatás
ERZSÉBETVÁROSI
GYORSSZERVIZ!
Duguláselhárítás, víz-,
villany-, gáz-, fűtésszerelés és teljes körű
gázkészülék javítás.
Anyagbeszerzéssel,
garanciával 0-24 óráig.
Kiszállási díj nélkül.
Tel.: 321-1826,
06(20)334-3438
VÍZ-, VILLANY-, GÁZÉS FŰTÉSSZERELÉS
anyagbeszerzéssel,
garanciával hétvégén és
munkaszüneti napokon is. Tel.: 280-3262,
06(20)595-4147
DAJKA, gyermekfelügyelő és gyógypedagógiai asszisztens
képzés.
KASZA KÉPZŐ
Tel.: 06(1)276-5918
(Nysz. 01-006404)

10 % kedvezmény.
Tel.: 06(1)352-0188,
06(30)906-8696
Antialkoholista szakemberekkel szobafestést,
mázolást, tapétázást,
csempézést, kőművesmunkát, stb. nagytakarítással vállalunk.
Tel.: 06(20)998-2369,
fax: 365-2662
REDŐNY, RELUXA,
szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző
szerelése, javítása, garanciával. Tel.: 06(1)2613380, 06(30)973-4378,
06(20)424-2618
CIPŐ,BŐRDÍSZMŰ
ÉS TEXTIL JAVÍTÓ
ÜZLET. Szolgáltatásaink: sarkalás, talpalás,
szűkítés,bővítés, bőrdíszmű javítás, nadrág
felhajtás, zippzárcsere,
táska javítás.
Tel.: 06(1)781-0615,
VII.ker. Király utca 75.
VÍZSZERELÉS, CSAPoK,
SZIFoNoK, WC-csészék,
WC-tartályok cseréje,
javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése.
Tel.: 06(30)447-3603

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÓ!
HÉRA gázégők, konvektorok, tűzhelyek, FÉG
vízmelegítők javítása,
karbantartása. Bán
László Tel.: 06(1)2209765, 06(20)432-5598

EZERMESTERSZOLGÁLAT-LAKÁSSZERVIZ!
Szerelés, javítás, fúrás,
faragás! Szakembercentrum non-stop!
Tel.: 06(30)9604525, www.
mindentegykezben.hu

Festés, mázolás, tapétázás megbízható szakemberekkel, garanciával,
kisebb asztalosmunkák. Nyugdíjasoknak

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL GARANCIÁVAL!
oRIoN, Videoton, ITTNoKIA, NoRDMENDE,
Grundig, Vestel, Panaso-

Hirdetésfelvétel:
Hétfőtől-csütörtökig
8 és 12 óra között
VII. kerület
Garay utca 5. IV. 405.
Telefon: 462-3411,
Fax:462-3418
hirdetes@erzsebetvaros.hu

nic, Samsung, Schneider.
Tel.: 06(20)531-7638.
TÁRSASHÁZAK
KÖZÖS KÉPVISELETE,
ingatlankezelés. Jogi,
könyvvizsgálói, műszaki
háttérrel. Ingatlanokkal kapcsolatos teljes
körű ügyintézés. Tel.:
06(30)861-2597, www.
budapestihazmester.hu
ÜGYVÉDI IRODA ingatlanszerződések készítését teljes földhivatali
ügyintézéssel, cégalapítást, polgári peres és
peren kívüli ügyeket,
büntetőügyeket vállal.
VI.ker. Vörösmarty u.64.
Tel.: 06(70)274-5371
e-mail: nemeth.laszlo6@
gmail.com
ZÁRLAKATOS! Gyorsszolgálat! Zárnyitás,
zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, ajtó-, ablakrácsok,
lakatosmunkák, galériakészítés!
Tel.: 06(30)961-3794
VÍZÓRASZERELÉS,
egyéb vízvezeték szerelés. Tel.: 06(1)251-4912

Egyéb

Egészség

ANTIKVÁRIUMUNK
készpénzért vásárol
szép állapotú, régi és
kevésbé régi könyveket, könyvhagyatékot.
Díjtalan kiszállás! Tel.:
06(20)916-5766,
352-7470
Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket, teljes könyvtárakat,
vitrintárgyakat, régi
képeslapokat, valamint
DVD-t, hanglemezt.
Tel.: 06(1)332-0243,
06(20)922-0001
Bélyeggyűjteményeket,
papír- és fémpénzeket,
képeslapokat, régi iratokat, porcelánt, egyéb
régiségeket vásárolunk. VI., Andrássy út
16. H-P: 10-17. Tel.:
06(1)266-4154
FIGYELEM! Mindennemű
régiséget vásárolunk MAGAS ÁRoN: festményeket, porcelán,ezüstöket,
réz-bronz szobrokat,
hagyatékot díjtalan
kiszállással.
Tel.: 06(20)285-4174

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

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

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

Teljes tavaszi árucsere több ezer
darabos exkluzív
használt ruha készlettel 2011.03.03-án
csütörtökön a London
Plaza-ban a Király u.
69 szám alatt!
Nyitva H-P:9-19,
Szombat: 9-15

Hirdetési méretek

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

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

Gyógypedikűrt, manikűrt vállalok. Hívásra
házhoz megyek!
Tel.: 06(30)242-9507
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1/8 oldal 93x62 mm
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1/3 fekvő

1/6
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Fogsorjavítás, készítés,
alábélelés. Gyorsan,
precízen. Rászorultaknak
háznál is.
Vécsei Julianna.
Tel.: 06(20)230-3547,
06(1)789-2859
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1/4
1/16

1/8
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