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Rajzpályázat

Főtanácsadói cím
Erzsébetváros
polgármesterének

A Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet
(NCSSZI) Vattamány Zsolt
polgármestert tiszteletbeli
főtanácsadójává nevezte ki.
Az NCSSZI a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium háttérintézménye, szociálpolitikai, család- és
ifjúságpolitikai kérdésekkel
foglalkozik. A cím tiszteletbeli
cím, díjazással nem jár. A cél az,
hogy a szociálpolitika egyes
lépései, az egyes szolgáltatási
elemek megújítása először egy
városias modellen keresztül
valósuljon meg. Ebben nyújt
segítséget Erzsébetváros
polgármestere, cserébe pedig
az NCSSZI segít egy olyan
modell kidolgozásában, ami
hatékonyan és jól működhet .

Felhívás

L

ezajlott az Önkormányzat által meghirdetett
rajzpályázat első fordulójának elbírálása. A
gyermekrajzok „az én Erzsébetvárosom” témát
járták körül, több tucatnyi alkotás közül kerültek kiválasztásra azok a rajzok, amelyek a polgármesteri
hivatal folyosóját díszítik majd. A pályázat kiemelt célja
olyan tehetséges művészpalánták felkutatása-megtalálása,
akiknek a munkáiból gyermekrajz kiállítás rendezhető a

Az Alapítvány az „Idős Villamos Szakemberek Megsegítéséért” elnevezésű kiemelkedően közhasznú szervezet
tájékoztatja Erzsébetváros
lakosságát, hogy a villamos
Farkas Boglárka
szakma idős, rászoruló
- Janikovszky Éva Általános
nyugdíjasai anyagi seIskola és Gimnázium 4.a.
gélyezés iránti kérelmet
Tóth Regina Sára - Alsóerdősori
nyújthatnak be az alaBárdos Lajos Általános Iskola
pítvány kuratóriumának
címezve levélben vagy
és Gimnázium 6b.
személyesen: 1075
Bölcskei Géza : Éjszaka az utcánkban Budapest, Madách Imre
Erzsébetvárosi Általános Iskola Inforút 5. 3 emelet címre
matikai Szakközépiskola 2.a
vagy az idoskert@gmail.
com e-mail címen illetve
telefonon a 06-1-7870070-es számon.
polgármesteri hivatal központi
A kérelmet adatközléssel volt
épületének folyosóján. Minden formunkatárstól, rokontól, baráttól
dulóban a polgármesteri hivatalban kiállított festmények,
vagy ismerőstől is elfogadnak.
Bővebb információért keresse
rajzok alkotói 5000 forint értékű könyvutalványban részefel a következő honlapot
sülnek. A pályázati fordulók végeztével a legtöbb díjazott
(www.nyugdijasoktamogatasa.
alkotást beküldő három intézmény értékes jutalmakkal –
hu) vagy írjon a következő
projektorral, digitális fényképezőgéppel, vagy tintasugaras
e-mail címre: marta0516@
freemail.hu.
nyomtatóval – lesz gazdagabb.
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Fűtéstámogatás
A fűtéstámogatási rendszeren túl a hivatal is segíti azokat, akik az időskorúak járadékára jogosultak. Nekik
tehát nem kell kérelmezni a támogatást, hanem automatikusan jár. Az időskorúak járadékát egyébként azok
kapják, akik már betöltötték a 62. életévüket, de jövedelmük az öregségi nyugdíjminimum nyolcvan százalékát sem éri el. A támogatás összege 4-5 ezer forint havonta. Mostantól támogatásban részesülhetnek azok is,
akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét. Nekik kérelmezniük kell a támogatást a polgármesteri hivatalnál. Esetükben korlátozást jelent,
hogy nem rendelkezhetnek adósságcsökkentési támogatással. Ebbe a körbe tartoznak
a munkanélküli ellátásban részesülők, az egy, illetve házastársával, élettársával kétfős háztartásban élő, nyugdíjszerű
ellátásban részesülők, akinek háztartásában a jövedelem
fejenként nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
két és félszeresét, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok, vagy
a normatív lakásfenntartási
támogatásra jogosultak is.
A kérelmek még február
végéig benyújthatók az
erzsébetvárosi önkormányzathoz, és azt a
decemberi, a januári
és a februári hónapok ra kaphatjá k
meg a rászorulók.
Továbbra is igényelhetnek rezsitámogatást az egyedül élők,
a gyermeküket egyedül nevelők, a három,
vagy több gyerekesek és,
ahol az egy főre eső jövedelem
nem haladja meg az érvényes öregségi nyugdíjminimum négyszeresét.

Szociálpolitikai együttműködés
Erzsébetváros lehet a minta az új szociálpolitikai modell kidolgozása során. Hatékony ifjúság- és szociálpolitikai együttműködés kidolgozását tűzte ki célul Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős államtitkár,
aki Vattamány Zsolt polgármesterrel találkozott Erzsébetváros Polgármesteri Hivatalában. A cél az,
hogy a szociálpolitika egyes lépései, az egyes szolgáltatási elemek megújítása először egy városias modellen keresztül valósuljon meg. Az együttműködésből Erzsébetváros is profitálni fog, hiszen az jelentős
beruházásokat vonz a kerületbe, ráadásul a meglévő intézményrendszer modernizálásával jár.

Megújulnak az
erzsébetvárosi
orvosi rendelők
Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere
és a kerület új vezetése fontosnak tartja, hogy
a betegeket megfelelő színvonalú egészségügyi
intézményekben fogadhassák az orvosok. Az
intézmények jelenlegi állapotának felmérése
után az önkormányzat úgy döntött, hogy fedezetet biztosít a valamennyi orvosi rendelő felújítására, komfortosabbá tételére. A munkálatok 2011. elején
megkezdődnek, a remények szerint az itt lakók a lehető legrövidebb időn belül tapasztalhatják a pozitív
változásokat.
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Ösztöndíj
Erzsébetváros a korábbi években hagyományosan támogatta a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjhoz való csatlakozásával
a kerületben élő szociálisan nehéz helyzetben lévő fiatalok tanulmányait. A 2010-es
csatlakozás szeptemberi határidejét a régi
képviselő-testület azonban elmulasztotta,
így a kerületben élő hallgatók nem kaphatnak ilyen támogatást. Az új képviselő
testület nagy hangsúlyt fektet a hátrányos
helyzetű egyetemista, főiskolás hallgatók
támogatására, a korábbi mulasztás miatt
nem érheti hátrány azokat a felsőoktatási
tanulmányaikat folytató, illetve megkezdeni szándékozó fiatalokat, akik Erzsébetvárosban élnek. Kidolgozásra és megalapításra került egy új ösztöndíjrendszer, amely
önkormányzati forrásokból támogatja a
szociálisan rászoruló kerületi hallgatókat. A létrehozott ösztöndíj a kerületben
lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen
a hetedik kerületben élő fiatalok számára
nyújt támogatást. Támogatást igényelhetnek azok a hallgatók, akik tanulmányaikat
nappali tagozaton, Magyarország területén
folytatják („A” típusú ösztöndíj), illetve
azok a végzős középiskolások, akik a pályázat kiírását követő első szemeszterben kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat nappali
tagozaton („B” típusú ösztöndíj). Szociális rászorultság alapján kerülnek kiválasztásra az ösztöndíjasok, az egy háztartásban
élők egy főre eső havi jövedelme alapján.
A jogosultság megállapításánál figyelembe
vehető felső jövedelemhatár a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 151
- 250 %-a, amennyiben a pályázó családjában az egy főre eső jövedelem ezen összeghatár alá esik, jogosult az ösztöndíjra. Az
összeg a jövedelem függvényében változik,
3 kategória került megállapításra. Tíz hónapon keresztül havi 6 - 8 - 10 ezer forintos
támogatást folyósít az önkormányzat. Az
„A” típusú ösztöndíjban részesülő ösztöndíjas hallgatói jogviszony- és lakcímigazolást köteles beadni az ösztöndíj folyósítását
megkezdő március hónapban és szeptember hónapban. A „B” típusú ösztöndíjban
részesülő ösztöndíjas szeptember hónapban
köteles hallgatói jogviszony- és lakcímigazolást benyújtani, mellyel igazolja felsőfokú
tanulmányainak megkezdését, mely által
adott hónaptól jogosult az ösztöndíj folyósítására.
Fontos, hogy minden pályázó, akinél az
egy főre eső jövedelem a megjelölt jövedelemhatár alatt van, megkapja az ösztöndíjat, tehát nincs további szempontok
szerinti szelekció, mint korábban a Bursa
Hungarica pályázatában.

Röviden
Kerületi kishírek
A Starbucks
kávéház megnyitója

Számítógépeket
kaptak a kerületi rendőrök
Erzsébetváros vezetése nagy hangsúlyt fektet a közbiztonságra, hiszen mindannyian szeretnénk
nyugodt, biztonságos környezetben élni. Három személygépkocsi átadásával Vattamány Zsolt
polgármester egy hónappal ezelőtt már elindította a kerületi rendőrök munkájának támogatását.
Következő lépésként Juhász Gábor alpolgármester tíz számítógépet adott át Bihami Jenő rendőr
alezredes, kapitányságvezető-helyettesnek, hogy az önkormányzat ezzel is segítse, hatékonyabbá
tegye a rendőrök munkáját. A fejlesztésre azért is volt szükség, mert a helyi rendőrség meglehetősen
rossz felszereltséggel bír. Az új gépekkel még hatékonyabb lehet a rendőrség munkája a közbiztonság
fenntartása érdekében.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
A biztosítóknak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (KGFB) szerződés díjfizetésének igazolásáról legkésőbb 2011 januárjában
értesítést kellett küldeniük a január 1-jei kockázatviselési kezdetű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (KGFB) szerződéssel rendelkező azon ügyfeleik számára, akik a január
1-jén esedékes díjat még nem fizették meg. Az
értesítésnek tartalmaznia kell a díj nemfizetés következményeire történő figyelmeztetést
is. A biztosítási díj megfizetését elmulasztó
ügyfelek szerződése a díj esedékességétől számított 60. nap elteltével (azaz január 1-jei
évforduló esetén március 2-án) megszűnik,
ha addig a biztosítási díjhátralékukat nem
fizették meg. Az első díjrészletnek a 60. napig
a biztosítóhoz ténylegesen be kell érkeznie. Az
ügyfeleknek érdemes már a biztosító januárban várható tájékoztatása előtt megbizonyosodni az esedékes KGFB díjrészlet megfizetésének feltételeiről. Ez elsősorban azoknak javasolt, akik a szerződés
megkötésekor díjelőleget nem fizettek, a díjról készpénzátutalási megbízást (postai „sárga csekket”)
nem kaptak, díjfizetési módként banki átutalást választottak vagy bankszámlájukon a biztosító még
nem kezdeményezett beszedési megbízást, esetleg a tranzakció nem volt sikeres. Ha a csekket vagy a
díjfelszólítót az ügyfél január végéig nem kapja meg, azt ajánlatos jelezni az illetékes biztosítónak, vagy
annak az alkuszcégnek, amelyen keresztül a szerződést az ügyfél megkötötte.

Vattamány Zsolt polgármester nyitotta meg Budapest
második Starbucks Kávézóját.
A polgármester az eseményen
kiemelte: Erzsébetváros méltán
híres arról, hogy számos szórakozási lehetőséget kínál minden korosztály
számára, s külön öröm az, hogy egyre több
Starbucks-hoz hasonló nemzetközi cég is
képviselteteti itt magát. A Starbucks célkitűzése, hogy kávézóival egy barátságos otthonon kívüli otthont, úgynevezett harmadik helyet hozzon létre az otthon és a munkahely/
egyetem között – egy oázist, ahol a vendégek
megpihenhetnek, zenét hallgathatnak vagy
találkozhatnak barátaikkal.

Király utcaDesign utca
kerekasztal
beszélgetés
Erzsébetváros Önkormányzatának két alpolgármestere látta vendégül a történelmi
Király utca jövőjével kapcsolatos szakmai
kerekasztal beszélgetés résztvevőit. Juhász
Gábor és Szikszai Zsolt Landwehr Klárával, a
Design utca programsorozat főszervezőjével,
Dr. Iván Gézával, az Erzsébetvárosi Civil Szervezet Szövetségének elnökével, Simonﬀy
Mártával a VI. kerület alpolgármester asszonyával beszélgetett a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről. A megbeszélésen a Főpolgármesteri Hivatal is képviseltette magát.
A résztvevők konstruktívnak és folytatandónak értékelték a kezdeményezést, fontosnak
tartják a VI. és VII. kerület vezetésének összefogását, annak érdekében, hogy a Király utca
ismét régi fényében tündökölhessen. – mondta Juhász Gábor alpolgármester.

Jótékonysági Ákos koncert
A Baptista Szeretet s zo l g á l at
Alapítvány idén
is megrendezte
a „Cipősdoboz
Akció” elnevezésű jótékonysági
kezdeményezést. Az Alapítvány pénzadományt is gyűjtött, melyhez
Erzsébetváros Önkormányzata is csatlakozott. A felajánlott összegért kerületünk
meghívókat kapott Ákos jótékonysági koncertjére. Erzsébetváros vezetése a jegyekkel szociálisan rászoruló gyermekeket és
kiemelkedő eredményt felmutató ﬁatalokat
ajándékozott meg.
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Felhívás

Díszdiploma adományozása
pedagógusoknak
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája tisztelettel felhívja a
VII. kerületben élő óvodapedagógusok (óvónők), tanítók és tanárok figyelmét
a díszdiploma igények benyújtási határidejére, illetve a jogosultság feltételeire.
Díszdiplomára az a pedagógus (óvónő, tanító, tanár) jogosult, aki pedagógusi pályán legalább 30 évet eltöltött, és oklevelét 50, 60, 65, illetve 70 évvel
ezelőtt magyarországi felsőoktatási intézményben kapta kézhez.
Az első (arany díszoklevél, 50 évvel ezelőtt végzettek) kérelem beadásakor –
melyhez rövid szakmai önéletrajzot kell csatolni – be kell mutatni:
- az eredeti oklevelet
- munkakönyvet
Amennyiben a kérelmező már részesült díszdiplomában, elegendő egy kérelem és az előző díszdiploma bemutatása.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a díszdiplomák adományozása a felsőoktatási
intézmények hatáskörébe tartozik, hivatalunk a kérelmeket a díszoklevél
kiállítására jogosult intézménybe továbbítja.
Felhívjuk a Tisztelt Pedagógusok figyelmét, hogy a díszdiplomára jogosultakat megillető jutalom kifizetéséhez szükséges a TAJ számot, valamint
az adóigazolványon szereplő adóazonosító jelet, a nyugdíjas törzsszámot is
bemutatni.
A kérelem leadásának helye: Művelődési Iroda, Budapest, VII. Garay utca 5.
IV. emelet, 403 szoba (ügyintéző: Kádár Mihályné, telefonszám: 462-3395)
A kérelmek – előzetes időpont egyeztetés után – 2011. február 15-től február
28-ig adhatók le.

Parkolás
A 2010-ben kiadott várakozási engedélyek érvényességi ideje 2011.
január 31-én lejárt. A lakossági várakozási engedélyeket 2010. december 15-től lehetett igényelni. Igénybe vehették azok, akik a kerületben
állandó lakóhellyel rendelkeznek, forgalmi engedély alapján bejegyzett tulajdonosai vagy üzembentartói a gépkocsinak, vagy a gépkocsit
munkáltatójuktól kapták kizárólagos használatra, és az éves gépjárműadójukat 2010. szeptember 15-ig befizették a kerületi adóhatóságnál. A
parkolási matricákkal kapcsolatos ügyintézés a hivatal munkatársainak
köszönhetően gördülékenyen és zökkenőmentesen zajlott.
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Idegenforgalmi adó
Az év utolsó napján rendkívüli testületi ülést tartott Erzsébetváros vezetése.
Év végéig valamennyi kerületi önkormányzat képviselő-testületének döntést kellett hoznia az idegenforgalmi adó kivetéséről, vagy annak átengedéséről a Fővárosi Önkormányzat részére. A módosítás szerint ugyanis a bevezetett helyi adót a kerületi önkormányzat helyett a Fővárosi Önkormányzat
akkor jogosult bevezetni, ha ahhoz minden adóév tekintetében az érintett
kerületi önkormányzat képviselő-testülete előzetes beleegyezését adja.
A rendelet elfogadása értelmében az idegenforgalmi adó felső határa 2011.
évre 431.- Ft/vendégéjszaka. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos kérdés, megkeresés esetén felvilágosítással szolgáló ügyintézők telefonszáma:
462-3229, -3230, -3252, -3256, -3105, -3266.

Új pedagógiai program
A VII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 26-i ülésén
úgy döntött, hogy az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumban a jelenlegi gimnáziumi évfolyamok a 2011/2012. tanévtől a
hatályos pedagógiai program alapján folytatják tanulmányaikat. Az iskola
8. évfolyamos tanulói a jelenleg hatályos pedagógiai programban foglaltak
szerinti adminisztratív felvételi kritériumok alapján, felvételi vizsga nélkül
vehetnek részt a négy évfolyamos gimnáziumi képzésben a 2011/12-es tanévben.
A testület felkérte a Vattamány Zsoltot, hogy gondoskodjon arról, hogy a
Gimnázium dolgozzon ki 4 évfolyamos gimnáziumi nyelvi- informatikai
emelt szintű pedagógiai programot az eddigi felvételi vizsga nélküli, adminisztratív felvételi kritériumok meghagyásával, és azt szakértői véleménnyel
ellátva fenntartói jóváhagyásra terjessze elő.
Nem értjük az MSZP értetlenkedését, hiszen a határozati javaslatokat az
MSZP képviselői nem támogatták, így nem járultak hozzá ahhoz, hogy a
gimnáziumban tanuló diákok az iskola működésén túl magasabb szintű
képzésben részesüljenek.

Mi történt
a
kerületben?
Az elmúlt hónapok eredményei
A 2010-es önkormányzati választáson Erzsébetváros a változásra
szavazott így 48,48% szavazati arány mellett Vattamány Zsolt lett
Erzsébetváros polgármestere. Az új vezetés azonnal megkezdte a kerület
erkölcsi megtisztítását, valamint a gazdasági stabilizáció helyreállítását.

A

z elmúlt évek botrányairól híres kerületet mind
bizalmilag, mind anyagilag is megviselték a
történtek. Az új vezetés minden erejével azon
dolgozik, hogy visszaszerezzék Erzsébetváros
vagyonát, hiszen ez az itt élők tulajdona. Első lépésként
polgárjogi igényt nyújtotttak be a Hunvald György ellen
folyó eljárás kapcsán 642.170.425 forint valamint járulékai
erejéig. Felülvizsgálták az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működését, és mindenütt lecserélték a
felügyelőbizottsági, igazgatótanácsi tagokat.
A közbiztonság helyreállítását kiemelt feladatként kezelik, éppen ezért az egyik legfontosabb célkitűzés az volt,
hogy a visszeszerzett összegekből a rendőrség autóflottáját bővítsék. Ezt Hunvald György korábbi polgármester Peugeut 607-es gépjárművének eladásából származó
összegből három személygépkocsival tudták kiegészíteni.
A nagyobb biztonságérzet érdekében szeretnék megduplázni az utcai szolgálatban lévő rendőri állományt, valamint fejleszteni kívánják a térfigyelő kamerarendszert is.
Mivel a rendőrség számítógépes gépparkja is fejlesztésre
szorult, Juhász Gábor alpolgármester tíz számítógéppel segítette.

Az előző vezetés mulasztása következtében a kerületben
élő, felsőoktatásban tanuló diákok a következő évben nem
pályázhatják meg a Bursa Hungarica ösztöndíjat.
Az új képviselő testület nagy hangsúlyt fektet a hátrányos
helyzetű egyetemista, főiskolás hallgatók támogatására,
a korábbi mulasztás miatt nem érheti hátrány azokat a
felsőoktatási tanulmányaikat folytató, illetve megkezdeni
szándékozó fiatalokat, akik Erzsébetvárosban élnek.
A létrehozott ösztöndíj a kerületben lakóhellyel rendelkező
és életvitelszerűen a hetedik kerületben élő fiatalok számára nyújt támogatást. A jelen intézkdések csak a jéghegy
csúcsát jelentik: Vattamány Zsolt, polgármester és a kerületi vezetés minden erejével azon lesz, hogy megszolgálja a
kerület lakosságának bizalmát és Erzsébetváros jövőjét.

Fejlesztés és tanítás
Másik fontos céljuk a szociális rendszer hozzáférhetőbbé tétele. A rendeletet megváltoztatva,
a lakók szélesebb körben tudják igénybe venni
a fűtéstámogatást. De nemcsak a szociális háló,
de az egészségügy reformálására is szükség volt.
Vattamány Zsolt szívügyének érzi, hogy a betegek egy színvonalas egészségügyi intézményben kezeltethessék magukat, éppen ezért
célul tűzte ki, hogy az erzsébetvárosi rendelők megújuljanak, így kellemesebb
környezetben, jobb felszereltséggel
várják majd a gyógyulni vágyókat.
Emellett a kerületi oktatási, nevelési intézmények gyermekei heti
két alkalommal étkezés-kiegészítésként gyümölcsöt kapnak.

Bennfentes
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Hivatástudat
és empátia
több mint húsz éve dolgozik a közigazgatásban, de motiváltsága, tenni
akarása mit sem változott az évtizedek alatt. Az ötödik és a nyolcadik
kerület után gotthard gábor most az erzsébetvárosiak érdekeit képviseli.

E

rzsébetváros új jegyzőjeként néhány hete állt
munkába. Motiválta Önt vagy inkább megrémítette az a tény, hogy az elmúlt időszak eseményei miatt a hetedik kerületen a világ szeme?
Gotthard Gábor: Inkább motivált. Kíváncsi voltam arra,
hogyan lehet rendet tenni ebben a megörökölt kaotikus
helyzetben. Ez egy sokkal nagyobb és talán sokkal nemesebb feladat minden eddigi megbízatásomnál.

Azért vagyunk, hogy a kerületiek érezzék, ha hozzánk fordulnak, mi mindent megteszünk
értük.
Ez az „örökség“ a feladatok számosságában is megmutatkozott?
G. G.: Alapvetően egy jegyzőnek több mint 3000 feladatköre, hatásköre van. Így ha korábban nem történt volna
semmi, amit most orvosolnunk kell, akkor is roskadozott
volna az asztal az iratoktól, az aláírandóktól, és a naptár a
tennivalóktól. Ráadásul most költségvetés-alkotási időszak
van, ami további teendőket ad. De a legfontosabb célkitűzés most, hogy megváltoztassuk az eddig rendszert, éppen
azért, hogy az elmúlt időszak eseménye semmilyen körülmények között ne ismétlődhessenek meg. Mindemellett
pedig a lakosságot szolgáljuk, az ő ügyeiket intézzük. Ez a
két fő feladatunk most, ezeken a területeken a működésen
kell javítanunk, mert van mit csiszolnunk rajta.
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Nagyon őszinte szavak ezek.
G. G.: Azt azért tudni kell, hogy a különböző büntetőeljárás alá vont vezetőknek a rendszerből való kivonása
alapvetően hátráltatta a rendszert, hiszen éppen ezek az
emberek hoztak fontos döntéseket, amiket nélkülük nem
hoztak meg, így a hivatal némileg lebénult az elmúlt időszakban. Azért, hogy a mostani döntéshozók megfelelően
és gyorsan jussanak az információhoz, át kell alakítanunk
a hivatal szervezeti rendszerét is. Az eddigi szervezeti felépítésben egyetlen ügyről a polgármesternek vagy éppen
az alpolgármesternek három irodavezetővel is egyeztetnie
kellett. Ezeket a lassító tényezőket most feloldjuk azzal,
hogy a döntési hatásköröket egyszerűsítjük.
Milyen konkrét feladatokra készül a következő időszakban, amit már az erzsébetvárosiak is érzékelhetnek a
közeljövőben?
G. G.: A szakmai programom egyik részében az okmányirodai nyitvatartás megreformálását tűztem ki célul, és
ezt a következő hónapban mindenképpen be is szeretném
vezetni. Mindenki saját bőrén tapasztalhatta már, hogy
hivatalos ügyeket csak munkaidőben tud intézni: ezért
vagy szabadságot vett ki, vagy kért néhány órányi kilépőt a
munkahelyén, amit nem mindig tolerálnak a munkáltatók.
Mi szeretnénk megoldani ezt a sokakat érintő problémát,
és a hét egyik napján este 8 óráig tartanánk nyitva. Természetesen ez nemcsak ötletszerű döntés: számolnunk kell
azzal, hogy további munkaerőre lesz szükségünk, ami az
önkormányzat számára további kiadásokat indukál.
Multinacionális cégek ügyfélközpontúságához hasonló
tervekről beszél.

Dr. Gotthard
Gábor
42 éves jogász, igazgatás-szervező.
Nős, egy ﬁúgyermek
büszke édesapja.
Az Államigazgatási
Főiskola elvégzése után a
közigazgatásban kezdett
dolgozni, majd megszerezte jogi diplomáját is.
A Brit Know How
Alapítvány és a Magyar
Közigazgatási Intézet
támogatásával tanulmányozhatta a brit
közigazgatást a
Birminghami Egyetem
Helyi Közigazgatástudományi Intézetében.

G.G.: Folyamatosan mérjük az ügyfélelégedettséget, hiszen
ez is egy szolgáltatás, sőt, azok közül is legfontosabb fajta.
Ráadásul ez a legfontosabb tennivalónk: azért vagyunk,
hogy a kerületiek érezzék, ha hozzánk fordulnak, mi mindent megteszünk értük. Azt mindannyian tudjuk, hogy
az önkormányzat az emberek szemében egyfajta szükséges
rossz, hiszen azzal kapcsoljuk össze: akkor kell az önkormányzattal kapcsolatban lépni, ha valamit el kell intéznünk, ami általában hosszú és bonyolult procedúra. Ezen a
rossz beidegződésen mindenképpen szeretnénk javítani.
A sors furcsa ﬁntora, hogy Ön éppen a közigazgatási szolgálatra, - ami mások számára a szükséges rosszat jelenti
- tette fel az életét.
G. G.: Valóban mondhatom, hogy nekem ez a hivatásom:
1989 óta dolgozom a közigazgatásban, igazi szakma ez,
amit – bár sokan ilyenkor furcsán néznek rám- nagyon
lehet szeretni.
Mit ad Önnek ez a hivatás?

G. G.: Azt vallom, hogy a közigazgatás, az önkormányzatiság és a vele járó munka egyik legnagyobb feladata az, hogy
az emberek érezzék, civilizált társadalomban élnek, ahol
nem csak az erősebbnek lehet igaza, hanem mindenkinek,
akár a leggyengébbnek is. Ahol rendezett keretek között
élhetnek, mert vigyáznak rájuk, segítik az életüket. Én azt
hiszem, hogy a helyi közigazgatásnak nagyon fontos szerepe
van ebben. Éppen ettől szép ez a hivatás. Ha valaki jó ebben,
és nem muszájból tevékenykedik, ráadásul rendelkezik
kellő szakértelemmel és empátiával, akkor nemcsak sok-sok
sikerélmény várja ebben a szakmában, de rengeteg pozitív
visszigazolás is.
Minden napja igazi kihívás: valószínűleg soha nem áll fel
úgy az íróasztalától, hogy az az érzése, a nap végén feladatai végére ért. Mégis, ha van egy kis szabadideje, mivel tölti?
G. G.: Nagyon szeretünk kirándulni, így amikor csak
tehetjük, elindulunk hosszabb-rövidebb túrákra. Szeretem
a jó könyveket is, de a szabadidőm nagy részét a kisfiammal töltöm.

1993-ban kerülte kapcsolatba Fidesszel, ahol
az önkormányzati kabinet
külső szakértőjeként
segítette a szervezet
munkáját.
1998-ban egyéni
jelöltként szerzett
képviselői mandátumot
Budapesten a Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testületében, és
alpolgármesterként vett
részt a polgári kormány
programjának helyi szintű
megvalósításában.
2002. és 2006. között
– munkája mellett – a
Társadalmi Kapcsolatok
Bizottsága elnökeként
tevékenykedett a VIII.
Kerületben.
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Kísérleti garzonház
avagy a jövő lakásai

A pesti mítosz, hA egyszer kivirágzik A flAszteren, mint vAlAmi folyAmAtosAn burjánzó
futónövény háborítAtlAn növekszik. hiábA múlnAk Az évek, Az emlékezet bArokkos bájA
felékszerezi A múltAt. áll A bAjzA utcA (1. szám) és A dAmjAnich utcA (24. szám) sArkán egy ház,
A híres gArzonház, Amelyet friss lAkáshirdetésekben még mA is előszeretettel titulálnAk
„színészháznAk”. A házon jelenleg csupán szendrő józsef emléktáblájA olvAshAtó,
holott még legAlább hármAt elhelyezhetnénk.
bóka b. lászló írása

A

z amerikaiak éppen Vietnámban háborúznak;
sorsolják a II., III. és IV. békekölcsönöket;
Magyarország Bécsben 1:0-ra veri Ausztria
futballválogatottját; a Nemzeti Színház az
Oresteiát játssza; az egyetlen tévécsatornán este a Híd a
Kwai folyón-t vetítik; a nyugdíjakat felemelik; a Pajtás
gyermekkerékpár 990 forintba kerül; egy hatéves generálozott Volkswagent 80 ezer forintért árulnak; amikor a Népszabadság 1965. június 15-én hírül adja, hogy a Bajza utca
1.szám alatti, kísérleti jellegű garzonház lakóinak többsége
már elfoglalta lakását és másnap elindul a teljes vendéglátó
szolgáltatás is.
Talán nem járok messze az igazságtól, ha azt állítom, a
ház valamikori szolgáltatásai ma is bárhol népszerűek
lennének, hiszen pénzügyi válság ide vagy oda, ma is
akadnának, akik képesek lennének megfizetni a Kádár-kor
importált luxusát. A házat, amelyet a BUVÁTI
két építésze, Hejhál Éva és Tóth István tervezett, a 42-es számú Építóipari Vállalat építette
kísérleti jelleggel, a tervezők szerint egyedül élők
vagy gyermektelen családok részére. Két évvel
később a Magyar Építőművészet már úgy fogalmaz, hogy dolgozó házaspárok és idős emberek
otthonszerű elhelyezésének biztosítása volt a fő
szempont. Az épület nyolc emeletén 150 egyszobás vagy szoba-hallos, főzőfülkés, fürdőszobás,
37 négyzetméteres, kiserkélyes „appartement”
készült. Ára nem volt éppen olcsónak mondható a maga
144 ezer forintjával, de OTP kölcsönből hozzá lehetett
jutni 58 ezer forint befizetése után. Azért neveztem a
házat importáltnak, mert az OTP a 30-as évekből átvett,
nyugat-európai modell alapján elgondolt lakáspolitikai
kísérlete volt a garzonház.
De melyek is voltak, azok a szolgáltatások, amelyek
népszerűvé tették a házat, idevonzották a hírességeket? Egy időben olyan volt benne élni, mintha
az ember folyvást a televíziót nézné. Ki ne örülne
manapság, ha éjjel-nappali portaszolgálat vigyázna
a házára, olyan szolgálat, amely még a postai
küldeményeket és üzeneteket is átveszi. Márpedig
Futó néni mindenre ügyelt. A közös helyiségeket naponta
(!) takarították, de a lakók is megrendelhették saját lakásuk
takaríttatását. A földszinten volt egy 160 személyes, Gar-
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Anno volt itt társalgó, szintenként egy és egy
központi, amelyben valódi élet zajlott, a
kártyacsaták külön teremben, olvasóterem
kölcsönözhető könyvekkel és zeneszoba,
mégpedig zongorával.

zon névre keresztelt étterem, természetesen
saját zenekarral. A pincérek és az étellift
segítségével a lakásokba is lehetett reggelit,
ebédet vagy vacsorát rendelni, mégpedig a
portáspulton elhelyezett étlapról. Nyáron akár a 260 személyes kerthelyiséget is
választhatta az ember, ha elegánsan kívánt
vacsorázni. Az étterem valaha két okból is
felkapott hely volt, egyfelől be lehetett ülni
hírességeket kukkolni, másfelől emberszabásúak voltak
az árai: a lakók számára az előfizetéses reggeli 3 forint 10
fillérbe, az ebéd 7,50-be, a vacsora pedig 7 forint 60 fillérbe
került - II. osztályú árakon. Ha valaki felvitte az ételt a
lakásába, akkor még ennél is kevesebbet számoltak fel, de
mint említettem teríttetni is lehetett a III. emeleti tálalóba.
Akár menürendszerben is lehetett kérni mindent: reggelit,
ebédet, vacsorát, így 18-20 forintot kellett fizetni.
Az étterem mellett cukrászda üzemelt, és OTP fiók,
hiszen az egész ház az OTP öröklakás építési akciója
keretében épült, s mint ilyen, egyedüliként az országban.
Anno volt itt társalgó, szintenként egy és egy központi,
amelyben valódi élet zajlott, a kártyacsaták külön teremben, olvasóterem kölcsönözhető könyvekkel és zeneszoba,
mégpedig zongorával. Ez utóbbi egyben tévészobaként is
funkcionált, hiszen elhelyeztek benne egy akkori időkben
modernnek számító készüléket. Ezek után gondolom,
az már igazán semmiségnek tűnik, hogy a háznak saját
mosodája volt a pincében, a tisztításra váró ruhákat a
portán lehetett leadni és ugyanott tisztán átvenni. S
vajon mi lehetett a tetőn? Természetesen napozóterasz
nyugágyakkal, öltözőfülkével és zuhanyzóval, kilátás pedig egészen a Gellért-hegyig. A házban két lift is
működött, egy személy- és egy teherlift. A portás minden
lakót elérhetett a belső telefonon, ahogyan a lakók is őt.
A ház fűtését és melegvíz ellátását saját kazánja oldotta
meg. A házban október 15. és április 15. között reggel
7 és 19 óra között működött a fűtés, a lakásokat 20, a
közös helyiségeket 18 fokra fűtötték fel. Kérésre persze
változhatott mind az időpont, mind a hőfok. A lakások

induló közös költsége 310 forint volt, ma 34 ezer forint
(120 euró körül), amelyben benne van a melegvíz, a
portaszolgálat, a fűtés és a közösségi területek takarítása.
Ennyi szolgáltatás felsorolása után talán már érthetőbb, miért is volt a ház oly népszerű a művészek közt,
akik élték a maguk másfajta tempójú és logikájú életét,
amelybe a főzés, takarítás és a többi ritkán fért bele.
Itt lakott Ruttkai Éva, Szendrő József, Korda György
akkori párjával Mátray Zsuzsával, Toldy Mária, Zalatnay
Sarolta, Payer András, Harangozó Teri, Csűrös Karola
férjével Horváth Ádám televíziós rendezővel, Halmi
Gábor konferanszié, Péchy Blanka és egy, a sorba nem
pontosan passzoló úr, bizonyos André Kosztolany.
Még ma is bizarrnak tűnik, de a beköltözőknek házirend
írta elő a gyermek és kutya nélküli életet. Ha valakinek
gyermeke született vállalnia kellett a mihamarabbi elköltözést. A kutyátlanság, már kezdetben megbukott, hiszen
Korda György hozta imádott Bobbyját, aki nevével ellentétben lány volt, de ettől még a lakók nemigen kedvelték,
az énekes kapta is rendesen a megjegyzéseket. A névsorból kikövetkeztethető, hogy napi vendég volt a házban
Latinovits Zoltán, bár nem lakott itt és nem is nagyon
kedvelték, mert kizárólag egyedül akart utazni a liftben.
A ház ma szürke színű, imitt-amott beázásnyomok, néhol
hull már a vakolat. A belépőt becsengetés és kis kamerán
való vizslatás után ma is portás engedi be a szebb napokat
látott épületbe, amelyet egykor boarding house-ként hirdettek. Ma itt egy garzon 11 millió környékén kapható.
Életét nem közös képviselő, hanem intézőbizottság irányítja, amelyben még ma is többségében művészek ülnek.
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A gyógyítás művészete

É

vezredek óta számos betegség legősibb és a legtermészetesebb
gyógyszere az illóolaj. Ezt a nemes kivonatot többnyire préseléssel,
lepárlással nyerik ki a növényekből. Egyetlen kilogramm aroma
előállításához virágzattól függően 20–7000 kg növényi rész szükséges. Így talán már nem is olyan meglepő, hogy egyetlen csepp rózsaolajban 30 kinyílott rózsa koncentrált illata rejtőzik. Ezért egy-két csepp is elég
ezekből a különleges párlatokból, hogy meggyógyítsuk testünket, lelkünket. Már az ókorban is ismerték az illóolajok áldásos hatásait, és kincsként
vigyáztak az aromák cseppjeire. Ma már egyre kevesebben ismerik az aromaterápia jótékony hatását, pedig segítségével szinte mindent orvosolhatunk
– gyógyszerek nélkül. Az 1900-as évek elején aztán a francia tudósok bizo-

nyították is a levendulaolaj sebgyógyító hatását, és azt is felfedezték, hogy az
illóolajoknak 2-6 órára van szükségük ahhoz, hogy teljesen felszívódjanak
az emberi szervezetben. Sokan elfeledték ezt a természetes gyógymódot,
pedig a mindennapos panaszok - menstruációs fájdalmak, gyomorégés,
köhögés, enyhébb megfázás - házilag is enyhíthetők. Az illóolajok alkalmazásának egyik leghatásosabb módja, ha a fürdővizünkbe teszünk néhány
cseppet. Lazuljunk hát el, gyújtsunk néhány gyertyát, és merüljünk el egy
kád illatos vízben. A gyertya nemcsak lelkünkre lesz hatással, a hozzáértők
szerint fokozza az illóolajok hatását is. 8-10 cseppnyi olaj egy egész kád vizet
illatos, aromás gyógyfürdővé varázsol. 15-20 perc szükséges ahhoz, hogy
kellőképpen ellazuljunk, és szervezetünk feltöltődjön a gyógyító illatokkal.

A leghatásosabbak
Ylang-Ylang

esetén is használatos, hiszen felgyorsítja a sejtek és a szövetek
regenerálódását. Jótékony hatással van az immunrendszer
erősítésére, továbbá görcsoldó hatású is. Bedörzsölőként
A legnagyszerűbb olaj, amely nemcsak afrodiziákum, de
használatos különböző reumás panaszokra enyhítésére.
egyben relaxáló hatással is bír. Édes illatának köszönheAromalámpánál való párologtatásnál a fáradtságra
tően frissítően hat a szellemünkre, fokozza a koncentrálóRózsaolaj
és kimerültségre is rendkívüli módon hat, ugyanis
képességet. Illata a jázminéhoz hasonlít. Kiváló kozmetiKitűnő gyógyító erővel
hangulatjavító tulajdonsággal bír. Masszázsok során
kum. Serkenti az agyműködést, így társas összejövetelek
bír a szív- és érrendszeri
görcsoldásra és fájdalomcsillapításra is alkalmas,
előtt hatásos lehet ebből az olajból a fürdővízbe csöppenmegbetegedésekre.
továbbá lazító, frissítő hatású is egyben.
teni. A magas vérnyomás ellen szintén hatásos szernek
A rózsaolaj segíti a sejtek
bizonyul. Jótékonyan hat az álmatlanságra, a depresszióra,
regenerálódását, hidratálja,
az impotenciára, a menstruációs zavarokra, illetve a magas
táplálja a bőrt.
Tömjén
vérnyomásra.
A tömjénolaj nem más, mint a Boswellia-fák megkeményedett tejleve. Halványsárga vagy vöröses színű, íze
zamatos, enyhén kesernyés. Olajként feldolgozva gyógyír a
Szegfűszeg
A szegfűszeg illóolaja antibakteriális hatású. Alkalmazható nyálkahártyára, megfázásnál csökkenti a köhögési ingert,
kiváló a hurutos megbetegedésekre. Párologtatva segíti a
légúti megbetegedések és szájüregi gyulladások ellen, erőmeditációt, hiszen erős nyugtató, illetve fertőtlesíti az izmokat, növeli a vérnyomást, valamint a
nítő hatással bír. Jól kombinálható a gerárovarok okozta csípésekre is rendkívül haténium-, a narancs- és a szantálolajjal.
kony. Masszázshoz használva stresszoldó
Kamilla
és nyugtató hatással bír. Rendszeres
Gyulladáscsökkentő hatópárologtatással javíthatjuk az alvásanyagot tartalmaz, s ezenkívül
minőséget is.
nyugtató hatású. Enyhíti az izomlázat, csillapítja a fejfájást, oldja a menstruáció előtti feszültséget, segít leküzdeni
Eukaliptusz
az álmatlanságot és gyomorrontás esetén
Az eukaliptusz származási helye
is hasznos lehet. Görcsoldó és bőrKína, Ausztrália és Brazília. Hasztisztító hatása kiváló, csökkenti az
nálata segítheti a légzést, tisztítja a
allergiás eredetű viszketést.
légutakat, alkalmas torokfájás, orr-és
homloküreg-gyulladás orvoslására.
Olajként speciális fertőtlenítő hatással
rendelkezik, szélesíti a véredényeket, így
gyorsítva a gyógyulást. Az ausztrál bennszülöttek évezredek óta még sebek gyógyítására is használják a
növény leveleit.
(jelentése: virágok virága)

Levendula
Ez az egyik legelterjedtebben használatos illóolaj.
Kifejezett fertőtlenítő hatásánál fogva alkalmas
akne, hurut, fejfájás (a migrént is beleértve), égési
sebek, sérülések, a menstruációs fájdalmak és
kimerültség kezelésére. Enyhe nyugtató hatású és
jót tesz a bőrnek, használata pihentető alvást biztosít, rendkívüli módon stimulálja a szívet. Idegkimerültség, magas vérnyomás, valamint influenza

10

Életmód

Szantálfa
Indiában és Kínában
honos, a belőle nyert illóolaj
hatásosan gyógyítja az aknét,
a köhögést, a megfázást és a
vizenyőt. Kellemesen hat a
bőrre, ezért masszírozásra
is használják.
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Könyv
Tony Parsons: Egyetlen szerelmem
Alfie Budd megtalálta egyetlen szerelmét, és gyorsan
feleségül is vette. Rose azonban meghalt egy balesetben.
Alfie nem hisz abban, hogy bárki kaphat még egy esélyt
a boldogságra. Visszatér hát szülei házába, és értelmetlen,
kilátástalan viszonyokba bonyolódik. A biztonságot az
öreg George Chang és a tai csi jelenti számára: ha sikerül
megtanulnia, megváltozhat az élete. Tony Parsons ebben
a könyvében is a tőle megszokott humorral és megértéssel tárgyalja az élet fontos kérdéseit. Van-e állandóság
az életben? Lehetséges-e újrakezdeni? Pótolja-e a szex a
boldogságot? Megtanulható-e a tai csi? Kérdéseinkre ismét
szívmelengető válaszokat kapunk a családi szeretet ma élő
legnagyobb hirdetőjétől.

Agatha Christie:
A titokzatos kék vonat
A Kék Vonat, a milliomosok vonata, Calais felől a Riviérára tart. Sokan utaznak rajta: Hercule Poirot, a világ
leghíresebb magándetektívje, Ruth Kettering, a világ egyik
leggazdagabb emberének, Rufus Van Aldinnak a lánya a
komornájával, Katharine Grey kisasszony, akire munkaadója egy vagyont hagyott - és mivel Agatha Christie
fonja a történet szálait, össze is kapcsolódik a sorsuk. Ruth
Ketteringet brutálisan meggyilkolják és ki is rabolják.
Hercule Poirot kapja a megbízást Mrs. Kettering édesapjától, Rufus Van Aldintól, hogy találja meg lánya gyilkosát.

Barbara Taylor Bradford:
Szabályszegők
Fiatal lány érkezik New Yorkba, magas, karcsú, gyönyörű
és ambíciózus. Szörnyű támadás érte, menekül, de nem
adja fel. Hogy eltűnjön azok elől, akik üldözik, álnevet is
választ: mostantól egyszerűen M. lesz. Modell akar lenni,
ügynökségeknél kilincsel, fényképészeket próbál becserkészni és végül rámosolyog a szerencse. Felkelti a híres
francia divattervező figyelmét, aki világsztárt csinál belőle.
És M. magánélete is révbe ér, egy barátja partiján megismerkedik Laurence Vaughannal, a filmsztárral, akiért gyerekkora óta rajong, azóta, hogy a Hamlet címszerepében a
színpadon látta. Két gyönyörű, híres ember, akik gyorsan
elhatározzák, hogy összekötik az életüket - de M. kénytelen bevallani, mi az igazi neve, kikből áll a családja.

Mozi
A következő három nap

(színes, feliratos, amerikai thriller)
John Brennan (Russell Crowe) és felesége, Lara (Elizabeth
Banks) tökéletes házasságban élnek. Addigi életük egy
szempillantás alatt szétesik, amikor az asszonyt a rendőrség
letartóztatja egy gyilkosság gyanúsítottjaként. John elszántan
küzd, megpróbálja egyben tartani lehetetlen helyzetbe került
családját, neveli gyermeküket, miközben a munkahelyén is
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próbál helytállni. John minden törvényes eszközt bevet, hogy
bebizonyítsa felesége ártatlanságát. Azonban hiába minden, a
bizonyítékok alapján a végső fellebbezést elutasítja a bíróság,
húsz évre ítélik a nőt. Az ítélethirdetés után Lara öngyilkosságot kísérel meg a börtönben. John úgy dönt, hogy mindegy
milyen áron, de kiszabadítja feleségét, miután az igazságszolgáltatás csődöt mondott.

Örvény

(színes, magyar-angol dokumentumfilm)
A film főhőse egy tizenkét éves fiatal lány, Lulu, aki folyton
megszökik az iskolából. Az osztálytársai között idegenül érzi
magát, a családjában pedig ugyanaz a feladat vár rá minden
nap: ellátni a kisebbeket. Jelene sivár, jövője kilátástalan.
Olga, aki a közeli családsegítő részéről látogatja a családot,
tehetetlennek érzi magát. Lulu története akkor vesz döntő
fordulatot, amikor nemcsak az iskolából, hanem a faluból
is elszökik. Lulu élete mellett beleláthatunk több család és
a falu életébe is. A több mint hat hónapon át zajló, állandó
jelenlétre épülő forgatás olyan emberek és gyerekek életét
követte nyomon, akiknek sorsát a munkanélküliség, az éhezés, az uzsorakamat pecsételi meg.

Boszorkányvadászat

(színes, feliratos, amerikai fantasy)
Amikor Behman és Felson az évekig tartó háborúzás
után hazatérnek, észreveszik, hogy szülőföldjükön gyilkos pusztítást végzett a pestis. Az egyházi vezetőknek
meggyőződésük, hogy a járványért egy boszorkánysággal
vádolt lány a felelős. Emiatt arra utasítják a két férfit, hogy
a furcsa lányt vigyék egy elhagyatott kolostorba, ahol a
szerzetesek egy ősi szertartás segítségével leveszik majd az
átkát a vidékről. Az erejüket és bátorságukat próbára tevő
veszedelmes, váratlan helyzetekben gazdag utazás során
felfedezik a lány sötét titkát, és kénytelenek megküzdeni
egy rettenetes hatalmú erővel, amely az egész világ sorsát
eldöntheti.

Színház
Loleh Bellon: A CSÜTÖRTÖKI HÖLGYEK
(Magyar Színház február 3.)

Valószínűleg mindenki ráismer egy-egy barátjára, ismerősére vagy önmagára az egyik csütörtöki hölgyben.
Amikor három javakorabeli, vérbeli nő csütörtökönként
összejön, minden szóba kerül: a múlt, a gyerekkor, a szerelmek, a család, a mindennapok kis örömei és kudarcai.
Mindez játékos, mozgalmas formában, hiszen a nők mindig szórakoztatóak. Nem?
Az írónő, aki maga is színésznő, teljes beleérzéssel éli és írja
meg ezeknek a hölgyeknek az életét. Miközben pereg előttünk a játék, nyilvánvalóvá válik, hogy franciák, oroszok,
magyarok nagyon hasonlítunk egymásra. Legalábbis az
asszonyok.

Kultúra
Kiállítás
Y - Kasza Gábor fotográfus
kiállítása

(Budapest, Magyar Fotográfusok Háza a Mai
Manó Házban január 21. - március 20.)
Kasza Gábor legfrissebb sorozata korunk egyik legégetőbb kérdését, a fenntartható környezet problematikáját elemzi. A fotográfus, aki a tánc és a fizikai színház
inspirálta fényképezés gyakorlatából érkezett a megrendezett fotográfia területére, egyike azoknak a művészeknek, akik gyakorta változtatnak látásmódjukon, hogy
sorozataikban a módszeres művészeti kutatás során saját
nézőpontjuk is a vizsgálódás tárgyává váljon. Kasza színre
vitt fotográfiái szürrealista, negatív víziókra emlékeztetnek, az esztétikum és a koncept egymásba szövődésével
működnek.

Munkácsy Mihály
Krisztus-trilógiája

(Budapest, Magyar Nemzeti Galéria november 23. - 2011. április 30.)
Első alkalommal látható együtt a 19. századi magyar
festőóriás, Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája Budapesten. Az Ecce Homo a debreceni Déri Múzeum, a
Krisztus Pilátus előtt a kanadai Art Gallery of Hamilton,
a Golgota pedig Pákh Imre, amerikai magyar műgyűjtő
tulajdona. A három mű évek óta a Déri Múzeum állandó
kiállításának része. Budapesten a három óriási méretű
festményt olyan, a Magyar Nemzeti Galériában őrzött,
saját kezű kisebb változatok, valamint más olaj- és grafikai vázlatok kísérik, melyek eddig még soha nem szerepeltek a nyilvánosság előtt.

Város az autón túl:
Budapest-alternatívák

(Budapest, Budapesti Városvédő Egyesület január 20. - március 11.)
Milyennek képzeljük Budapestet 20 év múlva? Vajon
városunk élhetőbb lesz-e, mint most, vagy zsúfoltabb,
kaotikusabb és piszkosabb? Hogyan lehetne fenntartható
a budapesti közlekedés és mitől lesznek szerethetők Budapest utcái? A kiállítás statisztikai adatokkal támasztja alá,
milyen kárt okoz a városszövetben és az emberi környezetben az autók primátusa. Terveket, modelleket és már megvalósult projekteket mutat be nagy sikerű hazai és európai
autómentes városi akciókról, fenntartható közlekedési
eszközökről, fiatal tervezők, egyetemi hallgatók, civil és
szakmai kutatóközpontok elképzeléseit vonultatja fel.

Erzsébetvárosi Közösségi Ház
2011. február havi program
11. /péntek/

20. /vasárnap/

12. /szombat/

21. /hétfő/

13.00-20.00
„Családállítás” – az Országos
Gyermekvédő Liga rendezvénye.
17.00-19.00
Házimuzsika: „Halleluja-Glória”
– a Carmine Celebrat Kórus
koncertje.
A belépés díjtalan.
15.00-18.00
A Hársfa Egyesület klubnapja

13. /vasárnap/

15.00
„Farsangolunk” – a Takács Béla
Zenebarát Kör zenés műsora.
Belépő: 500,- Ft
15.00-18.00
A Csend Fényei Klub
összejövetele

14. /hétfő/

17.00A Civil Szövetség összejövetele

23. /szerda/

17.30
A matyóvilág Mezőkövesd tükrében –Pető Margit szerzői estje.
Közreműködik Bíró József és
Lukács Sándor színművész.
Házigazda: Geröly Tibor
A Művészetbarátok Egyesületének rendezvénye.

24. /csütörtök/
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték
–vezeti: Veiczi Irma és Madár
János

25. /péntek/

16.00
Az Ezüst Hárs Egyesület
klubnapja.

15. /kedd/

16.45-22.00
Sakk-klub- a Sirály Életmód Klub
szervezésében.

16. /szerda/

17.30
Tavaszváró farsang maskarával,
verssel, zenével.
Házigazda: Váradi Edit.
A Művészetbarátok Egyesületének rendezvénye.

14.30
A Morvay Károly Nóta- és
Dalkör ingyenes nótaműsora
a kerület nyugdíjasainak.

26. /szombat/

19.00
Az Albinoni Kamarazenekar
koncertje – népszerű klasszikus
művek.
A belépés ingyenes
15.00-18.00
A Hársfa Egyesület klubnapja

27. /vasárnap/

18. /péntek/

18.00-20.00
A Schweitzer Kör összejövetele
17.00-20.00
III. Borfalu Sirály- Erzsébetvárosi
KH FIDE Sakk Open

19. /szombat/

9.00-19.30
III. Borfalu Sirály- Erzsébetvárosi
KH Fide Sakk Open

9.00-20.00
III. Borfalu Sirály – Erzsébetvárosi KH FIDE Sakk Open

15.00
B. Tóth Magda – Jákó Vera-díjas,
Aranykoszorús énekesGálaműsora a Ferencvárosi
Művelődési Központban.
Belépő: 1200 és 1500 Ft

28. /hétfő/

16.00
Az Ezüst Hárs Egyesület klubnapja

Kultúra-Közösségi Ház
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Igazi hazai
nevét nem rudolfról kAptA, egy AzonbAn biztos: rudiként mindenki ismeri.
1954-ben született, de még mindig friss és fiAtAlos. ráAdásul nemcsAk igAzi
hungArikum, hAnem A kerület büszkesége is volt egykoron.

H

árom magyar tejipari szakembernek köszönhetjük a Túró
Rudit, akik egy szovjetuniói tanulmányúton láttak először
hasonló finomságot. Az akkor még „túró mignonként“ ismert
nyalánkság ötletét aztán hazahozták, és kísérletezni kezdtek.
Budapesten az Erzsébetvárosi Tejüzemben - a Rottenbiller utca 31.sz.
alatt – meg is született néhány év múlva a „túró mignon“ első prototípusa. Csak puszta véletlen, hogy az erzsébetvárosi üzem művezetőjét is
Rudolfnak hívták. Mandeville Rudolf helyett Klein Sándor pszichológus
adott nevet a finomságnak, sokak bosszúságára. A Hírlapkiadó Vállalat
egyenesen megtagadta a termék reklámozását, nevét ugyanis erkölcstelennek minősítette. Így gyakorlatilag reklám nélkül indult hódító útjára az
erzsébetvárosi gyár büszkesége, a Túró Rudi. A történet
további részét ma már mindannyian ismerjük, de
titkos receptjét annál kevésbé. Kísérletezni azonban
hozzávalóK
érdemes, például ezzel a két alábbi finom recepttel.
250 g zsíros tehéntúró,

1 tojássárgája, 2 ek porcukor,
1/2 citrom leve és héja, 1 ek
habtejszín, csokimázhoz,
70 g étcsokoládé, 50 g vaj,
A túrót finom lyukú szitán, egy kanál hátuljának
1 ek porcukor,
2 ek kakaópor,
segítségével áttörjük. Egy tálban a tojássárgáját a por1 ek tej
cukorral kikeverjük. Hozzáadjuk a túrót, a citromlevet

Túró rudi

és a citromhéjat. Habtejszínnel lazítjuk. Nyolc kis rudat
formázunk a túrós masszából. Tányérra tesszük és 15 percre a mélyhűtőbe
tesszük. Közben elkészítjük a csokimázat: a darabokra tört étcsokit gőz felett
felolvasztjuk, belekeverjük a vajat, a cukrot, a kakaót, és végül a tejet. Mikor
langyos a csokimáz, óvatosan beleforgatjuk a mélyhűtőből kivett, megdermedt, formázott túrót. Tiszta tányérra helyezzük, és jól lehűtve kínáljuk.

Túró rudi torta

Kivajazunk egy 24 cm átmérőjű kapcsos tortaformát és az
aljába méretre vágott sütőpapírt teszünk. A tojásokat és
a cukrot 4 perc alatt robotgéppel felhabosítjuk. A lisztet,
sütőport és a kakaót összekeverjük, és fakanállal óvatosan
a tojáshabhoz forgatjuk. A tortaformába öntjük a masszát,
és 175 fokon 12 perc alatt megsütjük. Ha kész, kihűtjük.
Miközben a tészta hűl, a zselatint 1 dl vízzel elkeverjük, majd takaréklángon addig kevergetjük, amíg a
hozzávalóK
zselatin feloldódik. Félretesszük hűlni, közben a
a pisKótához
porcukrot simára keverjük 2-3 kanál forró vízzel
2 tojás, 6 dkg cukor, 6 dkg
ﬁnomliszt, fél kk sütőpor, 1 dkg
egy nagy keverőtálban. A porcukorhoz adjuk
cukrozatlan kakaópor, 5 dkg cukor
a túrót, a vaníliarúd kikapargatott belsejét, a
(a sziruphoz a kész piskóta tetejére)
citromhéjat, a citromlevet, a tejfölt és a zselatinos
vizet. Robotgéppel 1-2 perc alatt összedolgozzuk
és végül fakanállal beleforgatjuk a tejszínhabot.
a tölteléKhez A piskótát kivesszük a formából, lehúzzuk róla a
1 csapott ek zselatinpor
sütőpapírt és miután a formát elmostuk és szá15-25 dkg porcukor (ízlés
razra töröltük, visszatesszük bele. Megöntözzük
szerint), 50 dkg túró, 1 dl tejföl,
1 dl víz és 5 dkg cukor összemelegített keveréké1 vaníliarúd, 1 citrom reszelt
vel,
elsimítjuk rajta a túrós tölteléket és a tetejét
héja, 1 ek citromlé, 2,5 dl hideg
tejszínből vert hab,
vastagon megszórjuk kakaóporral. A tortát egy
3 ek cukrozatlan
napig hűtőben tartjuk. Tálalás előtt késsel finoman
kakaópor
körbevágjuk és kiszedjük a formából.
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Ízes élet

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

2010/E/17.
szám
keresztrejtvény
megfejtésének
nyertesei:
Németh Jánosné
1074 Szövetség u. 26. f.3.

Zeher Kata

1076 Garay u. 21. I/16.

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.

Szabadidő
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Apróhirdetések
Ingatlan
Kiadó a Városligeti fasorban 39 nm-es üres garzon,
felújított szecessziós villában.
Ára: 60.000 Ft +rezsi/hó. Tel.:
06(30)398-7653

Szolgáltatás
ERZSÉBETVÁROSI GYORSSZERVIZ!
Dugulás elhárítás, 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-, GÁZ ÉS FŰTÉSSZERELÉS anyagbeszerzéssel, garanciával hétvégén
és munkaszüneti napokon is.
Tel.: 280-3262,
06(20)595-4147
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
GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ!
Héra gázégők, konvektorok,
tűzhelyek, FÉG vízmelegítők
javítása, karbantartása. Bán
László Tel.: 06(1)220-9765,
06(20)432-5598
Villanyszerelés, gyorsszolgálat,
bojlerjavítás kiszállási díj nélkül.
Tel.: 06(20)9393-799
Festés, mázolás, tapétázás
megbízható

szakemberekkel, garanciával,
kisebb asztalosmunkák. Nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény.
Tel.: 06(1)352-0188,
06(30)906-8696

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

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

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

VÍZSZERELÉS, CSAPOK , SZIFONOK, WC-csészék, WC-tartályok cseréje, javítása. Mosó-,
mosogatógépek bekötése. Tel.:
06(30)447-3603
Antialkoholista szakemberekkel szobafestést, mázolást,
tapétázást, csempézést,
kőművesmunkát, stb. nagytakarítással vállalunk.
Tel.: 06(20)998-2369,
fax: 365-2662
Ezermesterszolgálat-lakásszerviz! Szerelés, javítás, fúrás,
faragás! Szakembercentrum
non-stop! Tel.: 06(30)9604525,
www.mindentegykezben.hu
Társasházak közös képviselete,
ingatlankezelés. Jogi, könyvvizsgálói, műszaki háttérrel.
Ingatlanokkal kapcsolatos
teljes körű ügyintézés.
Tel.: 06(30)861-2597,
www.budapestihazmester.hu

Egyéb
Antikváriumunk készpénzért
vásárol könyveket, teljes
könyvtárakat, vitrintárgyakat,
régi képeslapokat, valamint
DVD-t, hanglemezt.
Tel.: 06(1)332-0243,
06(20)922-0001
Bélyeggyűjteményeket, papír-

Hirdetésfelvétel:
Hétfőtől-csütörtökig
8 és 12 óra között

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

Egészség
Fogsorjavítás, készítés,
alábélelés. Gyorsan, precízen.
Rászorultaknak háznál is.
Vécsei Julianna.
Tel.: 06(20)230-3547,
06(1)789-2859
Pedikűr, talpmasszázs VI.
kerület Csengery-Aradi utca
sarok. Tel.: 06(70)582-8494,
www.győrilóna.hu
Gyógy pedikűrt, manikűrt vállalok. Hívásra házhoz megyek!
Tel.:06(30)242-9507

Kerületi
kisokos

8,00-16,30
8,00-12,00



Ügyfélszolgálati Iroda
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:

Kedd: 

Szerda: 

Csütörtök: 

Péntek:

8,00-12,00
és 13,00-18,00
8,00-12,00
és 13,00-16,00
8,00-12,00
és 13,00-18,00
8,00-12,00
és 13,00-16,00
8,00-12,00

Okmányiroda
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:

Kedd: 

Szerda: 

Csütörtök: 

Péntek:

8,00-11,00
és 13,00-17,00
8,00-11,00
és 13,00-15,00
8,00-11,00
s 13,00-17,00
8,00-11,00
és 13,00-15,00
8,00-11,00

Anyakönyvi Csoport
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:
Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 

13,30-17,00
8,00-16,30
8,00-11,00

Adócsoport
ügyfélfogadási ideje:

Polgármesteri Hivatal
elérhetőségei:
1073 Budapest, Erzsébet krt.6
Tel.: 462-3100
1073 Budapest, Garay u 5.
Tel.: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 

Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök:
Péntek: 

Hétfő: 

Kedd: 

Szerda: 

Csütörtök: 

Péntek: 
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8,00-12,00
és 13,00-18,00
8,00-12,00
és 13,00-16,00
8,00-12,00
és 13,00-18,00
8,00-12,00
és 13,00-16,00
8,00-12,00

13,30-18,00

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

VII. kerület Garay utca 5. IV. 405.
Telefon: 462-3411,
Fax:462-3418
hirdetes@erzsebetvaros.hu

1/3 fekvő

1/6

1/2
1/1

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

1/3
1/4
1/16
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