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December elsején ünnepi fénybe öltözött Erzsébetváros, amely még hangulatosabbá varázsolja az adventi időszakot, az
ünnepi készülődést. A körúti fényáradat az idelátogatók számára is vonzó, az itt élők számára pedig meghitt hangulatot
teremt a karácsony előtti hetekben. Az utcákon sétálva egészen januárig gyönyörködhet bárki Erzsébetváros fényeiben.
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Polgármesteri
vizsgálat indul
Az elmúlt időszakban több
lakossági bejelentés érkezett,
elsősorban a Dembinszky, a
Murányi és a Dob utca környékéről a kerületi közterületek
takarításának hiányosságaival
kapcsolatban.
A legtöbb panasz tárgya az
utcákon felhalmozódott szemét
és kutyapiszok. Vattamány
Zsolt, Erzsébetváros polgármestere vizsgálatot indít annak
felderítése érdekében, hogy kié
a felelősség a kialakult helyzet
miatt.
A z önkormá ny z at 2011.
évben 84 954 000 forintot
költött a kerületi járdák és úttestek, valamint ezek közvetlen
környezetének megtisztítására.
Ezért az összegért a Kamilla
Nonprofit Kft. alkalmazottai
négy járdatakarító géppel és hat magasnyomású tisztító berendezéssel
dolgoznak nap mint nap a kerület utcáin. A polgármesteri vizsgálat során
ellenőrzik a takarítás rendszerességét és alaposságát, valamint területi
megoszlását, és amennyiben hiányosságokat tapasztalnak, megteszik a
szükséges intézkedéseket.
A polgármester tájékoztatása szerint a vizsgálat megindításának oka az,
hogy a kerület köztisztasági helyzete nem tükrözi a ráfordított összeg és
energia mértékét.

Szociális
szolgáltatások
modernizációja
Két év után záró konferenciáját tartotta a TÁMOP 5.4.1
projekt. A „Szociális szolgáltatások modernizációja” című
kiemelt projektet a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet valósítja meg. A tervezet annak idején azzal a
céllal jött lére, hogy olyan szakmai fejlesztéseket, kutatásokat végezzen, amelyek lehetővé teszik a szociális és
gyermekvédelmi ellátás hatékonyabb működését, és eközben segítsék a szociális szférában tevékenykedő szakembereket is. A rendszerváltás óta eltelt több mint két évtizedben társadalmunk is sokat változott. Hogy a szakma,
a döntés- és a törvényhozás is alkalmazkodni tudjon a
változásokhoz, szükségessé vált a kialakult új társadalmi
struktúrák vizsgálata.

Erzsébetváros Önkormányzata, Nagyalásony Község Önkormányzata, valamint
„A hír a miénk!” Értékteremtő és Értékőrző Egyesület közös megemlékezést tartott Beliczay Imre születésének 205. évfordulóján a jeles mézeskalácsos síremlékénél, a Kerepesi temető Nemzeti Pantheonjában. Czigler László, Nagyalásony
alpolgármestere hangsúlyozta, szívesen tettek eleget annak a felhívásnak, hogy
együtt fejezzék ki a falu híres szülöttje iránt érzett nagyrabecsülésüket. Erzsébetváros Önkormányzata részéről Benedek Zsolt képviselő volt jelen, aki elmondta: a
VII. kerület több híres embert is adott a hazának, akik között Beliczay Imre emlékét is ápolni kell, mivel rendkívül gazdag örökséget hagyott ránk. A beszédeket
követően az önkormányzatok képviseletében Benedek Zsolt és Czigler László, az
egyesület nevében pedig Sörös Ferenc és lapunk szerzője, Bóka B. László együtt
helyezték el az emlékezés virágait.

Tisztelt
Erzsébetvárosi
Lakosok!

Rendelet
a főváros
köztiszta
ságáról
Az épületek előtti közterületek takarításáról a vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosának
(kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia. Mindez magába foglalja a lakóház előtti járda, továbbá a járda és kocsiút
közötti terület gondozását, tisztán tartását,
szemét- és gyommentesítését és a hó eltakarítását. Az önkormányzat fontosnak tartja a
kerület tisztaságát, ezért részt vállal a munkálatokban, segítséget nyújt a társasházaknak, és takarítási akciókat szervez.

Védőnők és
háziorvosok
találkozója

Budapest, VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala nevében szeretném megköszönni együttműködésüket a 2011. évi népszámlálás lebonyolításában.
Dr. Gotthard Gábor
jegyző

Új székházat kapott
a Közterület-felügyelet
Erzsébetvárosban a felújítások sorát – a megújult iskolák, utak,
egészségügyi intézmények mellett – most a közterület-felügyelet
Szászház utcai új székháza gazdagítja, mely a korábbi azonos funkciójú épületekkel szemben magasabb felszereltséggel rendelkezik. A
székházban szerverszoba áll a dolgozók rendelkezésre, informatikai
részlegük is külön helyiséget kapott, így még hatékonyabbá válhat a
munkavégzés. Az új székházépület további előnye, hogy nőtt az állomány öltözőinek száma, valamint belső parkoló és mélygarázs is a
rendelkezésre áll. A közterület-felügyelet eddig két helyszínen végezte
munkáját: a Kertész utcai és a Dembinszky utcai épületekben, s ez
sok hátránnyal járt a működés szempontjából. Az új székháznak
köszönhetően egyszerűbbé vált a kapcsolattartás és az információcsere, a jobb felszereltség pedig hozzájárul a közterület-felügyelet
eredményes munkájához.
A megnyitón, ahol a jelenlévők örömmel értesülhettek arról,
hogy három személygépkocsival is bővült a felügyelet felszereltsége,
Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere hat közterület-felügyelő járőrnek adott át jutalmat kiemelkedő munkájáért.

Beliczay Imrére
emlékeztünk
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Angol nyelvű versés prózamondó verseny
a Dobsuliban
A Dobsuliban 2011. november 15-én iskolai szintű angol nyelvű vers- és prózamondó
versenyt rendeztek. A megmérettetést, amelyre évről évre egyre többen jelentkeznek, négy kategóriában hirdették meg. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen
igen sok kiemelkedő produkció közül kellett kiválasztania a legjobbakat. A bírálók
között üdvözölhettünk két volt Dobsulis diákot, Kroboth Esztert és Rácz Barnabást,
továbbá Vető Gabriellát, az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola
és Szakközépiskola Kertész utcai iskolájának angoltanárát. A gyerekek olyan angol
nyelvű szerzők műveit adták elő, mint Kenn Nesbitt, Eric Carle, Shel Silverstein vagy
Alexander Milne. Az I. kategóriában Eliot Olson 1.k, a II.-ban Kroboth Lili 4.k, a
III.-ban Wéber Anna 6.k osztályos tanuló bizonyult a legjobbnak, míg a IV. kategória
győztese Kalmár Orsolya 8.k osztályos tanuló lett. A győztes diákok értékes jutalomban részesültek.

Novemberben egy zárt ülés keretében
gyűltek össze a kerület védőnői és háziorvosai. A találkozó témája az egészségügyben felmerülő problémák kezelése, és
a már meglévő kapcsolatok ápolása volt.
Bartusné Benedek Barbara képviselő
asszony elmondta: fontosnak tartja, hogy a
háziorvosok és a védőnők hatékonyan tudjanak együttműködni a minőség fejlesztése, az egészségügyi ellátás színvonalának emelése, valamint mindezek együttes
megvalósításának ellenőrzése, folyamatos
nyomon követése terén.
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Nyílt napok
a Dob utcai
Vendéglátó
Szakiskolában
Sokan már kisgyermekkoruk óta tudják, mi lesz a
legmegfelelőbb szakma s a legjobb képzés számukra.
Valószínű azonban, hogy többen vannak olyan fiatalok, akikben nem kristályosodott ki igazán, mivel
szeretnének foglalkozni a jövőben. Ehhez nyújtanak
segítséget minden évben „Nyílt napjaink”, melyeket
az idén november 16-án és 23-án tartottak meg az
Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola Dob utcai épületében a
vendéglátó szakiskola iránt érdeklődőknek. Tillinger
Péter igazgató, Barna Éva igazgatóhelyettes, Balog
Attila szakmai vezető és Piros Ferenc szakoktató
részletes tájékoztatót tartott a leendő középiskolásoknak az iskoláról, annak mindennapi életéről és
a náluk oktatott pincér és szakács szakmákról. A
tájékoztató végén a vendégek kérdéseket tehettek
fel, majd személyesen is ismerkedhettek az iskolával.
Ezek a rendezvények segítenek a döntésben azoknak,
akik eddig még nem tudtak választani, és megerősítették választásukban azokat, akik a vendéglátás
területén képzelik el jövőjüket.
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Tűzoltó legyek
vagy katona?

Vitéz László
eltávozott

A Cseresznye Információs és Tanácsadó
Iroda az idén hatodik alkalommal
rendezte meg a „Tűzoltó legyek
vagy katona!?” pályaorientációs és információs napot.
A rendezvényre ellátogatóknak lehetősége nyílt
tájékoztatást kapni a
mai oktatási rendszerről és a kerület iskoláiról. A megjelenteknek
fiatal szakemberek segítettek abban, hogy felfedezzék saját képességeiket,
és felismerjék, hogy milyen
szakmában tudják a leginkább
kamatoztatni adottságaikat. A
meghívott szervezetek kiállítás jellegű
rendszerben, standokon várták a résztvevőket, ahol a diákok lehetőséget kaptak, hogy személyesen beszélgethessenek
vezetőikkel. A projekt az Európai Unió támogatásával, valamint az Európai
Szociális alap támogatásával valósulhatott meg. A rendezvényt a Társadalmi
Megújulás Operatív Program támogatta.

Nyolcvanhat éves korában elhunyt Kemény Henrik, a vásári bábjáték utolsó hazai „mohikánja”, a legendás bábdinasztia tagja, Vitéz
László, Hakapeszi Maki, Süsü és megannyi bábfigura életre keltője.
A Kossuth-díjas művész távozásával, akinek játékán generációk
nőttek fel, gyerekkorunk egy része „szakadt ki”. A varázslatos
öregúr, aki évtizedeken át kerületünkben, az Eötvös utcában
lakott, az Erzsébetváros díszpolgára címnek is birtokosa volt. Otthona leginkább egy műhelyre emlékeztetett, amelyben a felhalmozott holmik miatt csak kis „ösvényeken” lehetett közlekedni.
Ha a művész valakit bebocsátott lakásába, az előtt egy letűnt kor
feledhetetlen mesevilága tárult fel. Gyerekeiként szerette figuráit,
s ahogy tervezte, életének szinte utolsó percéig játszott.
Kemény Henriknek az „örök bábszínház paravánja” mögé való
„bevonulásával” egy szép korszak, a vásári bábjáték, a családi bábszínjátszás legendás időszaka zárult le.

A lakossági várakozási engedélyeket POSTAI ÚTON lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának címezve
(Bp., VII. ker. Erzsébet krt. 6.) vagy az Ügyfélszolgálati Irodákon elhelyezett postaládákba bedobva.
A kérőlapot minden érintett kerületi lakos részére postán küldjük meg.
A kérelmeket 2011. december 15-től tudjuk fogadni!
Továbbra is jogosultak lakossági parkolási matricára (1 db), akik jelenleg:
kerületi állandó lakóhellyel rendelkeznek
és a forgalmi engedély alapján bejegyzett tulajdonosai vagy üzembentartói a gépkocsinak,
vagy a gépkocsit munkáltatójuktól kapták kizárólagos használatba,
és az éves gépjárműadót megfizették a kerületi adóhatóságnál (kivéve, ha adómentességben részesülnek),
a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – nem rendelkeznek a kérelmezett
gépjárműre 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozással.
A kérelemhez csatolni kell a következőket:
forgalmi engedély másolata,
a munkáltatótól használatba kapott gépkocsi esetén munkáltatói igazolás a használatba-adásról és a munkaviszony fennállásáról,
továbbá az illetékes önkormányzat igazolása a gépjárműadó befizetéséről, vagy a gépjárműadót előíró határozat és a befizetést igazoló
csekkszelvények másolata (Munkáltatói igazolás-minta letölthető: www.erzsebetvaros.hu)
Az info@erzsebetvaros.hu e-mail címen, illetve a 06 (1) 462-3128, 06 (1) 462-3141, 06 (1) 462-3120 telefonszámokon
további kérdéseket tehetnek fel az Ügyfélszolgálati Iroda munkatársainak.

Szakmai találkozó
A VII. kerületben található Magyar Népfőiskolai Társaság
december 1-jén szakmai találkozót tartott, amelynek témája
a népfőiskolák munkájához elengedhetetlenül szükséges törvénykezés volt. A szakmai konferencia célja a hazai közoktatás
fejlesztéséhez szükséges tudás bővítése mellett a javaslatok és
elgondolások áttekintése és az országon belüli megosztása volt.
Jelenleg Magyarországon a Lakiteleki Népfőiskola, a Magyar
Népfőiskolai Kollégium, a Magyar Népfőiskolai Társaság, az
Örökség Népfőiskolai Mozgalom, valamint ezeknek a szervezeteknek a keretein belül számos helyi kezdeményezésű csoport
végez népfőiskolai munkát.

Szalagavatók
a kerületben

Tisztelt személygépjármű tulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzat által kiadott várakozási engedélyek érvényességi ideje
2012. január 31-én lejár!
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Emlékezés
Bubik Istvánra
2011. november 26-án, a hét évvel ezelőtt autóbalesetben elhunyt Bubik
István emlékére rendezett színházi esten zsúfolásig megtelt az Erzsébetvárosi Közösségi Ház díszterme. Rónaszékiné Keresztes Monika országgyűlési képviselő, Erzsébetváros alpolgármestere megnyitó beszédében
elmondta, hogy a Jászai-díjas, érdemes művész Bubik István nemcsak a
színpadon vált az ország egyik vezető színészévé, hanem azon kívül is:
nemzeti örökségünk, a magyar kultúra egyik legnagyobb élharcosaként
egész életében a szép magyar beszéd és a hazafias érzelmek életben tartásáért fáradozott. Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola színi tagozatának 1993-as alapításától kezdve
szakmai védnök volt, és megszámlálhatatlan színielőadás létrejöttében
segédkezett. Az emlékest rendezője, Bendzsák István elmondta, hogy
különlegesen nagy szakmai kihívást és egyben megtiszteltetést jelentett
számára, hogy ennyi nagy színésszel dolgozhatott egyszerre az est megvalósításáért. A színház-szerető néző ugyanis nem minden este részesülhet
abban az élményben, hogy Béres Ilonát, Hirtling Istvánt, Kováts Adélt,
Kubik Annát, Nagy-Kálózy Esztert, Őze Áront, Rubold Ödönt és Rudolf
Pétert egyszerre láthatja a színpadon.
Bubik István szellemi hagyatéka és „muníciója” tovább él mindennapjainkban a színpadon és azon kívül egyaránt.

Erzsébetvárosban is megkezdődtek a középiskolák végzős
diákjainak tiszteletére rendezett szalagavató ünnepségek,
amelyeken a tizenegyedik évfolyamos tanulók tizenkettedikes diáktársaik mellére szalagot tűznek fel. A kerületben
erre elsőként a Facultas Gimnáziumban került sor. A zsúfolásig megtelt Nagycirkuszban rendezett szalagtűzésen
a közönség először palotást, majd pedig bécsi keringőt
láthatott a végzősök előadásában.
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Ökoiskolai programok

Egy nap a Földön

Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola Kertész utcai székhelye 2009 óta Ökoiskola. A tanulók és
a pedagógusok fontos feladatuknak tartják a környezettudatos magatartást és környezetük védelmét.
Ennek szellemében két kiállítás is nyílt 2011. november 16-án
délelőtt. Az általános iskolások az „Ősz, őszi népszokások” projekt
zárása alkalmából a „Miért szeretem az őszt?” címmel rendezett
kiállítás ünnepélyes megnyitójára gyűltek össze. A természet egyik
legcsodálatosabb évszaka az ősz. Sokszínűsége, harmóniája mindig
is lenyűgözte az embereket, nem egy világhírű festőművész, költő
műveiben találkozhatunk a témával. A tanulók is felfedezték ezt a
csodálatos évszakot, tevékenységük során gyűjtöttek vele kapcsolatos
népmeséket, verseket, dalokat, valamint leveleket, terméseket, amelyeket lepréseltek, illetve műalkotásokat készítettek belőlük. Az őszi
természetet verbális és rajzos ábrázolással elevenítették meg. Önállóan készítettek fogalmazást, verset tanultak, és elvégzett munkájuk
bemutatásaképpen megszervezték ezt a kiállítást.
A másik kiállítás célja, amely a „Görögország Öko-szemmel” címet
kapta, az elmúlt években Hellaszban tett kirándulások/gólyatáborok
során szerzett élmények összegyűjtése, azok öko-szemmel való értelmezése, rendszerezése, bemutatása volt, hangsúlyt fektetve azok biológiai, földrajzi hátterére. A kiállításon, amely mindenki számára nagy
élményt jelentett, a mindennapi görög élettel kapcsolatos tárgyakat,
ételeket és a tanulók saját gyűjteményéből származó puhatestű állatok
vázait is bemutatták.

2011. november 11-én dokumentumfilmesek, diákok
és különböző non-profit szervezetek egy olyan, az egész
világon egyedülálló esemény létrehozásában vettek részt,
amely a Föld egy napját mutatja
be „One Day on Earth”
címmel. Ezt a kezdeményezést 2008ban hozták létre.
Első alkalommal
2010. november
10-én készítették el a világ
minden országában azt a különle g e s , g e o jelölt videofilmet,
amely Földünk csodálatos sokszínűségét
mutatja be. 2011. november
11-én Budapesten is részesei lehettünk az egyedülálló,
globális mozaik létrehozásának. Az ENSZ Menekültügyi
Főbiztosság (UNHCR) Közép-európai Regionális Képviseletének megbízásából Hegedűs Éva készített videofilmet az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola,
Szakiskola és Szakközépiskolában. A Dobsuliba járó 13
éves kongói kislány egy napjáról szól a kisfilm abban a
megvilágításban, hogy a hazánkba került külföldi lány
miként sajátítja el a magyar nyelvet, és milyen módon
tudja használni az iskolában és az iskolán kívül.
Büszkék vagyunk arra, hogy közvetve, illetve közvetlenül részesei lehettünk annak a nemzetközi közösségnek,
amely bemutatja, hogy mennyire különbözőek, mégis
mennyire egyformák vagyunk ezen a bolygón!

Testületi hírek
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV.18.) számú önkormányzati rendelete 28. § (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozva tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-testület a 2011. november 17-én megtartott
rendkívüli ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
• Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2011. november 23. napján);
• Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2011. (XI.21.) önkormányzati rendelete Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyongazdálkodás körében alkalmazandó
versenyeztetés eljárási szabályairól (hatályba lép: 2011. december 1. napján);
• Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2011 (XI.21.) önkormányzati rendelete Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről
(hatályba lép: 2011. december 1. napján);
• Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XI.21.) önkormányzati rendelete az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj alapításáról szóló 25/2010. (XI.29.) rendelet módosításáról (hatályba lép: 2011. december 1. napján);
• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2011. (XI.17.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 25/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2011. november 18. napján).

Kóser ételek a zsidó
gasztrofesztiválon
Immár negyedszerre adott otthont kerületünk a Zsidó ételek fesztiváljának,
november 27. és december 1. között, a megújult Kultúra Utcájában. A látogatók
megízlelhették a kóser ételeket, belekóstolhattak a hagyományos és a modern zsidó
konyha ízeibe, valamint Kárpátalja zsidó ételkülönlegességeibe is. A fesztivál öt
napja alatt a kiállítók többféle sólettel, flódnival,
kóser péksüteménnyel,
falafellel, maceszgombóccal, és más izgalmas ételekkel fogadták
a látogatókat a Kazinczy
utca Dob utca és Wesse
lényi utca közötti sza
kaszán.
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A gyáva
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara adott otthont november 17-én „A gyáva” című előadásnak. A darabot Kovács Krisztián és Scherer Péter adta elő.
A kétszereplős dráma, amely kábítószer függők
írásai, dokumentumai alapján készült, „kötetlen térigényének” köszönhetően osztályteremszínházban is játszható. Mivel az előadás szövege
teret engedett a nézőkkel való kapcsolattartásra,
és a darab befejezését követően lehetőség nyílt
a látottak, hallottak megvitatására, a produkció
drogprevenciós célokat is szolgált. Az ELTE diákjai nagy érdeklődéssel figyelték a színészeket, és
annak a reményüknek adtak hangot, hogy a jövőben is részt vehetnek majd az egyetemi campuson
megrendezett hasonló előadásokon.

Otthon Segítünk Alapítvány
Az Otthon Segítünk Alapítvány Budapest-Belvárosi Csoportja ingyenes képzésére szülői tapasztalattal rendelkező jelentkezőket keres.
Andrea fiatal anya, három gyermeket nevel, férjével most költöztek a kerületbe, nem ismeri a környéket, nincsenek a közelben szüleik,
barátaik. Gyakran érzi magát kimerültnek, tanácstalannak…
ÖN SZÜLŐ VAGY NAGYSZÜLŐ?
Lenne heti rendszerességgel pár órája arra, hogy egy hasonló helyzetű fiatal család mellé álljon, és tapasztalataival, gyakorlati segítségnyújtással támogassa tagjait?
Képes meghallgatni a bajban lévőket? Szeretné érezni, hogy fontos munkát végez, segítséget nyújt?
Önkéntes munkánkban az iskoláskor alatti gyerekeket nevelő családokat segítjük mindennapi terheik viselésében. A hozzánk segítségért
jelentkező családoknak gyakorlati támogatást nyújtunk, a feladatokat nem helyettük, hanem velük együtt végezzük el.
Az újszülöttet vagy több kisgyermeket nevelő, kimerült, tanácstalan, magányos szülők segítését egy felkészítő tanfolyam előzi meg, mely
„útlevél” is egyben egy derűs csoportmunkához.
Sajnos az elmúlt időben nem tudtuk minden segítséget kérőnek kezet nyújtani, mert kevesen voltunk. Kérjük, álljon mellénk! Várjuk
jelentkezését!
Otthon Segítünk Alapítvány Budapest-Belvárosi Csoport
http://otthonsegitunk.hu • e-mail: otthonsegitünk07@gmail.com • Telefon: 06 (20) 204 1671
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Jótékonysági bál
a gyermekekért
A jótékonysági rendezvények hazánkban régi múltra tekintenek vissza, s kiemelt
céljuk a közös, önzetlen segítségnyújtás egy előre meghatározott feladat
megvalósítása érdekében. Az idén először megrendezésre került hagyományőrző
Jótékonysági Erzsébet-bál szervezőit is nemes cél vezérelte, amikor megálmodták ezt
a rendezvényt. Bencze Ilona színművésznő elmondta, reméli, hogy az ilyen és az ehhez
hasonló jótékonysági kezdeményezések példaértékűek lesznek mások számára is.

A 100 Tagú Cigányzenekar Kamaraegyüttesének koncertje

A Bihari János Táncegyüttes műsora

ismételniük a vallomásukat. Dr. Navracsics Tibor
elmondta, hogy a 2010-es bűnügyi statisztikák szerint
Magyarországon a gyermek- és fiatalkorúak sérelmére
több mint 15 ezer bűncselekmény történt, a 14 évnél
fiatalabb sértettek esetében pedig több mint 6000
bűncselekményről beszélhetünk, amellett, hogy tudjuk, nem minden eset válik ismertté.
A meghallgatószoba gyerekbútorokkal felszerelt helyiség, ahol rejtett kamerákat helyeznek el, a szakemberek rajzok és szerepjátékok segítségével hallgathatják
meg a gyermekeket. A kicsik számára rajzolóasztalokat állítanak fel, biztosítva a szükséges eszközöket, így
segítenek nekik abban, hogy könnyebben lerajzolhas-

A bál díszvendége dr. Navracsics Tibor közigazgatási
és igazságügyi miniszter

A jótékonysági bálnak a New York Palota adott otthont

Erzsébetváros Önkormányzata Erzsébet napján, november 19-én megrendezte első jótékonysági bálját a New York
Palotában, melynek kávéháza a napokban nyerte el a világ legszebb kávéháza
címet. A Jótékonysági Erzsébet-bál megrendezésével az önkormányzat célja volt a
hagyományőrzés mellett, hogy a rendezvényen a tombolák bevételéből a VII. Kerületi Rendőrkapitányság gyermekbarát meghallgató szobájának
kialakítását segítse az Erzsébet-terv komplex fejlesztési
program keretein belül.
A bál díszvendége Dr. Navracsics Tibor, közigazgatási
és igazságügyi miniszter, aki elkötelezett a gyermeki

FELPEZSDÍTJÜK ERZSÉBETVÁROST!

Havár-Ferenczy Vivien, Erzsébetváros hangja

jogok széles körű érvényesítése és megerősítése mellett, valamint kiemelt feladatának tartja a gyermekek
érdekképviseletének kiterjesztését az igazságszolgáltatás területére is.
A bálon elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy
egy nemrég kiadott rendelet alapján 2014-ig minden megyeszékhelyen létre kell hozni olyan gyermekmeghallgató-szobákat, melyeket a gyermekek életkori
sajátosságainak megfelelően kell kialakítani, berendezni, felszerelni. Így jóval emberibb és barátságosabb
körülmények között vehetik fel a sértett gyermekek
tanúvallomását. A szobákba kép- és hangrögzítésre
alkalmas eszközöket kell beszerelni, amelyek célja,
hogy a gyermekeknek minél kevesebbszer kelljen meg-

Gyermekbarát meghallgató
szoba (a kép illusztráció)

Megújuló gondoskodási formák

sák azt, amit szavakkal nehéz elmondani. A szobában
elhelyezett egyéb játékok (plüssállatok, kisfiúknak
autó, lányoknak babaszoba stb.) a kezdeti feszültség
oldására szolgálnak.
Magyarországon jelenleg 15 ilyen meghallgatószoba
van, a miniszteri rendelet értelmében azonban a rendőrség köteles minden 14. életévét be nem töltött gyermeket a gyermekbarát meghallgatószobában meghallgatni. A jótékonysági bál alatt összegyűjtött több
mint 500 000,- forintot Erzsébetváros Önkormányzata teljes egészében a kerületi rendőrkapitányságon
megépítésre kerülő gyermekbarát meghallgató szoba
kialakítására ajánlotta fel.
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A harmónium mestere
Igen sok budapesti templom zenei életét vezette. Európa számos nagyvárosában adott
koncerteket, zenészpalánták tucatjai kerültek ki a keze alól, köztük Varnus Xavér,
aki őt egyszerűen csak „a világ legjobb pedagógusának” nevezte. A 82. életévében
járó Kárpáti Józseffel, a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett
orgonaművésszel, kerületünk lakójával beszélgettünk.
Szilléry Éva

– Olyan mesterektől tanulhatott, mint Kodály Zoltán
vagy Járdányi Pál, hogy csak a legnagyobb neveket
említsük. Mit kapott ezektől az „elöljáróktól”?
– Nem könnyű válogatni neves tanáraim közül, hiszen
egytől-egyig nagyon alapos képzésben részesítettek.
1948-ban, amikor bekerültem a Zeneakadémia egyházzenei tanszakára, sok úgynevezett „nagy névvel”
találkozhattunk oktatóink között. Ilyen volt Lisznyai
Szabó Gábor és Bárdos Lajos is. Három évig jártam
Kodály Zoltán tanár úrhoz népzeneoktatásra. A nagy
zeneszerzőnek több orgonaművét játszottam később,
ő pedig megtisztelt azzal, hogy meghallgatta az előadásaimat.

Akiben megvan az a képesség, hogy
a jövő nagy orgonistája legyen, abban,
„ott belül” szükségszerűségként jelent
kezik, hogy játsszon.
– Mikor érintette meg „a hangszer varázsa”?
– Gyerekként a Rákospalotai Nagytemplomba jártunk, már ott felfigyeltem az orgonára, a zenélés iránti

vágy azonban csak később alakult ki bennem. Édesapám a Jáki kápolna sekrestyése lett, ezért a Vajdahunyad várához költöztünk. Volt ott egy harmónium,
amihez bármikor bemehettem. Akkor kezdtem ismerkedni az orgonával. A kalocsai jezsuita szemináriumban, ahol gimnazista voltam, az énektanárom megkérdezte, hogy nincs-e kedvem zongorát tanulni. Ott
kezdtem el szakszerűen hangszeren játszani, és gimnáziumi tanulmányaim végére érlelődött meg bennem,
hogy zenével szeretnék foglalkozni. Akkoriban még
ősszel voltak a felvételi vizsgák, így nyáron maradt
időm felkészülni az akadémiára.
– Ahol később tanárként dolgozott...
– Először a Fővárosi Zeneiskola Szervezetnél kaptam
gyakornoki állást, azzal a feladattal, hogy szervezzem
meg az orgonatanítást a zeneiskolákban. A Mártírok
(ma Margit körút – a szerk.) útjára kerültem, a Zeneiskola Szervezet hármas számú részlegéhez, ahol két
manuálos, pedálos harmóniumon taníthattam.
Több mint tíz évvel később azzal a „felszólítással”
szüntették meg a Fővárosi Zeneiskola Szervezetet,
hogy minden kerületnek legyen zeneiskolája. Attól
kezdve Második Kerületi Állami Zeneiskola néven
működtünk tovább. Az intézményben igazgatóhelyettesként dolgoztam. Azt akarták, hogy én legyek az első
számú vezető, de nem vágytam arra a munkakörre.

Kárpáti József
Húsz éve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei
Tanszékének orgonatanára.
Európa szinte valamennyi országában koncertezett.
Több budapesti templom zenei életének volt a vezetője.
1986 óta a Batthyány téri Szent Anna plébániatemplom orgonaművésze,
karnagya és egyházzenei igazgatója.
Évtizedek óta Erzsébetváros lakója.
Orgonaművészi, tanári és egyházzenei tevékenységéért 2000-ben
a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta, egy évre rá
a Főváros is elismerte kiemelkedő művészi és zenepedagógusi munkáját.
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– Miért?
– Mert a gyakorlati részét szeretem a zenének: tanítani, gyakorolni, koncertezni. A tanítás a mai napig
nagyon fontos számomra: igyekszem tudásom legjavát
úgy átadni a növendékeimnek, hogy abból profitáljanak a későbbiekben. Máig óraadó tanárként dolgozom
a Zeneakadémia orgona tanszakán.
– Az orgonát még mindig egyházi hangszerként emlegetjük, holott már kilépett a templom falai közül.
– Nagyon régi hangszer, már a rómaiak és a görögök
is használták. A 13. században már kitűnő orgonákat készítettek. A zenetörténetben mindig kölcsönös
fejlődés volt a zene és a hangszer között: a zenei fejlődés inspirálta a mestereket, hogy minél jobb zeneszerszámokat készítsenek, s fordítva, a jobb hangszer ihletet adott a szerzőknek is. Idővel az orgona
a templomokba került, a gregorián énekek kísérőjeként. A reformáció után, mivel Johann Sebastian
Bach, minden idők egyik legnagyobb zenei géniusza közéjük tartozott, a lutheránusok karolták fel az
orgonaművészetet. Sokkal később egy-egy hangversenyterembe is építettek már orgonát, de a templomban muzsikálás – a hangszer eredeti funkciója – máig
megmaradt.
– Erzsébetvárosi templomokban is szokott koncerteket
adni?
– Olykor a Rózsák terén – vagy alkalmi meghívásoknak eleget téve – koncertezek a kerületben is, azonban
itt nincs rendszeres fellépésem. Az ötvenes években
költöztünk a Jósika utcába, ahol egy ma már érdekesen csengő nevű karral kerültem kapcsolatba: a Hetedik Kerületi Ház és Tömbtestület Énekkarával. Még
az épületek államosítása előtti időszak volt ez. Azóta
szorosabb a kapcsolatom a városrésszel, nem beszélve
arról, hogy a Zeneakadémia is, noha már Terézvárosban, de a kerület határában van.
– Az orgonista általában „elbújik” a hangszere
mögött. Ez az oka, hogy némileg személytelenebb
művészet az önöké?
– Ez csak részben igaz, hiszen az idők folyamán már
úgy építették a hangszert, hogy a művész személye
különböző szemszögekből látható legyen. Vagyis hogy
az auditívon túl vizuális kontaktust is kialakíthasson a
közönséggel. Úgy gondolom, az a lényeg, hogy intuitív
módon játsszon a zenész. Vaszy Viktor karmester mindig azt mondta nekünk annakidején, hogy a közönség
nagyon „érzékeny együttes”, mindig felismeri, hogy
mi őszinte és mi nem.
– Tanítványai között találkozik olyanokkal, akiknek
„belső késztetése” van?
– Akiben megvan az a képesség, hogy a jövő nagy
orgonistája legyen, abban, „ott belül” szükségszerűségként jelentkezik, hogy játsszon. Sok esetben, már
ahogy első alkalommal a hangszerhez nyúl, lehet látni,
hogy az illetőnek jó adottságai vannak. Ugyanakkor találkozom olyan ügyes kezű diákokkal, akikből,
sajnos, hiányzik az a belső intuitív képesség, amivel „kivetíthetik magukból” a zenét. Ha azonban ez
megvan valakiben, akkor nagyon jól lehet fejleszteni
a tudását.
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A jótékonyság története

estek a jótékonyság újbóli feltámadásával. Gombamód
szaporodtak a különféle karitatív egyesületek, amelyek
óvodákat, szegényházakat, kórházakat, dologházakat
és árvaházakat tartottak fenn. Nem csupán a nemesség
és az értelmiség kezdett újra szerveződni, de a polgárság, a munkások és a parasztok is megmozdultak. Az
egyik leghíresebb szervezet a Honi Iparvédegylet volt,
amely csupán átvitt értelemben volt karitatív szervezet:
tagjai azt vállalták, hogy kizárólag a hazai ipar termékeit vásárolják. Az egylet igazgatója Kossuth Lajos volt.
Az ismételt megtorpanás a szabadságharc bukása
után következett be, amikor Bécs betiltott minden
öntevékenységet. Az új fejlődési szakasz a kiegyezéssel
indult el, és csak a második világháború vetett neki
véget, ugyanis, furcsa módon, a trianoni békediktátum hatása nem gátolta meg az öntevékeny szervezetek
fejlődését. Kétségtelen tény azonban, hogy az igazi
jótékonysági szervezetek aránya abban az időben alig
érte el a 6%-ot.

„A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.”
(Zsidókhoz írt levél 13:16)
„Ha lesz közötted szűkölködő, testvéreid egyike... meg kell nyitnod kezedet számára...”
(5Mózes 15:7-8.)
„...támogasd őt, akár jövevény, akár zsellér, hogy élhessen melletted...”
(3Mózes 25:35.)
Bóka B. László

Karácsonyi ajándékok
szétosztása a „Pster Lloyd”
gyűjtéséből
Erdélyi Mór 1913

Az eredeti képek a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Budapest Gyűjteményéből
származnak.
A digitális verziók megtekinthetők
a Magyar Digitális Képkönyvtár oldalán
www.kepkonyvtar.hu

Egy apró túlzással a hazai jótékonyság története lényegében egyidős az államalapítással. István ugyanis a
pogány lázadóktól elkobzott birtokokat a különféle
Magyarországra behívott szerzetesrendeknek adományozta, méghozzá közérdekű célokra. Bár az ajándékozás „vissza nem vonható” volt, a király előírhatta,
hogy mire és hogyan kell felhasználni a vagyonból
származó jövedelmet. Az államalapító kezdetben csupán az özvegyekről és árvákról való gondoskodást
írta elő, később azonban törvényben „negyedelte” az
egyházi tizedet azért, hogy azt a szegények ellátására
fordítsák. Már az első hazai kolostorokban ott találjuk
az ispotályokat, ahol betegeket, szegényeket, mindennemű rászorulókat gondoztak.
Az uralkodó mellett gazdag főurak is adományoztak
a szerzetesrendeknek, sőt, apró természetbeni felajánlások (gabona, olaj, méz stb.) még a gyülekezetek szegényebb tagjaitól is érkeztek. Ezeket általában a vasárnapi mise után osztották szét. Látható tehát, hogy
a magyar társadalom minden rétege, erejéhez mérten, részt vett a szociális problémák megoldásában.
Az egyház mellett az egyre szaporodó lovagrendek is
jótékonykodtak, a második budai kórházat például a
Szentlélek lovagrend nagymestere építtette.
Azonban nem csupán a nemesség, de a köznép is
létrehozta a maga fraternitásait, a szakmákhoz, lakóhelyekhez kötődő egyesületeket, amelyekben a vallás

természetesen fonódott egybe a jótékonysággal.
A szakmai közösségek tagjai kötelességüknek tekintették, hogy kölcsönösen segítsék egymást, gondoskodjanak a betegekről, a szegények eltemetéséről, és
megszervezzék az egyéb szükséges közszolgáltatásokat
is. A céhek sokszor a jótékonykodást is részletesen szabályozták: segélypénztárt tartottak fenn, próbáltak
tagjaik számára munkát találni, sőt, még a városba
került, az övékkel azonos foglalkozást űző idegenekről
is gondoskodtak. A városok egy idő után annyira megerősödtek, hogy szinte természetes lett a közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek belső ellenőrzése, kezelése:
a vezetőket a város nevezte ki, fizetést is tőle kaptak, de
a munkát önkéntesek végezték.
A magyar jótékonyság története abban az időben
még pontosan együtt haladt a többi európai országéval.
Feltehetően tartott volna tovább is, ha nem következik
be 1526. augusztus 29-e. Az ország három részre szakadt, tehetetlen bénultságba süllyedt, nem indulhatott
be a jótékonyság alapját képező polgárság fejlődése,
amely jóval később minden öntevékenység motorja
lett. Akárhogyan is nézzük, hazánk természetes fejlődéséből elveszett közel kétszáz esztendő. Leállt a társadalom önszerveződése, és elsorvadtak az öntevékeny
szervezetek is.
Amint a Habsburgok berendezkedtek Magyarországon, felfigyeltek a különféle alapítványokra, és megpróbálták ellenőrzésük alá vonni őket. Mária Terézia
1768-ban utasította a főispánokat, hogy írják össze,
vármegyéjükben milyen, a szegényeket segítő alapítványok léteznek, egyáltalán működnek-e ilyenek. A
királynő öt évvel később, 1773-ben nem államosította
a feloszlatott jezsuita rend vagyonát, hanem egy úgynevezett Tanulmányi Alapba helyezte, majd 1775-ben
saját pénzéből árva gyerekeket segítő alapítványt hozott
létre Debrecenben. A királyok tehát nem csupán az
abszolutizmust erősítették, de némi teret engedtek az
öntevékenységnek is, ennek köszönhetően olvasókörök,
közkönyvtárak és diáktársaságok jöttek létre. Az új, az
európai „főáramtól” ugyan kissé elmaradt lendület még
éppen csak beindult, amikor 1799-ben a Martinovicsféle összeesküvés máris szinte teljesen lefékezte.
Az újabb „nekiveselkedést” a reformkor hozta el,
hiszen a polgári, nemzeti törekvések pontosan egybe-

13

Fővárosi jótékonykodás Köhler F. 1875

Ebédosztás a szegényeknek
Mücke F. 1847

A századforduló Erzsébetvárosában „mértani pontossággal” ugyanezt az arányt érzékelhetjük. Bár száz
különféle egylet működött az akkor még Zuglót is
magában foglaló városrészben, közülük mindössze hat
jótékonykodott. Ezek a következők voltak:
• „Zion” jótékonysági egylet
Erzsébet körút 26.,
• Első Magyar Fő- és Székesfővárosi Jótékonysági
Egylet
Dob utca 24.,
• Ifj. Ráday Gedeon jótékonysági és segélyező-egylet
Dohány utca 80.,
• Pesti Izraelita Nőegylet
Kertész utca 36. (népkonyhát működtettek),
• Szegény gyermekkert-egylet
Akácfa utca 32. (300 szegény gyermeket élelmeztek, ruháztak),
• VII. kerületi Általános Közjótékonysági Egylet
Az elöljáróság épületében – Dob utca 51. (egyetlen
tél alatt 3000 szegény iskolás gyermeket öltöztettek fel).

Erzsébetvárosban a századfordulón az alábbi jótékonysági intézmények működtek:
Pesti Izraelita Hitközség Siketnémák Intézete
Bethlen tér (megnyílt: 1877),
Izraelita Kézmű és Földmívelési Egylet menhelye
Damjanich utca 48. (megnyílt: 1894),
Magyar Gazdasszonyok Országos Egyletének leányárvaháza
Damjanich utca 29. (megnyílt: 1866),
Országos Protestáns Árvaház
Szegényház tér (Rózsák tere) (megnyílt: 1877),
Pesti Izraelita Hitközség Fiúárvaháza
Fasor 27. (Városligeti fasor) (megnyílt: 1900),
Pesti Izraelita Nőegylet árvaháza
Damjanich utca 26. (megnyílt: 1867),
Fővárosi Szegény Gyermekkert Egyesület
Akácfa utca 32. (megnyílt: 1894.).
Korabeli báli belépőjegy
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Életmód

Életmód

Kreatív karácsony
A karácsony ünnepe vallási hovatartozásunktól függetlenül a szeretetet, a családi
együttlétet és a békességet jelképezi. Fogyasztói társadalmunkban az üzletek és
áruházak már a szentestét megelőző hetekben igyekeznek kihasználtatni velünk
az ajándékozás szokását, mi pedig, ezzel élve, gyakran megfeledkezünk az ünnep
hagyományos és valódi lényegéről.

Jobb adni, mint kapni, szól a magyar közmondás,
de mit is ajándékozzunk szeretteinknek, egyáltalán
fontos-e, hogy szebbnél szebb, drágábbnál drágább
ajándékok kerüljenek a fa alá? A karácsony nem erről
szól: a családi együttlét, a közös sütés-főzés, az éneklés, a díszítés, egy őszinte mosoly, egy ölelés többet
ér minden kézzel fogható ajándéknál. Cikkünkben
összegyűjtöttük azokat az ötleteket, amelyekkel meghitt, boldog karácsonyt varázsolhatunk otthonunkba.
Karácsonyfadíszeket készíthetünk saját kezűleg is,
ez a megoldás jóval olcsóbb és személyesebb, mint a
boltban vásárolható díszek. Közkedvelt dekoráció az
„édesszájúaknál” a színes habcsók, amelyet
néhány alapanyag segítségével könnyen
elkészíthetünk.
Hozzávalók:
A tojásfehérjét keverjük el a porcukor5 tojásfehérje,
ral, majd forró vízfürdőben verjük
200 g porcukor,
1 mokkáskanál citromlé,
tetszőleges ételszínezék és
színes/fehér cukordara
a díszítéshez

kemény habbá! A habot osszuk több részre, hogy az
ételszínezékkel különböző színűre festhessük. Egy
adagot akár fehéren is hagyhatunk. A habcsókmas�szát töltsük nyomózsákba, és egy sütőpapírral kibélelt
tepsiben formázzuk meg! Készíthetünk belőle szívet,
csillagot, angyalkát és szinte bármit. Ha nincs habzsákunk, egy, a sarkán levágott nejlonzacskó is megfelel
erre a célra. A kihűlt habcsókokat díszíthetjük apró
cukorgyöngyökkel, durva kristálycukorral vagy akár
színes tortadarával is. Végül kössünk a
díszekre cérnából vagy szalagból akasztókat!
Eg yedi ajá ndékot
készít hetünk eg y
régi technikával,
a batikolással is.
Szükség van hozzá
egy pamutpólóra
vagy más textíliára,
attól függően, hogy
mit szeretnénk ajándékba adni, továbbá ruhafestékre és ecetre a fixáláshoz.
Készítsünk elő egy nagy edényt, amiben festünk, egy
fakanalat a kevergetéshez, és spárgát a kötözéshez!
Az eljárás lényege, hogy a ruhának azt a részét, amit
bekötözünk, nem fogja meg a festék, ahol mégis, ott
szabálytalanul, így válik az anyag igazán egyedivé.
Sokféle technika létezik, a legegyszerűbb, ha felcsippentünk egy csücsköt, és azt kötözzük be jó szorosan.
Több ilyet köthetünk egy felületre, majd az egészet
belenyomkodjuk a festékbe úgy 5-10 percig, amíg jól
meg nem szívja magát. Végül lebontjuk a kötözést,
széthúzogatjuk az anyagot, és hagyjuk megszáradni,
utolsó lépésként pedig kivasaljuk az elkészült darabot.
Ezzel a személyes meglepetéssel biztosan „nem foghatunk mellé”, és még a pénztárcánk sem lesz jóval
„könnyebb”. Vigyázat: a batikolt dolgok „eresztik a
színüket”, ezért eleinte csak kézzel szabad mosni őket.
A mosógépben nemcsak a többi ruhát, de még saját

mintáikat is összefognák. 10-15 mosással általában kijön az összes felesleges festék, így
utána már gépben is lehet mosni
őket.
A másik kreatív ajándékötletünk a szalvétatechnikával (decoupage) készített
virágc serép, a minek
na g y előnye, hog y
könnyen elkészíthető,
nem igényel különösebb
kézügyességet, és szinte
minden felületre alkalmazható. A kiválasztott szalvétamotívumot vágjuk ki ollóval – használhatunk tavalyról megmaradt
karácsonyi motívumos szalvétát is –, majd válasszuk szét a
többrétegű szalvétát, és csak a
mintás réteget használjuk fel!
A díszítendő felületet ecsettel
vékonyan kenjük be decoupage
ragasztóval! Simítsuk rá a kivágott szalvétamotívumot, majd hagyjuk megszáradni!
Száradás után még egyszer kenjük át a felületet szalvétaragasztóval! Tartósabbá és fényesebbé tehetjük
a mintát, ha átkenjük az egészet lakkal. Az ecsettel
mindig középről a szélek felé haladjunk! Ha sötét felületre ragasztjuk a szalvétát, előzőleg célszerű azt
világos színűre lefesteni, mert a sötét alapszín
átüthet rajta. A cseréphez színben illeszkedő
növényt válasszunk, karácsonyi ajándékként a
mikulásvirág a legmegfelelőbb.
Ha szeretnénk, hogy az ünnepen az általunk készített gyertyák éghessenek, egy kis vállalkozó szellemmel megvalósíthatjuk saját kezűleg is. Hobby
vagy kreatív boltokban
többféle színből is
vá logat hatunk a
viaszok közül, ám
spórolhatunk, ha
régi, megmaradt
gyertyákat használunk fel, ebben
az esetben reszeljük le őket a kön�nyebb kezelhetőség
végett. Szükségünk
lesz eg y k a nócra,
ami lehet egy megmaradt gyertya bele is. A
gyertyaviaszt, megolvasztásához, tegyük egy tűzálló
edénybe, az edényt helyezzük bele egy vízzel teli fazékba,
és a vizet forraljuk fel! Öntőformának
használhatunk vastag papírhengert, például
toalettpapír tekercset, az aljára pedig helyezzünk
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egy kartonlapot. A forma aljára tehetünk kavicsokat, kagylókat, gyöngyöket, száraz virágszirmokat,
narancskarikákat, vaníliarudat. A kiöntés előtt ne
feledkezzünk meg a kanócról, kössük rá egy hurkapálcikára, és a nyíláson keresztül engedjük bele a formába! A másik végét vezessük ki a formán, majd egy
pár csepp viaszt csepegtessünk rá! Ha a viasz megolvadt, óvatosan öntsük a formába, és kihűlés után (kb.
10 óra) szedjük le az öntőformát a kész gyertyáról! Ha
papírhengert használtunk, állítsuk vízbe, hogy szépen leázzon a gyertyánkról! Amennyiben többszínű
gyertyát szeretnénk, meg kell várnunk, hogy az egyes
rétegek megszilárduljanak, és csak utána önthetjük rá
a következő réteget.
Az ötletek megvalósításához kellemes időtöltést kívánunk!
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Ízes élet

Egyház

Mézes finomságok
Kókuszos-mézes puszedli

Hozzávalók
5 tojásfehérje,
egy fél citrom,
30 dkg porcukor,
25 dkg kókuszreszelék,
15 dkg liszt
és méz

5 tojásfehérjét egy fél citrom levével, 30 dkg porcukorral gőz fölött addig verünk, amíg a massza igen
sűrű nem lesz, majd evőkanalanként hozzákeverünk
25 dkg kókuszreszeléket, 15 dkg lisztet és ízlés szerint
mézet. A masszát sima csővel ellátott nyomózsákba
töltjük. Sütőpapírra kis halmokat nyomunk. 20 percig
száradni hagyjuk, majd 190°C-on kb. 15 perc alatt
aranybarnára sütjük. Ha kihűlt, jól záródó dobozba
tesszük, így több hétig is eltartható.

Mézes-krémes
A hozzávalókat annyi tejjel dolgozzuk el, hogy jól nyújtható
tésztát kapjunk. A krémet vagy vaníliás-grízes pudingporból készítjük, vagy a szokásos módon, 3 dl tejből kevés grízzel sűrű tejbegrízt főzünk.
Hozzávalók
A porcukrot és margarint habosra
½ kg liszt,
kavarjuk, majd ezt a vajas krémet a
5 dkg margarin (vagy zsír),
teljesen kihűlt tejbegrízzel csomóegy pici só,
mentesre keverjük. A tésztát 4 lapkevés szódabikarbóna,
ban kisütjük a tepsi hátoldalán (kis
1 egész tojás, 3 ek. méz, tej
méretű tepsi legyen). Ha a lapok
kisültek, megtöltjük őket a krémkrém:
mel. Néhány óra alatt, de másnapra
a krémhez vaníliás
mindenképpen megpuhul a tészta
grízpudingot
hűtőben.
készítünk

Mézeskalács
Az olajat, mézet, cukrot egy
lábosban melegítjük, amíg a cukor
meg nem olvad. Az őrölt fűszereket, a sütőport, a lisztet, a mandulát, a tojássárgáját, a
reszelt citromhéjat összekeverjük, hozzáadjuk
a mézes-olajos keverékhez, és jól összedolgozzuk. Hűtőben egy órán át pihentetjük, mert a
hideg tésztával könnyebb dolgozni. Ezután fél
cm vastagra nyújtjuk a tésztát, és karácsonyi
mézes süti formákat szaggatunk belőle. Sütőben, 170 fokon, 10 percig sütjük. A félretett
tojásfehérjét a fokozatosan hozzáadott 6 kanál
cukorral addig verjük, míg krémszerű, fehér
habot nem kapunk. A mézes süti figurákat
ezzel a fehér habbal díszítjük.

Hozzávalók
70 dkg liszt, 40 dkg méz,
20 dkg kristálycukor,
25 dkg őrölt mandula/dióbél,
1,5 dl étolaj, 1 tojás,
2 tasak sütőpor,
1 kávéskanál őrölt fahéj,
1 kk őrölt szegfűbors,
1 kk őrölt szegfűszeg,
1 citrom reszelt héja

17

Erős vár a mi Istenünk!
A fenti mondat sok mindent kifejez. Azon túl, hogy zsoltáridézet,
a protestánsok egyik legkedveltebb éneke is, amelyet mozgósító hatása miatt
a reformáció „harci dalának” is hívtak. A Luther Márton által írt ének kezdő sorának
népszerűségét jelzi, hogy Magyarországon – az erzsébetvárosi Városligeti fasorban is
üdvözlésként is használják: ezzel az önbizalmat és rendíthetetlen hitet sugárzó szép
metaforával köszöntik egymást az evangélikusok.

A Városligeti fasor és a
Bajza utca sarkán immár
106 éve áll az evangélikus gimnázium és templom épü leteg y üt tese.
A főváros legdíszesebb
protestá ns temploma
1905-ben épült, neo
gótikus stílusban. Tervezője Pecz Samu evangélikus műé pítész volt,
akinek nevéhez többek
között a Központi Vásárcsarnok megalkotása is
fűződik. A fasori templom egyik dísze a kapuja
fölött található, a gyermekeket megáldó Jézust
ábrázoló Róth Miksamozaik, a másik pedig az
ugyancsak a művész által
alkotott, öt méter átmérőjű rózsaablak. A templom legmegragadóbb látnivalója azonban az oltárkép. „Ez mindenki számára,
aki egyszer is volt az épületben, megmarad – árulta el
lapunk munkatársának Pelikán András, a gyülekezet beosztott lelkésze. – A Benczúr Gyula által fesBudapest-Fasori
tett mű, amelyen a napkeleti bölcsek a kisded
Evangélikus
Jézus előtt hódolnak, kifejezi azt az örömöt, ami
Egyházközség
a közelgő karácsonyban évről-évre megismét1071 Bp., Városligeti fasor 17.
lődik, vagyis hogy Krisztushoz tartozunk, és ő
A Lelkészi Hivatal címe:
a mi szabadítónk.” Ezt az örömhírt igyekeznek
1071 Bp., Damjanich u. 28/B
Isten szolgálói minél szélesebb körben szétsugáföldszint 1.
rozni. „Minden korcsoport felé próbálunk nyitni,
s folyamatosan keresünk olyasféle területeket, ahol
olyan megszólítási mód van, amit eddig nem használtunk ki” – mondta a lelkipásztor. Ez pedig mármár történelmi örökség, hiszen korábban is a „nyitás”
jellemezte a fasori Istenházát. Ez volt ugyanis az első
budapesti evangélikus templom, melyben csak magyar
nyelven folytak az istentiszteletek. Jelenleg más „kuriózuma” van a felekezetnek. „Három éve itt kezdődtek
elsőként havi rendszerességgel angol nyelvű istentiszteletek más országokat is megjárt vagy angol nyelvet

tanuló magyarok és külföldről hazánkba érkező érdeklődők számára. Advent kezdetétől Scott Ryll amerikai evangélikus missziói lelkész tart minden vasárnap
istentiszteletet – mondta Aradi György parókus lelkész.
A másik újdonság a jazz-istentisztelet, amely a zenében
rejlő szabadságot, változatosságot és újszerűséget próbálja meg igényes teológiai tartalommal ötvözni. Legközelebb december 18-án kerül sor ilyenre”. A zene
egyébként is fontos szerepet játszik a fasori gyülekezet életében, hiszen a Zeneakadémia Egyházzene-tanszékének protestáns fele évnyitó, évzáró és karácsonyi
összejöveteleit is ebben a templomban tartja. „Odafigyelünk a hagyományos és igényes zenei életre, külön
büszkék vagyunk neves Angster orgonánkra és a végzős zeneakadémistákból alakult kamarazenekarunkra
– emelte ki a lelkész. – Az Anima Musicae néven futó
zenekar próbáinak állandó helyszíne gyülekezeti termünk, ezért tagjai, »cserébe« a mi istentiszteleteinken is játszanak. Nagy örömet jelent számunkra, hogy
nemzetközi versenyeket is nyertek már.” A gyülekezeti
terem a bibliaórák, a hittanos alkalmak és a szeretetvendégségek mellett másra is szolgál: olykor időszaki
kiállításoknak is otthona. „Neves művészeknek adtunk
már teret, például a Kossuth-díjas Polgár Rózsa textilművész, vagy a szintén ugyanezzel a díjjal kitüntetett
Aknay János festőművész is állított ki nálunk. Most, a
fővárosban először, éppen Ruzicskay György Teremtő
kezek című tárlatát láthatják – egészen vízkeresztig –
az érdeklődők.
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Rendőrségi hírek

Sportélet
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Rendőrségi hírek

Sportélet a kerületben

A VII. kerületi Rendőrkaptányság elsődleges feladata, hogy tájékoztassa a kerületi
lakosokat munkájáról és a különböző felhívásokról. Munkatársainak célja a
közbiztonság és a közrend védelme, ennek érdekében mindent megtesznek, hogy a
kerületben élő lakosok biztonságban élhessék mindennapjaikat. Kérjük, olvassák el
figyelmesen az alábbi cikket, és ha felismerik a képeken található körözött embereket,
keressék fel a VII. kerületi Rendőrkapitányságot.

Vannak, akik asztali labdarúgásként, mások gombfociként vagy szektorlabdaként
ismerik. Mindhárom elnevezés ugyanazt a hungarikumot takarja, amelynek egyik
nagymestere Horváth Imre, a honi és a nemzetközi szövetség vezetője és a magyar
válogatott játékosa, de ha kell, az információs szolgálat diszpécsereként, a belvárosi
gombfociüzlet vezetőjeként vagy szektorlabda-asztal készítőként is helyt áll.
Rengeteg trófeával rendelkező igazi mindenes.

Szektorlabda
Értesítési
telefonszámok:

„Telefontanú”
zöldszám:

A BRFK Kábítószer Bűnözés Elleni
Szolgálatának nyomozói néhány nappal
06-80-555-111
ezelőtt egy Hársfa utcai lakásban igazoltattak két kameruni állampolgárt.
107 vagy 112
Az intézkedés során az egyik férfi egy
hamisnak tűnő tartózkodási engedélyt adott
át a rendőröknek. A ruházatátvizsgálás során két
további, más nevekre kiállított tartózkodási engedély
is előkerült az illető cipőjéből.
A lakás átvizsgálása közben egy szekrényben lévő
kabátban még 11 hamisnak tűnő tartózkodási engedélyt és két útlevelet találtak a rendőrök, továbbá egy
laptopot, melynek merevlemezén tartózkodási engedélyek hamisításához használható dokumentumokat
tároltak.
A szintén átvizsgált másik kameruni férfi bőröndjéből
ugyancsak előkerült egy hamis tartózkodási engedély.
Az egyik, intézkedés alá vont személyről az is kiderült, hogy korábban már kiutasították hazánkból,
tehát illegálisan tartózkodik Magyarországon.
A két elkövető ellen a kapitányság közokirat-hamisítás miatt indított eljárást, az egyik férfit a bíróság
előzetes letartóztatásba helyezte.
Lopás miatt rendelt el a VII. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozást ismeretlen tettesek ellen, akik
október 4-én 1000 euró készpénzt tulajdonítottak el
egy idős sértettől.
A hölgy az Erzsébet körúton szeretett volna pénzt
váltani, amikor egy férfi
oda lépett hozzá, és a
hivatalos pénzváltó árfolyamánál kedvezőbb ajánlatot tett neki. Behívta a
sértettet egy közeli bankfiók előterébe, hogy ott

bonyolítsák le a tranzakciót, ám amikor a hölgy kinyitotta a táskáját, a férfi kikapta abból a két darab 500
eurós bankjegyet, és elmenekült a helyszínről.
A bank biztonsági kamerái rögzítették az eseményeket. Kérjük az olvasókat, hogy amennyiben információval rendelkeznek a képeken látható személyről,
értesítsék a rendőrséget.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály
Életvédelmi Osztálya 01000/12484/2011. bü. számon
emberölés bűntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen.
2011. november 15-én a kora délutáni órákban,
Budapest VII. kerületében, a Thököly úti ékszerüzletben egy ismeretlen tettes megölte az ott dolgozó 66
éves férfit.
A nyomozás során felmerült adatok alapján szükséges a képen látható férfi személyazonosságának megállapítása.
A Budapesti Rendőrfőkapitányság Életvédelmi
Osztálya kéri, hogy aki
a felvételen látható férfit
felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja
a 443-5000/32-732 telefonszámot, illetve tegyen
bejelentést az ingyenes
„Telefontanú” zöld számon (hétfő –csütörtök:
8:00–16:00, péntek: 8:00–
13:00), vagy a központi
segélyhívó telefonszámok
valamelyikén.

„A bátyám az oka mindennek. 6 éves voltam, amikor karácsonyra kaptam tőle egy
csapatot – árulta el kötődését az egyéniben
9 Eb-, 4 vb-, 3 magyar bajnoki- és BEKelsőséggel is rendelkező Horváth Imre. –
Addig is kedveltem, de akkor még inkább
megszerettem a játékot. Nem sokkal az
érettségi után, egy véletlen során, Pécsett
találkoztam a sportág szövetségi kapitányával. Megismerkedésünket követően és egy
edzés megtekintése után rögvest elkezdtem
klubszinten is játszani.” A játék hajdanán
nem volt egyértelmű, ugyanis a gombfoci
„hőskorában” mindenhol más „regulák”
szerint játszották az asztali labdarúgást.
1958-ban a mintegy kétszáz baráti kör tagjai összefogtak, és megalkották azt a szabálykönyvet, amely apróbb változtatások-

Kick-box
A rendszeres sportolás, a testedzés és a
tehetséggondozás biztosítása. Ez minden,
amit a Lajo-s-port Team a kick-boxolni
vágyó fiatalok számára ígér, de ezt a felada-

kal a mai napig is érvényes. 1989-ben vált
sportággá a gombfoci, amikor megalakult a
Magyar Asztali Labdarúgó szövetség, négy
évvel később a nemzetközi szövetség is létrejött, 1996-ban pedig az első világbajnokságra is sor került. Kell-e mondani, hogy az
azóta lejátszott világversenyek mindegyikét
magyarok nyerték meg? Néhány év múlva
azonban újabb változás történt: a szövetség a szektorlabda nevet választotta. „Erre
azért volt szükség, mert az asztali labdarúgás elnevezés külföldön a csocsóra, illetve
subbuteora vonatkozott, az olyan asztalifoci-játékra, amiben kézzel kell lökdösni
félgömb aljú focistabábukat – árulta el a
világválogatott Horváth Imre. – A szektorlabda név egyfajta hagyománytiszteletet is
mutat, ugyanis a legrégebbi gombfoci-csapat az 1918-ban alakult Szektor Klub baráti
kör volt, ráadásul a szektorszabály a passzolásra vonatkozó legfontosabb szabály.”

tát maradéktalanul el is látja. A Nagy Lajos
vezette, megalakulása óta erzsébetvárosi
kötődésű csapat az elmúlt 18 évben számos sikeres sportolót adott a sportágnak,
és ennek a hivatásának ezután is meg akar
felelni. „1993-ban alakultunk meg, azóta
rengeteg versenyzőnk volt, akik Európa- és
világbajnokságon is részt
vettek, vagy világkupa
győztesek lettek, felnőtt és
utánpótlás korosztályban
egyaránt – kezdte Nagy
Lajos, hogy lapunk munkatársának érdek lődését kielégítse. Csapatunk
legk ima ga slóbb k ickboxosa Peterman Nagy
Csaba, többszörös válogatott és magyar bajnok
volt. Jelenleg három feltörekvő „ifjú titánunkra”
vagyunk nagyon büszkék,

akik korosztályukban kiemelkedően teljesítenek: ők Lovas Marcell, Földesi Richárd
és Balogh Béla (a fotón balról jobbra). Ha
minden tervünk bejön, akkor a 2012-es
utánpótlás világbajnokságon mindhárman
ott leszek.” A lurkók 12–12 évesek. Még
csak egy éve űzik a sportágat, de talentumukra jellemző, hogy eddig, ahány versenyen elindultak, mindig éremmel tértek
haza. Szereztek már országos bajnoki bronzot, ezüstöt, sőt aranyat is. Náluknál azonban jóval korábban és sokkal később is el
lehet kezdeni ezt a sportágat. „Négy-ötéves
korban már neki lehet állni az edzéseknek, de ez általában »gyerekfüggő«, azon
múlik, hogy a gyerkőc kibírja-e a másfél
órás edzéseket – mondta a vezetőedző.
– Aki versenyszerűen sportol, az már 30
fölött kiöregszik, de volt már 60 évesnél
idősebb mozogni vágyó »tanítványom«
is.” A lényeg a sportolás, a testedzés és a
tehetséggondozás.
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Ajánló

Ajánló

Erzsébetvárosi
programajánló
Kiállítás

• December 16. és 17. 20:00

színpadon a Womanoid Band
Táncdalokat játszanak szaxofonon, gitáron és
dobon. A zongoránál Tisza Bea ül és énekel.
• December 20. 20:00

Pápai Zsanett – Kosz Szilveszter
duó
Az énekesnő expresszív kifejezésmódját keretezi Kosz Szilveszter ötletgazdag zongorajátéka.
• December 21. 20:00

Színház

• 2011. november 23. - december 16.

Budapest VII. ker., Hevesi Sándor tér 4.
Tel.: 1/341-3849
www.magyarszinhaz.hu

• 2011. december 3. 2012. január 5.:

• 2011. december 8., csütörtök 15:00

Képek a történelem
és a tudatalatti legsötétebb
tárnáiból – Papp Sebők István
kiállítása.

Rumini
A tengerész-kalandregényekből jól ismert
Rumini és társai ezúttal ismét nagy bajba keverednek. A vadonatúj, színpadra írt történetben
Ferrit-sziget gonosz úrnőjének életveszélyes
kelepcéje várja őket, ahonnét csak fortélyok,
leleményesség és önfeláldozó bátorság révén
lehet szabadulni.

Elektrotechnikai Múzeum
Múzeumok Őszi Fesztiválja

Hagyomány Stúdió

Budapest, Akácfa u. 50. fsz.
Tel.: 06-20-366-4858

Az iskola pedagógiai programjának középpontjában annak az Haute Couture tudásnak a
magas szintű továbbadása állt, amit Rothschild
Klára képviselt a világban. Ezekből a ruhákból
tekinthető meg kiállítás, ahol többek között a
régi magyar népviselet múltját is megtekinthetik a látogatók.

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 17., Tel.: 413-3550,
E-mail: kozhaz@kozhaz.hu, www.kozhaz.hu

Magyar Színház

Cím: Budapest VII. ker., Kertész u. 29.
URL: www.kertesz29.hu

Koncert
Ladó Café

Cím: Budapest VII. ker., Dohány u. 50.
Tel.: 70/350-3929
URL: www.ladocafe.hu
• December 8. 20:00

Tangó est: Milonga Szeghalmi
Endrével
• December 9. és 10. 20:00

Tánczene: színpadon a Womanoid
Jazz Band
• December 13. 20:00

Micheller Myrtill és zenekarának
műsora
angol és francia nyelvű dalokkal, gipsy swing
stílusban
• December 14. 20:00

Hot Jazz Band koncert

Dr. Csernus Imre
– Dobai Benedek – Tárnok Alfonz:
Drogma
„A Drogma a lángolásról, a szenvedélyről, a
hitről és a belső békéről szól. Korábbi változata – amelyet 8 évvel ezelőtt írtam – az életről vallott gondolataim durva megfogalmazása volt, a most, november elején megjelenő,
átdolgozott, bővített új Drogma önkritikus,
öniróniával teli könyv, egy sokkal érettebb
írás, amelyben az is benne van, hogy hogyan
lehet mindezeket megszerezni.”

2011. december havi programjai

Végtörlesztés

Kertész29 Galéria

Könyv

Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház

• 2011. december 19., hétfő 19:00

Jubileum II – 30 éves a Fészek
Galéria.

150 éves a Jedlik-dinamó.
A kiállítás különlegessége a több mint 180 éves
„forgony”, az eredeti, 150 éves dinamó, a közel
140 éves „villamfeszítő” és a 135 éves, műszerész precizitással készített, hullámok eredőjét
rajzoló gépezet. A tárlaton több berendezést
működés közben lehet megfigyelni.

a Hot Club of Hungary fellépése

Budapest VII. ker., Dob u. 15.
Tel.: 1/413-7488
E-mail: spinozahaz@spinozahaz.hu
www.spinozahaz.hu
Nyitva: H–V: 8–23h

Budapest VII. ker., Kertész u. 36.
Tel.: 1/342-6548
www.feszek-muveszklub.hu
Nyitva: H–P: 14–19h

• 2011. október 13. - december 31.

• December 22. 20:00

Spinoza

Fészek Művészklub

Budapest VII. ker., Kazinczy u. 21.
Tel.: 1/342-5750
E-mail: info@emuzeum.hu
www.emuzeum.hu
Nyitva: K–P: 10–17h, Szo: 9–16h
Csoportoknak előzetes bejelentkezés
szükséges.

Hot Jazz Band koncert
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A régmúlt idők emlékei
a VII. kerületi kávéházakban,
cukrászdákban, kiskocsmákban”
címmel az Erzsébetvárosi Pedagó
giai – Szakmai Szolgáltató Intézmény
fotópályázatának kiállítása, amely
megtekinthető november 29-től
december 20-ig, az intézményi
programokhoz igazodóan naponta
10–18 óráig.
8. (csütörtök)
• 9:30–10:30
Zumba fitness gold,
belépő: 1000 Ft/fő.
• 17:00
Budapest Főváros VII. Kerületi
Önkormányzatának Képviselőtestülete közmeghallgatást tart.
9. (péntek)
• 15:30–18:00
„20 éves a Palánta”– Két évtized a
gyerekekért címmel a Palánta Gyermek és Ifjúsági Misszió születésnapi
visszatekintése kulturális műsorral,
sajtótájékoztatóval
és állófogadással egybekötve.
• 17:00–19:00
A Schweitzer Kör összejövetele.
10. (szombat)
• 15:00–19:00
Nosztalgiatánc – a zenét szolgáltatja:
Diós Péter.
11. (vasárnap)
• 15:00–18:00
„Repül a szán” – a Takács Béla Zenebarát Kör zenés délutánja. Belépő
500 Ft/fő, mely a helyszínen váltható!

12. (hétfő)
• 9:30–11:30
Afázia Klub – csoportos logopédia
stroke-os betegeknek.
• 16:00–18:00
Az Ezüst Hárs Egyesület összejövetele.
13. (kedd)
• 14:00–16:00
Adventi játszóház kisiskolásoknak.
A belépés díjtalan!
• 16:45–22:00
Sirály Sakk Klub – gyermekeknek,
felnőtteknek.
• 18:00–20:00
A Molnár Antal Zeneiskola Vonós
Tanszakának karácsonyi hangversenye.
14. (szerda)
• 14:00–16:00
Adventi játszóház kisiskolásoknak.
A belépés díjtalan!
• 14:00–19:00
Afázia Klub – beszédterápiás rehabilitáció stroke-os betegeknek.
• 17:30–20:30
Matyóföld kultúrája – előadó
dr. Szedresi István. A Művészetbarátok
Egyesületének rendezvénye.
• 18:00
Roma Fórum a VII. kerületi Kisebbségi Önkormányzat szervezésében.
15. (csütörtök)
• 9:30–10:30
Zumba fitness gold, belépő: 1000 Ft/fő.
• 15:00–19:00
Nosztalgiatánc – a zenét szolgáltatja:
Diós Péter.

• 17:00–20:00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték.
Karácsonyi versek és énekek. Ünnepi köszöntőt mond: Baranyi Ferenc
Kossuth-díjas költő. Felolvasnak és
közreműködnek: az Erzsébetvárosi Irodalmi Esték sorozat alkotói. Házigazda:
Madár János költő.
• 19:30–20:30
Zumba fitness, belépő: 1000 Ft/fő.
16. (péntek)
• 14:30–
„Karácsonyi ajándékkosár”. A Morvay
Károly Nóta- és Dalkör nótaműsora a
kerület nyugdíjasainak.
17. (szombat)
• 14:00–17:00
A Békét a Nemzeteknek (idősek
klubja) összejövetele.
• 15:00–18:00
A Hársfa Egyesület karácsonyi ünnepsége.
• 15:00–18:00
A Csend Fényei Klub karácsonyi
összejövetele hallássérülteknek.
19. (hétfő)
• 9:30–11:30
Afázia Klub – csoportos logopédia
stroke-os betegeknek.

Előadó: dr. Farkas Attila érseki tanácsos,
művészettörténész. A belépés díjtalan!
• 18:00–20:00
Civil Karácsony. „Köszönet
mindenért” Huszák Zsóka, Pap Éva
és Koltay János színművészek verseszenés estje. Az EKH ajándékműsora
a civil szervezetek és a partner
intézmények számára. Belépés
csak meghívóval!
21. (szerda)
• 14:00–19:00
Az Afázia Klub karácsonyi ünnepsége.
• 17:30–21:00
A Művészetbarátok Egyesületének
karácsonyi hangversenye. Vendégünk:
Vörösváry Márton hegedű- és zongora
művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem különleges tehetségek osztályá
nak hallgatója. Az est háziasszonya:
Juhász Judit. A belépés díjtalan!
22. (csütörtök)
• 15:00–19:00
Nosztalgiatánc – a zenét szolgáltatja:
Diós Péter.
23. (péntek)
• 17:00–19:00
A Schweitzer Kör összejövetelele.

• 18:00
A Molnár Antal Zeneiskola Gitár Tanszakának karácsonyi hangversenye.

29. (csütörtök)
• 15:00–19:00
Nosztalgiatánc – a zenét szolgáltatja:
Diós Péter.

20. (kedd)
• 14:30–16:00
A dr. Hun Nándor Egyesület vallási
előadás sorozata: „Isten igazsága”.

31. (szombat)
• 18:00–02:00
Az Immanuel Alapítvány szilveszteri
összejövetele.
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Fejtörő

Fejtörő

Apróhirdetések
tegye próbára tudását és ügyességét, és fejtse meg
rejtvényeinket! A Helyes megfejtést Beküldők között
könyvcsomagokat sorsolunk ki.
Fejtse meg keresztrejtvényünk
fősorait, és küldje be szerkesztő
ségünkbe!
Címünk:
1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
(Ezen a címen vehető át a nyere
mény is.)
e-mail:
erzsebetvarosiujsag@gmail.com
Következő beküldési határidő:
2011. december 14.
Előző keresztrejtvényünk meg
fejtése:
„Ilyenkor nem, csak ha egészséges”

Garay Zsuzsanna, a könyv
szerzője tükröt tart elénk,
hogy a főszereplő szoron
gásain keresztül saját két
ségeinkre, félelmeinkre
ismerjünk. Lehetséges-e a
gyógyulás?

www.garayzsuzsanna.hu

Előző
számunk
keresztrejtvénymegfejtésének
nyertese:

Szolgáltatás
TÉVÉJAVÍTÁST AZONNAL GARANCIÁVAL! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Nordmende, Grundig,
Vestel, Panasonic, Samsung,
Schneider. Tel.:06(20)531-7638
AKCIÓ! Társasházak Figyelem! Minden típusú gázkazán
felülvizsgálata, tisztítása,
javítása kiszállási költséggel
együtt bruttó: 9900,-Ft. Tel.:
06(1)212-2949, www.vasuta.hu
TÉVÉJAVÍTÁS 1 napon belül,
helyszínen garanciával!
Tel.: 06(20)542-3529
VILLANYSZERELÉS! Volt
ELMŰ-s javít, felújít lakásvil
lanyt, bojlervillamosságot,
villanyfűtéseket, csengőt
stb. Tel.: 06(70)259-0089;
06(1)337-0338
GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ!
HÉRA gázégők, konvektorok,
tűzhelyek, FÉG vízmelegítők
javítása, karbantartása. Tel.:
06(1)220-9765, 06(20)4325598, Bán László
Festés, mázolás, tapétázás megbízható szakemberek
kel, garanciával, kisebb aszta
losmunkák. Nyugdíjasoknak 10
% kedvezmény. Tel.: 06(1)3520188, 06(30)906-8696

VÍZSZERELÉS, CSAPOK, SZIFONOK, WC-csészék, WC-tar
tályok cseréje, javítása. Mosó-,
mosogatógépek bekötése. Tel.:
06(30)447-3603
HŐMENNYISÉGMÉRŐK és
vízórák széles választéka
kivitelezőknek, szerelőknek,
tulajdonosoknak. Mérőműszer
bolt. 1077 Rózsa u. 24. Tel.:
06(1)411-0713
Zárlakatos! Gyorsszolgálat!
Zárnyitás, zárszerelés, betö
résbiztos hevederzár-szerelés,
ajtó-és ablakrácsok, lakatos
munkák, galériakészítés! Tel.:
06(30)299-1211

Régi fotónegatívokat, fotós
hagyatékokat keresek megvé
telre. Tel.: 06(30)9421-362,
hajnalle@hotmail.com, www.
regifotok.hu
ARANY, ezüst, régiség fel
vásárlás készpénzért. Arany:
5200 Ft-tól 9500 Ft-ig/g.
Ezüst: 130 Ft-tól (szin)/g. Tel
jes hagyaték is érdekel. Üzlete
ink: Teréz krt. 34., Teréz krt. 47.
Tel.: 06(1)951-4421
MINDENNEMŰ RÉGISÉGET
vásárolok díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel, helyszíni kész

Rumbach S. utca

Karácsonyi jótékonysági akciók
A Magyar Vöröskereszt várja az adományokat a MikulásGyár gyűjtőpontjain, a rászorulók, nagycsaládosok és hátrányos helyzetűek részére.
Részletek: www.mikulasgyar.hu
A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet 1353-as adományvonalával az
Ételt, Otthont és Esélyt a rászorulóknak akciót támogathatja (250 Ft/hívás
vagy SMS). Részletek: www.segelyszervezet.hu
A Baptista Szeretetszolgálat Cipős doboz akciója keretében várja az ajándékokat a rászoruló gyermekek számára. Részletek: www.ciposdoboz.hu

Karácsonyi adományozás a Csodalámpa Alapítványon keresztül, a beteg
gyermekek öröméért. Részletek: www.karacsonyom.hu

Teljesen felújítandó lakást
keresek, „jogi problémásat”
is! Tel.: 06(30)9421-362,
hajnalle@hotmail.com
Lakóközösség számára ked
vező áron megbízható és teljes
körű közös képviseletet és
társasházkezelést vállal: ERVA
Zrt.: 06(1)343-0914/138, www.
ervainfo.hu

Erzsébetváros Önkormányzatának kéthetente megjelenő
ingyenes lapja
Főszerkesztő: Bolyáki Attila
Szerkesztő: Török Emese
Tördelő: Szalay Gábor
Olvasószerkesztő: Dr. Szilvási Csaba
Korrektor: Gábri Zsuzsanna
Fotó: Acsai Miklós, Deák Szabolcs, Varga Imre

MASSZÁZS: Svéd-Hawaii-Thai
masszázs minden korosztály
részére, elérhető áron a Hotel
Regencyben. Tel.: 06(30)2416110
A férfiaknak egy bizonyos
életkor után valami pluszra
van szükségük a partnerkap
csolatukban. Partner Plusz
kapszula. Kapható a Keleti
Patikában, Baross tér 9.

TISZTELT DEVIZAHITELLEL
RENDELKEZŐ
LAKÁSTULAJDONOS!
Örömmel értesítem, hogy az Otthon Centrum
Garay téri irodájában ingatlan tanácsadóim
felkészülten várják Önt, ha szeretne megszabadulni devizahitelétől a fix árfolyamon
történő végtörlesztéssel, ingatlana értékesítése segítségével.
Amennyiben Ön szeretné kihasználni ezt a
rendkívül kedvező lehetőséget, akkor a mai
jelentős túlkínálat mellett szüksége lesz egy
profi ingatlan tanácsadóra, aki a jelenlegi piaci helyzetben is a lehető
legmagasabb áron fogja tudni értékesíteni az Ön ingatlanát.

Tisztelettel:

Mobil: 70/454-0715
Tel.: 785-5568
VII. Garay tér 16.
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GYÓGYPEDIKŰRT manikűrt
vállalok. Hívásra házhoz me
gyek. Tel.: 06(30)242-9507

Fogsorjavítás, -készítés,
alábélelés. Gyorsan, precízen.
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Rászorultaknak háznál is.
Vécsei Julianna. Tel.: 06(20)2303547, 06(1)789-2859

MIVEL A FIX ÁRFOLYAMON TÖRTÉNŐ VÉGTÖRLÉSZ TÉS
BENYÚJTÁSA CSAK DECEMBER 31-IG LEHETSÉGES, ezért minél
hamarabb keressen fel minket egy ingyenes tanácsadás erejéig,
ahol megbeszéljük az Ön lehetőségeit a mai ingatlanpiacon.

ISMERJE MEG ÖN IS HATÉKONY
ÉRTÉKESÍTÉSÜNK TITKAIT!

Az Erzsébetvárosi Televízió műsora
Adásainkat minden hétköznap 17 órától láthatják

Az újság munkálataiban közreműködtek:

A Máltai Szeretetszolgálat az idén is várja a rászoruló embereknek szánt
adományokat. Részletek és átadó helyek: www.maltai.hu

Új IKEA LAGAN 223/92 literes
kombinált hűtőszekrény költözés
miatt eladó. Tel.: 06(1) 411-0713

Egészség

Egyéb

Nádel János

pénzfizetéssel. Tel.: 06(20)5304502, 06(70)663-9730
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HÉTFŐ

KEDD

7-es krónika Láttam
(kulturális
műsor)

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

Vallási műsor
Dél-után (nyugdíjas magazin)
Kisállati nyomozoo (kisállat-magazin) Szuflé (főzőműsor)
Egészségünkre (egészség-magazin)
Készenlét (közbiztonsági magazin)

PÉNTEK
Szín-tér
(színházi és koncert
közvetítés, tánc, film)

