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Feldíszítették Erzsébetváros karácsonyfáját december 6-án, pénteken az önkormányzat Erzsébet körúti épülete 
előtt. A kerület óvodás és iskolás gyermekei közösen öltöztették fel a 10 méteres fenyőfát, melyre mindenki 
saját készítésű díszeket is elhelyezhetett. Az esemény végén a gyerekek közösen kapcsolták fel a karácsonyfa 
ünnepi fényeit.
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Aktuális

A 100 Tagú Cigány
zenekar jubileumi 
koncertet adott
A 100 Tagú Cigányzenekar november 24-én egy jubi-
leumi nagykoncerttel ünnepelte meg fennállásának 28. 
évfordulóját, melynek a felújított Zeneakadémia adott 
otthont. Az est fővédnöke Vattamány Zsolt polgármester 
volt, aki köszöntő beszédében kiemelte az önkormányzat 
és a zenekar közti sikeres együttműködést, valamint azt 
a szerepvállalást, amit a zenekar tölt be a fiatal tehetségek 
támogatásában. A koncerten olyan sztárművészek léptek 
színpadra, mint Lendvay József és Roby Lakatos hege-
dűművész, s olyan dallamok csendültek fel, mint Brahms I. magyar tánc, Strauss Éljen a magyar vagy Liszt II. Magyar Rapszódia 
című műve. A zenekar 1985. november 2-án alakult meg, s fennállása óta 21 CD-t és 5 DVD-lemezt jelentetett meg, melyből 
5 platina, 9 aranylemez lett, továbbá számos elismeréssel is büszkélkedhet: Magyar Örökség Díjat, valamint a Magyar Rádió 
Nívódíját és több hazai és nemzetközi fesztivál szakmai díját nyerte el.
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ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Oktatási és kulturális programok

Átadták a felújított fűtésrendszert
A hanuka kezdete alkalmából 
különleges műsorral készült 
a Bethlen téri zsinagóga 
közössége. Az ünnepi gyertya 
meggyújtása után az összes 
budapesti kántor énekelő-
adását hallgathatta meg 
a gyülekezet. Más ok is volt 
az ünneplésre, mivel Erzsé-
betváros önkormányzatának 
közbenjárásával megújult 
a zsinagóga fűtésrendszere. 
A kerület vállalta a zsinagóga 
fűtésrendszerének részleges 
rekonstrukcióját, amely az 
épület jellegéhez és adott-
ságaihoz igazodó fan-coil 
rendszer kiépítését jelentette. 
Az ünnepi műsort követő 
vacsorán Vattamány Zsolt 
polgármester elmondta: 
az önkormányzat mindig 
is támogatta a helyi vallási 
közösségeket, ennek példája 
a fűtésrendszer kiépítése is. 
Zárszavaiban a polgármes-
ter boldog hanukát kívánt 
az ünneplő gyülekezetnek.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

Helytörténeti konferencia  
az Erzsébet Héten
Az Erzsébetvárosi Napok – II. Erzsébet Hét prog-
ramsorozat keretében november 22-én helytör-
téneti konferenciát szervezett az önkormányzat. 
Erzsébetváros vezetésének fontos célkitűzése a 
tradíciók, a múlt értékeinek megőrzése és tovább-
adása, valamint olyan programok szervezése, 
amelyek felhívják a figyelmet a kerület gazdag 
történelmi örökségére. Ezért született az a négy 
kötetből álló kiadványsorozat, amely a városrész 
értékeit hivatott megőrizni. Az önkormány-
zat szintén hagyományteremtő céllal indította 
el az első helytörténeti konferenciáját, melyen 
többek között Vattamány Zsolt polgármester és 
Szikszai Zsolt alpolgármester is tartott előadást.

Parkolás 2014
A Hatósági és Ügy-
félszolgálati Iroda 
tájékoztatja a kerü-
leti lakókat, hogy 

az önkormányzat által kiadott várako-
zási engedélyek érvényességi ideje 2014. 
január 31-én lejár!

A lakossági várakozási engedélyeket 
postai úton lehet igényelni a Polgármes-
teri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati 
Irodájának címezve (Bp., VII. ker., Erzsé-
bet krt. 6.) vagy az ügyfélszolgálatokon 
elhelyezett (Erzsébet krt. 6. vagy Garay 
utca 5.) postaládákba bedobva. Az elké-
szített várakozási engedélyeket szintén 
postai úton juttatjuk el Önökhöz. 

Továbbra is lehetőséget biztosítunk 
a személyes ügyintézésre a Polgármes-
teri Hivatal Erzsébet krt. 6. szám alatti 
ügyfélszolgálatán.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a hosszas várakozási idő elkerülése érde-
kében a lakossági várakozási hozzájáru-
lások kiváltásához előzetesen időpontot 
is lehet foglalni a www.erzsebetvaros.hu 
internetes oldalon az Ügyintézés/E-idő-
pont foglalás címszó alatt.

Az időpontra érkező ügyfeleinket 
az Erzsébet krt. 6. sz. alatti ügyfélszol-
gálat 1. pultjában fogadjuk.

Részletes információk: a www.erzsebet-
varos.hu internetes oldalon olvashatók.

Tisztelt Erzsébetvárosiak!
Az adventi időszakban valami megváltozik a körülöttünk lévő világ-
ban, és talán egy kicsit bennünk is: az ünnep meghitt hangulata 
beköszönt az életünkbe, a fények nemcsak az utcákon gyúlnak ki, 
hanem otthonainkban is. Ilyenkor fontos, hogy át tudjuk magun-
kat adni a várakozás örömének, s szeretetben, békében töltsük az 
ünnepeket.

Kívánom, hogy valódi kikapcsolódásban, testi, szellemi és lelki 
megújulásban, feltöltődésben legyen része minden erzsébetvárosi 
polgárnak! Minden kedves erzsébetvárosinak boldog békés kará-
csonyt és sikerekben gazdag új évet kívánok!

 polgármester

Ünnepi fények Erzsébetvárosban 
Immár hagyományosan december-
ben ünnepi díszbe öltözik a kerület. 
A fenyőfát az önkormányzat épülete 
előtt állították fel, és a kerület óvo-
dásai Erzsébetváros polgármesteré-
vel együtt helyezték el rajta a dísze-
ket. Az ünnepi műsor befejeztével 
egy kerületi óvodás, Szajnik Péter 
kapcsolta fel a Polgármester úrral 
közösen a fényeket. Az eseményen 
meleg teával kedveskedtek a gyere-
keknek és a díszítőknek. A fenyőfa 
díszkivilágításában vízkeresztig, 
azaz január 6-ig gyönyörködhetnek 
a kerületi lakók és az arra járók. 
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Elkészült az új burkolat 
az idősek otthonában
Erzsébetváros önkormányzata az Erzsébet Terv keretén belül 
felújítja a Dózsa György út 46. szám alatt található idősek 
otthonát. A leromlott állagú épület épületgépészeti és elekt-
romos rendszerének korszerűsítése, a burkolatok felújítása, 
új nyílászárók beépítése az otthonban lakó idősek kényelmét 
fogja szolgálni. Novemberben átadásra került az új udvari 
térkő burkolat, illetve egy filagória és szalonnasütő, amely 
az otthonban lakók szórakozását biztosítja.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés Kert születik
November nyolcadi-
kán vidám és izgatott 
gyermekkiáltásoktól 
volt hangos a Baross 
Gábor Általános Iskola 
udvara. Ez most nem 
játék volt, nem foci 
vagy fogócska, hanem 
komoly munka. A 
másodikos kisdiákok 
kertészkedtek: bok-
rokat ültettek a fák 
tövébe. Iskolánkat a 
kerület vezetése nemrégiben teljesen felújította, és kialakított 
tanulóink számára egy szép sportudvart. Bár ennek nagy része 
aszfaltos, illetve gumiőrleményes, van pár fa is, amik körül 
nagyobb szabad földterület volt. Úgy gondoltuk, ide el tudnánk 
helyezni bokrokat. Számunkra kiemelten fontos, hogy iskolánk 
tanulói hozzászokjanak az esztétikus környezethez, megismerjék 
a növényeket, és megtanulják védeni, gondozni azokat. Ennek 
érdekében már eddig is sokat tettünk, elnyertük az Ökoiskola 
címet is. Nagyné Garam Erika közvetítésével sikerült ingyenesen 
hozzájutnunk négyfajta bokorhoz. 

Hálásan köszönjük Kisgergelyné Király Andrea felajánlá-
sát: a 165 tő bokor csaknem 100 000 forintos értéket képvisel. 
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központtól 
kaptunk segítséget a szállításban: Vincze Zsolt vezette a gépko-
csit, mellyel elhoztuk a tetemes mennyiségű növényt. Végül, de 
nem utolsósorban szeretnénk megköszönni iskolánk igazgatójá-
nak Spiesz Ádámnak, hogy összehangolta a munkát. Az udvar 
szépül, így a gyerekek esztétikus környezetben szokhatnak hozzá 
a növények védelméhez, gondozásához.

Pillis Mónika pedagógus, 2.a osztály

Ajándékcsomag  
3200 kerületi családnak 
Erzsébetváros önkor-
mányzata már az 
ünnep előtt ajándék-
csomagokkal kedves-
kedett 3200 család-
nak. A támogatottak 
a jelenlegi segélyezett 
körből, valamint azon 
családok közül kerül-
tek ki, akik három 
vagy ennél több 
gyermeket nevelnek, 
de a kerület vezetése 
támogatta azokat is, 
akik fogyatékosak vagy családjukban fogyatékos ember él, illetve 
az alacsony nyugdíjjal rendelkező időseket is. 

Vattamány Zsolt polgármester elmondta, hogy az önkormány-
zat így szeretne segíteni az ünnep közeledtével azoknak, akik-
nek a legnagyobb szükségük van rá. Az ajándékcsomag olajat, 
kekszet, lisztet, cukrot, tésztát és egyéb tartós élelmiszereket 
tartalmaz. Az adományokat a Kertész utcai és a Nefelejcs utcai 
telephelyeken osztják, melyeket december 13-ig lehet átvenni 
a megadott helyszíneken. 

Mikulás járt a Nefelejcs 
oviban 
A Mikulás tavalyi nagysikerű látogatása után ismét ellátoga-
tott a Nefelejcs Óvodába. A gyerekek énekekkel, versekkel 
készültek, és izgatottan várták őt, többen rajzot is ajándékoz-
tak a hosszú szakállú Mikulásnak, aki mindegyik óvodásnak 
személyesen adta át a finomságokkal teli ajándékcsomagját.

Játéktól a kutatásig
Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola Kertész utcai 
érdeklődő tanulói november 9-én a Varga Tamás módszertani 
napok keretében a Játéktól a kutatásig elnevezésű diákprogra-
mon vettek részt az ELTE-n. Ez a programsorozat már isme-
rősen cseng a diákok körében, és nagy népszerűségnek örvend, 
így idén ismét nagy csoporttal látogattak el az egyetemre, ahol 
a gyerekek aktívan közreműködtek a megtartott előadásokon. 
A programról egy tanuló így számol be. „Mint minden évben, 
idén is részt vehettünk a Varga Tamás módszertani napokon az 
ELTE Természettudományi Karán. A regisztráció után Hraskó 
Andrással egy-egy geometriai feladatot oldhattunk meg egy 
fizikai elv segítségével, később Török Judittal és néhány tanár-
jelölttel érdekes csapatvetélkedőn vehettünk részt. A különböző 
évfolyamokból összeállított csapatoknak játékos logikai fel-
adatokat kellett megoldaniuk közös erővel. A kétórás agytor-
náztató feladatok után Horányi Gábor szórakoztató stílusban 
mutatta meg nekünk, hogy minden feladat nézőpont kérdése. 
A tanár úr humorát használva bevezetett minket az egyenletes 

mozgások világába. A nap végén a program kihagyhatatlan 
részéhez érkeztünk: Róka András érdekes kémiai kísérletek-
kel várt minket, amelyeket a látogatók vissza fojtott lélegzettel 
néztek végig.”

Magyar Ildikó/12.a

Segítő kezek 
program elsőként 
Erzsébetvárosban
2013 szeptemberétől országossá vált a „Segítő kezek az idősek 
otthoni biztonságáért” mintaprogram, melyhez első budapesti 
kerületként csatlakozott Erzsébetváros. „A program szerves 
része a VII. kerületi Erzsébet Terv fejlesztési program »Meg-
újuló gondoskodási formák« pillérének, melynek lényege a szo-
ciális ellátási formák bővítése, alternatív ellátási formák életre 
hívása, működtetése” –  mondta el Vattamány Zsolt polgár-
mester a sajtótájékoztatón. Jeneiné dr. Rubovszky Csilla idős-
ügyi miniszteri biztos kifejtette: a Segítő kezek projekt célja, 
hogy az idős emberek önálló életvitelüket saját otthonukban 
a lehető leghosszabb ideig fenn tudják tartani. A program a 80 
év feletti lakosság életkorából és egészségi állapotából fakadó 
problémákra, kiemelten a magány enyhítésére nyújt megol-
dást, a vidéki városokban azonban felmerült az igény arra, 
hogy a 70 év feletti korosztályra is kiterjesszék a segítségnyúj-
tást. Rónaszékiné Keresztes Monika országgyűlési képviselő 
az idősekről való gondoskodásról és a szociális ellátórendszer 
fontosságáról beszélt. A mintaprogram közfoglalkoztatottak, 
önkéntesek és közösségi szolgálatot teljesítők bevonásával, 

valamint ezen források jobb kihasználásával kíván 
segítséget nyújtani a helyi szociális ellátórendszerrel össze-
fogva. Ennek keretében az önkormányzatok együttműködnek 
a helyi középiskolákkal is, lehetőséget adva a tanulóiknak, 
hogy az előírt 50 órás közösségi szolgálatot az idősgondozás 
területén teljesíthessék. A projekt előnye, hogy az idős embe-
rek további segítséget kaphatnának, és így várhatóan hosszabb 
ideig és jobb minőségben élhetnének megszokott környeze-
tükben, önálló életvitelük fenntartása mellett. A program 
csökkenti az elmagányosodás veszélyét és elősegíti a generá-
ciók közötti kapcsolatok megerősödését.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Megújuló gondoskodási formák
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Felhívás
Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata

A 2013/2014 TANÉV II. ÉS A 2014/2015 TANÉV  
I. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN

Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot
hirdetett meg.

A pályázat benyújtási helye és leadási határideje:
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Iroda

(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., II. emelet)
2013. december 20., péntek, 13 óra

Sulibörze

Négy nevelési-oktatási intézmény összefogásával idén első 
alkalommal rendezték meg az erzsébetvárosi önkormányzat 
által működtetett általános iskolák bemutatkozó programját, 
a Sulibörzét. Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola 
és Gimnázium, a Baross Gábor Általános Iskola, az Erzsé-
betvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola és a Molnár Antal 
Zeneiskola pedagógusai tájékoztatták az érdeklődő szülőket 
az iskolák következő tanévre szóló kínálatáról. Amíg a szülők 
a leendő elsős tanítókkal és az iskolák vezetőivel beszélgettek, 
addig a gyerekek társasjátékozhattak, kézműves és ügyességi 
feladatokat oldhattak meg, hangszereket próbálhattak ki. 
A program azzal a céllal jött létre, hogy az iskolát választó szü-
lők egy helyen, egy időben tájékozódhassanak, és így minél 
felkészültebben hozhassák majd meg a döntésüket. Az Alsóer-
dősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium igazgató-
nője, Móri Árpádné elmondta, hogy az iskolák mindezeken 
kívül is gazdag programot kínálnak a leendő első osztályos 
gyermekeknek és szüleiknek, ezért érdemes az iskolák honlap-
jait is böngészni. A személyes benyomások sok információval 
szolgálnak, ami megalapozhatja a sikeres iskolaválasztást. 
Az erzsébetvárosi önkormányzat ez évben is összeállítja és 
eljuttatja a szülőkhöz a Kopogtató című kiadványát, amely 
teljességében mutatja be a kerület köznevelési intézményeit.

Szalagavató  
az alsóerdősori 
gimnáziumban
Ebben az évben is nagy izgalom előzte meg az iskola hagyo-
mányai szerint novemberben megrendezésre kerülő szalag-
avató bált. Az eseményre szeptember óta készültek a végzős 
és a búcsúztató osztályok is. A szalagtűző bál hagyománya 
a XVIII. századra nyúlik vissza, amikor elnevezése még valé-
tabál volt, melynek jelentése: élj boldogan! Móri Árpádné, az 
iskola igazgatója beszédében elmondta, a diákhagyományok 
azóta kicsit változtak, de a szalagtűzés változatlan maradt. 
„A név és a dátum emlékeztessen Benneteket arra, hogy alsó-
erdősori bárdosos diákok vagytok, a színe pedig arra, hogy 
közeleg az érettségi vizsga és egyben a búcsú ideje is.” A bál 
befejező műsorszáma természetesen a keringő volt, melyre 
minden résztvevő örökre emlékezni fog. Valéta!

Karácsonyi adománygyűjtés
A Bethlen Téri Színház, az Apró Színház és az 
erzsébetvárosi Bischitz Johanna Integrált 
Humán Szolgáltató Központ karácsonyi 
adománygyűjtést indít a VII. kerületi 
hátrányos helyzetű gyermekek szá-
mára. Ha te is szeretnél segíteni, 
és van olyan játékod, ruhád, 
könyved, amit szívesen odaadnál 
olyan gyermekek számára, akiknek ezzel sok örömet sze-
rezhetsz, hozd el az Apró Színház december 15-i Arany Lille című 
előadására. Hálánk jeléül ez alkalommal a vendégünk leszel a 
lappföldi mesék alapján készült produkcióra. (Az ingyenes belépés 
egy gyermek részére szól.) A felajánlásokat a színházban össze-
gyűjtjük, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 
pedig szétosztja a rászorulók között. Keressetek minket személye-
sen (1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3.), telefonon (+36 1 342 
7163) vagy emailen (kelecsenyivera@bethlenszinhaz.hu).

Ünnepélyes aláírás a fogyatékos emberek 
világnapján
December 3-án, a fogyatékos emberek 
világnapján ünnepélyesen is aláírták azt 
a szándéknyilatkozatot, amely szerint a 
programhoz csatlakozók vállalják, hogy 
2014-től az eddigiek mellett még két 
megváltozott munkaképességű munka-
vállalót foglalkoztatnak az államigazga-
tásban. Vattamány Zsolt, Erzsébetváros 
polgármestere megerősítette aláírásával 
is, hogy az erzsébetvárosi önkormányzat 
támogatja a megváltozott munkaképes-
ségű, valamint a fogyatékos személyek 
foglalkoztatását a közigazgatásban. 
A csatlakozó szervezetek a szándéknyilat-
kozatot december 3-án írták alá a Parla-
mentben. Az ünnepélyes aláírás előtt és 
után a sérült előadókból álló Never Give 
Up gospel kórus zenélt.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Megújuló gondoskodási formák

Országos közigazgatási 
nyílt nap
2013. november 28-án országos közigazgatási nyílt napot, „hiva-
talok napját” tartott a Budapest Fővárosi Kormányhivatal VII. 
Kerületi Hivatala. Ennek keretében az okmányiroda, valamint 
a törzshivatal ügyfélszolgálatai reggel 8 órától este 20 óráig 
várták az ügyfeleket. Azok a kerületi lakosok, akik ezen a napon 
keresték fel a hivatalt, apró ajándékot kaptak. A felnőtteknek 
egy naranccsal, a gyermekeknek pedig cukorkával kedveskedtek 
a dolgozók. A közigazgatási nyílt nap részeként az Erzsébetvá-
rosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközép-
iskola 4.b osztályában rendhagyó osztályfőnöki óra keretében 
bemutatták a járások, járási hivatalok kialakulásának történetét, 
interaktív módon ismertették a kerület sajátosságait. Az órát 
követően azok, akik érdeklődtek az órán elhangzottak gyakor-
latban történő megvalósítása iránt, személyesen is megismerhet-
ték az okmányiroda front-office, illetve back-office munkáját. 
Egy tanulónak azonnali lehetőséget biztosítottak arra, hogy 
kicserélje megrongálódott személyi igazolványát. A diákokat 
nagyon foglalkoztatták az okmányiroda munkafolyamatai, de 
a közigazgatás működése is. Meglepően tájékozottak voltak 
a kerület speciális sajátosságai tekintetében. Az interaktív fel-
adatokat rövid időn belül, hibátlanul megoldották. Többekben 
felmerült, hogy a jövőben tanulmányaikat ezen a területen sze-
retnék folytatni. Összességében eredményes, jó hangulatú volt 
a közigazgatás ilyen formában történő interpretálása. 

dr. Pók Tiborné
hivatalvezető

Az erzsébetvárosi 
diákok elkezdték 
a közösségi munkát
„Az új köznevelési törvény szerint az érettségi feltétele ötven 
óra közösségi munka, amit minden diáknak kötelezően 
teljesítenie kell. Erzsébetvárosban önkormányzati segítség-
gel a diákok már december elején elkezdhették az önkén-
tes társadalmi munkát” – nyilatkozta Tillinger Péter, az 
Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és 
Szakközépiskola igazgatója. A közszolgálatot a diákok a 11. 
osztály végéig végezhetik el, az érettségi évében már nem 
foglalkozhatnak ezzel. Az erzsébetvárosi tanulók egy gyáli 
úti nagyáruházban kezdhették meg a munkát, amelynek 
során a Hajléktalanokért Közalapítvány számára nyújtanak 
segítséget. „Az áruház és a közalapítvány közös jótékonysági 
programjának keretében a hajléktalanok számára gyűjtenek 
élelmiszereket és tisztálkodószereket. A diákok az áruházban 
szórólaposztással hívják fel a vásárlók figyelmét az adomány-
gyűjtésre” – nyilatkozta megkeresésünkre Maróthy Márta, 
a Hajléktalanokért Közalapítvány munkatársa. A társadalmi 
tevékenység célja a tanulók közösségi szocializációja, neve-
lése, amelynek köszönhetően felnőtt korukban is segíteni 
akarnak majd másokon.  

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS!  
Megújuló gondoskodási formák
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Felelős szeretettel, 
hosszú távon

Karácsony közeledtével a béke és a szeretet minden évben újra meg újra, megsokszorozott 
erővel teszi próbára az emberiséget. Vannak közösségek, főleg családok, akiknek már 
valóban sikerült – ha nem is küzdelmek nélkül – a békét és a szeretetet a létezés alapjává 
tenni. Ünnepi lapszámunk nagyinterjújában Rónaszékiné Keresztes Monikát, Erzsébetváros 
alpolgármesterét és országgyűlési képviselőjét – nem mellesleg hét gyermek édesanyját – 
arról kérdeztük először, mennyiben lesz más, más lesz-e a mostani karácsony, mint a tavalyi.

Számomra a karácsony, bármely évszakban gondolok is 
rá, kiindulási pontot és megérkezést is jelent egyszerre. 
Egy népes család életében komoly kohéziós erő, ugyanak-
kor dinamizmus is, hiszen a család élete is folyamatosan 
változik, évről-évre alakul. Tavaly szenteste leánykérés volt 
nálunk, amit idén augusztusban esküvő követett, Berna-
dette lányunk férjhez ment, s ezzel három lányunkból 
kettő már elkelt.

Amikor egy-egy gyermek megházasodik, és elhagyja a szü-
lői házat, akkor a család, ahonnan búcsút vesz, vajon 
kisebb lesz, vagy inkább gyarapszik?
Egyértelműen gyarapszik: vőkkel és menyekkel, az ő rokon-
ságukkal, no és persze unokákkal. Már nagymami is 
vagyok: Tündi mindnyájunk, de különösen az édesanyja, 
Regina lányom büszkesége.

Hányan állják majd körbe a karácsonyfát az idei ünnepen?
Reményeim szerint ismét összejön a család, a salzburgi 
Mozarteumban tanuló Monikát és a Debrecenben tanuló 

Balázs fiamat is várjuk haza, édesanyámmal együtt a leg-
szűkebben vett család is 13 fő. Édesapám, akit két éve 
veszítettünk el, igazán hiányzik az ünnepi asztal mellől, 
gyermekkorom karácsonyainak szeretetélményét ő alapozta 
meg... Férjem családja is óriási, így az ünnep mindig több-
fordulós számunkra.

Sok helyütt a világban nehéz napok járnak a keresz-
ténységre. Európát a krisztushit tette naggyá, de mintha 
az Európai Unió elfeledkezne erről, vagy legalábbis nem 
szívesen emlékezik rá. Ferenc pápa, az új római katolikus 
egyházfő működését azonban bizakodással figyelik, és nem 
csupán a keresztények...
Ferenc pápa felkiáltójel a világ számára. Jelzi, hogy a sze-
génység növekedése összefügg a szeretet hiányával. Korunk 
nagy betegsége az önzés kultusza, természetesen vonzó 
köntösbe csomagolva. Látszólag boldogítóbb az egyéni 
érdekérvényesítés, de bárkit rabul ejthet a pusztán pén-
zért megszerezhető komfortérzet, és ez sajnos olyan rejtett 
csapda, amelybe az ember szabad akaratából sétál bele. 

Sokkal nagyobb szabadság nyitni az emberek felé, és felelős 
szeretettel hosszú távú döntéseket hozni: ilyen egy hivatás 
vagy a családi élet áldozatokkal is járó felvállalása. Nagyon 
tetszik a pápa felhívása a fiatalok felé: „Merjetek lázadni!” 
Olyan értelemben, hogy vegyék észre a rájuk leselkedő, 
veszélyesen csábító csapdahelyzeteket, és merjenek szeretet-
ből jövő, önzetlen döntéseket hozni, mert hosszú távon ez 
a legjobb befektetés egyénnek és társadalomnak egyaránt.

Nagyüzem van a parlamentben, és az önkormányzatnál 
sem tétlenkednek. Hogyan tudja összeegyeztetni az adventi 
készülődést a munkával?
Bizony nem könnyen, a közéleti munka engem is önzet-
lenségre nevel. Decemberben sokfelé kell „osztódnom”, 
a költségvetési parlamenti vitáktól a meglátogatni tervezett 
nyugdíjas otthonokig, óvodákig, de ugyanakkor nagyon sok 
szeretettel találkozom, így lelkileg töltődöm is. Logisztika-
ilag nehéz a maradék néhány napban egy nagycsalád szép 
karácsonyát megszervezni, de ez szívügyem, és eddig minden 
évben sikerült. Bízom benne, hogy idén sem lesz másként.

Mi a munkamegosztás a családtagok között? Ki főz, ki 
takarít?
Nincsenek szigorúan leosztott szerepek, szenteste közeled-
tével összpontosulnak az energiák, az adott feladatokból 
– hála Istennek – mindenki természetes módon veszi ki 
a részét. Tehát senki nem sértődik meg, ha netán porszívóz-
nia kell, vagy esetleg neki jut egyszer-kétszer a mosogatás.

Lehet már tudni az ünnepi menüt?
Évek óta hagyomány nálunk szentestén a rácponty, ez a fér-
jem specialitása. Két hal egészben sütve egymás mellett, 
burgonyával, paradicsommal, tejföllel – látványnak sem 
utolsó. Másnap aszalt szilvás tűzdelt bébipulyka a menü, 
ezt én készítem, miként a bejglit is: a gyerekeink – és most 

már Tündi unokánk kérésére – a diós és a mákos mellől 
a kakaós sem maradhat el.

Jellemzően milyen ajándékok kerülnek a fa alá?
Advent első hetében egy kalapba kerülnek a családtagok 
nevei, és húzás alapján készül mindenki az ajándékozásra. 
Természetesen mi, szülők, minden gyermeket megaján-
dékozunk. Míg kisebbek voltak, zseniális leveleket írtak 
a Jézuskának, sok-sok jóság ígérettel és természetesen 
kívánságokkal. Mostanra elég a figyelem, remek ötletekkel 
és ismerős szeretettel legtöbbször sikerül igazán örömet 
okozni egymásnak. Az ajándékokat közös ima és sok-sok 
éneklés után bontjuk ki, de nem egyszerre: mindenki örö-
mének részesei vagyunk. 

Nem biztos, hogy mindenkinek jut terített asztal, díszes 
karácsonyfa, talán még fűtött hajlék sem. Mit tehet 
az egyes ember, mit tehet egy-egy közösség az elesettekért?
Erzsébetvárosban csaknem két esztendeje minden hétköz-
nap meleg ételt osztunk az arra igényt tartó kerületi embe-
reknek, nem kérdezzük a szükség okát, csak regisztrálni 
kell. Számukra karácsonykor fehér asztal mellett ünnepi 
menüt tálalunk majd. Decemberben eljut a Mikulás a csa-
ládokhoz is, és a kerületben lévő számos egyházzal, vallási 
felekezettel együttműködve nem feledkezünk meg a hajlék-
talanokról sem.

Köszönjük az interjút, és boldog karácsonyt kívánunk 
a családjának is.
Köszönöm én is a beszélgetést. Áldott karácsonyt kívánok 
mindazoknak, akik Jézus Krisztus világrajövetelét köszön-
tik majd szenteste, akik pedig vallási vagy egyéb okokból 
másként gondolnak erre az időszakra, azoknak azt kívá-
nom, legyenek számukra is örömteliek és békések az óév 
utolsó napjai.
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2013. november 30-án, szombaton átadták a közúti forgalomnak a Thököly út Baross tér  
és Dózsa György út közötti szakaszát, ezt követően megváltozott a korábbi közúti 
közlekedési rend a gépkocsik, a buszok és a kerékpárosok számára egyaránt: középen 
vezetett buszsáv és önálló kerékpársávok létesültek. 

Szombat reggel óta újszerű útviszonyok várják a közleke-
dőket a Thököly út Baross tér és Dózsa György út közötti 
szakaszán, a Thököly út korábbi években megújult szaka-
szainak folytatásaként. Az M4-es metróprojekt keretében 
a Keleti pályaudvar állomáshoz kapcsolódva megújult a 
Thököly út Baross tér és Hernád utca közötti szakasza. 322 
méter hosszan kicserélték az úttest teljes pályaszerkezetét: 
elbontották a kockakő burkolatot és a használaton kívüli 
villamospálya-maradványokat. A közlekedés biztonságo-
sabbá tétele érdekében az útszakaszon 
található öt gyalogátkelőhelyet és a 
közvilágítási rendszert is megújították, 
valamint két új világítótestet helyeztek el 
a Hernád utcai átkelőnél. Az új zebráknál 
fokozottan érvényesülnek az esélyegyen-
lőségi elvárások: a mozgáskorlátozottak, 
valamint a vakok és gyengén látók veszély-
telen közlekedésének érdekében valamennyi 
útcsatlakozásnál le süllyesztették a járdasze-
gélyeket, és taktilis járdaburkolatot alakítot-
tak ki. A felújítás során a városközpont felé 
középen vezetett buszsávot, az úttest mindkét 
oldalán kerékpár-, a Dózsa György út irányá-
ban a jobb oldalon pedig parkolósávot hoztak 
létre. A járdák is korszerű burkolatot kaptak.

(forrás: BKK)

Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szak-
középiskola Dob utcai épületében november 29-én megrendezett gála-
műsora ebből a lelkesedésből, együttérzésből született, többek között 
azért is, mert Joey de Guzman – aki kilenc éve a tanári kar tagja – is 
a Fülöp-szigetekről származik. A természeti katasztrófa őt és a kollé-
gáit is megrendítette. Minden nép számára fontos, hogy hagyomá-
nyait átadja a következő nemzedéknek. Ez segítséget, erőt ad ahhoz, 
hogy túléljék az őket ért sorscsapásokat, veszteségeket, katasztrófákat. 
A gyerekek műsorai ezekről az értékekről, hagyományokról szóltak. 
A változatos és színvonalas műsorszámok a közönség körében is hatal-
mas sikert arattak. A gálaműsor díszvendégeként 
köszönthették az iskola vezetői a Fülöp-szigetek 
magyarországi nagykövetét, Eleanor Jaucian ass-
zonyt. Erzsébetváros képviseletében Benedek Zsolt 
önkormányzati képviselő jelent meg a rendezvé-
nyen. Az eseményen vendégként részt vett a bap-
tista egyház lelkésze, Pafkó Tamás és a Magyar 
Baptista Szeretetszolgálat fejlesztési vezetője, 
Kondor Attila is. A jótékonysági műsor bevételét az 
iskola a baptista egyház és a Magyar Baptista Szere-
tetszolgálat közreműködésével juttatja el a kataszt-
rófa sújtotta terület bajba jutott lakóinak. 

Gálaműsor a Fülöp-szigeteken
élők megsegítéséért

Valahol Európában, egy közép-európai országban, annak is egy iskolájában  
meghallották, hogy egy távoli országban, a Fülöp-szigeteken emberek sokaságának  
élete lehetetlenült el. Tájfun, áradás, összeomló otthonok, eltűnt családtagok.  
Ebben az iskolában elhatározták, hogy összefognak egy nemes cél érdekében,  
és a maguk lehetőségeihez mérten segítő kezet nyújtanak a bajban. 

Kisebb változások a tömegközlekedésben

A Thököly út most felújított szakaszának szombati 

átadásától kezdődően a 178-as busszal utazók új 

végállomást vehetnek igénybe a Thököly út Verseny 

utcai torkolatánál, itt van lehetőség a le- és felszál-

lásra is. A Thököly út 12. szám előtt lévő korábbi 

ideiglenes felszállóhely megszűnt. Ezzel egy időben 

viszont az 5-ös, a 7-es, a 7A, a 133E, a 233E, a 907-es 

és a 973-as busz Bosnyák tér irányú Reiner Frigyes 

park megállóját visszahelyezték az eredeti helyére, 

a Thököly út 21. szám elé. A 20E busz nem a Verseny 

utcán, hanem a Thököly úton közelíti meg a Keleti 

pályaudvar metrómegállónál lévő végállomást. 

A 30-as, a 30A és a 230-as járat a Dózsa György 

út–Verseny utca–Murányi utca–Thököly út útvona-

lon éri el a Keleti pályaudvart. A járatokról leszállni 

továbbra is a Nefelejcs utca és a Bethlen Gábor utca 

közötti megállóban lehet. Az induló buszokra történő 

felszállásra az 5-ös, 7-es, 7A, 7E, 107E, 133E, 233E, 

907-es és 973-as buszok Zugló vasútállomás irányú 

Keleti pályaudvar megállójában van lehetőség.

Újra járható a Thököly út

A Thököly utat november 30-án adták át a közúti forgalomnak

A Fülöp-szigetek  
magyarországi 

nagykövete, 
Eleanor Jaucian 

asszony

Az eseményen részt vett Benedek Zsolt önkormányzati képviselő is
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Folyamatos támogatás 
a szülészeti és nőgyógyászati 
osztály fejlesztésére

Erzsébetváros önkormányzata az Erzsébet Terv fejlesztési program keretén belül  
több alkalommal nyújtott támogatást a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet  
és Baleseti Központnak. Idén az önkormányzat támogatásával a kórház szülészeti 
és nőgyógyászati, valamint gyermekgyógyászati és koraszülött osztálya több 
nélkülözhetetlen eszközt szerezhetett be.

Épül Erzsébetváros!
Megújuló gondoskodási formák

A kerület a kórházat folyamatosan 
támogatja, ennek köszönhetően az év 
elején is új eszközöket adtak át, és az 
elmúlt hónapokban újabbak kerül-
tek beszerzésre, így a szülészeti és 

nőgyógyászati, valamint a gyermek-
gyógyászati és koraszülött osztálynak 
sikerült önkormányzati támogatással 
megújulnia. Dr. Hajnáczky Károly 
főorvos elmondta, hogy nagyon 

hálásak az ön kormányzatnak, hiszen 
a hozzájárulásból az osztály számára 
nélkülözhetetlen dolgokat sikerült 
beszerezniük. „Az önkormányzat nem-
csak osz tályunkat, hanem a gyermek-

gyógyászati-koraszülött osztályt is 
támogatta, amellyel szoros együttmű-
ködésben dolgozunk. A szülészeten 
kialakítottak úgynevezett rooming-in 
szobákat, ahol a baba és a mama együtt 
lehet,  állandó orvosi felügyelet mellett. 
Ezenkívül a kismama megfelelő szak-
emberektől sajátíthatja el a gyermek-
gondozás fortélyait: sokkal rutinosab-
ban és magabiztosabban viszik haza a 
rooming-in-es anyukák a babájukat. 
A támogatásból sikerült beszereznünk 
rooming-in kocsikat, a szülőszobába 
ágymatracokat, laparoszkópos felszere-
léseket, valamint többfunkciós anya- és 
magzati monitor készüléket. Ezek az 
eszközök osztályunk számára nélkülöz-
hetetlenek, mivel ha bármi probléma 

adódik, azonnal tudunk intézkedni. 
A szülészeti és újszülött részlegen a fel-
újításnak köszönhetően modern körül-
ményeket tudunk biztosítani a páci-
ensek számára” – mondta lapunknak 
a főorvos. 

„A kórház támogatása nem tartozik 
az önkormányzat kötelezően ellátandó 
feladatai közé, ennek ellenére a kerü-
let vezetése igyekszik lehetőségeihez 
mérten támogatni az intézményt, mely 
a kerületben élők egészségügyi ellátásá-
ban kiemelt szerepet tölt be” – nyilat-
kozta lapunknak Vattamány Zsolt 
polgármester. A Péterfy Sándor Utcai 
Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ a főváros egyik legnagyobb 

egészségügyi létesítménye: rendelőin-
tézete  évente mintegy 1 000 000 járó 
beteg gondozását végzi, míg a kórház 
1587 ágya évi 50 000 fekvő beteg 
ápolását teszi lehetővé. A kórházban 
nyújtott ellátás magas színvonalú, az 
itt dolgozó orvosok, ápolók munkáját 
pedig nagyban megkönnyíti, hogy kor-
szerű eszközökkel, megfelelő körülmé-
nyek között láthatják el feladataikat.

A támogatásból modern egészségügyi 
eszközöket szereztek be, melyek 

nagymértékben hozzájárulnak a betegek 
korszerű és hatékony ellátásához.

Az újszülött osztályon több nélkülözhetetlen eszközt is beszereztek Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere látogatást tett az újszülött osztályon is Az elavult nővérhívó rendszert is korszerűsítik Az új eszközök a műtéti beavatkozás nélküli gyógymódokat segítik
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Ingyenes decemberi 
programok

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ által működtetett 
szervezeti egységek munkatársai 2013 decemberében számos, a szabadidő 
tartalmas és értékes eltöltését biztosító programmal, a karácsonyi ünnepekhez 
kapcsolódó eseménnyel várják a kerületben élő gyermekeket, időseket, családokat.
Tekintse meg decemberi programajánlójukat, és csatlakozzon!
A részvétel minden kedves látogató részére ingyenes.

A HETEDHÉT GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

„Szülőkre hangolva”csoport

 Helyszín: Esély Családsegítő Szolgálat Foglalkozta-
tási Tanácsadó Szolgálatának irodája  
(1073 Budapest, Kertész u. 24–28.)
 Dátum: december 17.
Időpont: 16.30–18.00 óráig. 

Egyszülős családok mesecsoportja

 Helyszín: Hetedhét Gyermekjóléti Központ  
(1073 Budapest, Kertész u. 20.)
Dátum: december 13.
 Időpont: 13–15 óráig. 
 

Család- és párkonzultáció

Helyszín: Hetedhét Gyermekjóléti Központ  
(1073 Budapest, Kertész u. 20.)
Időpont: a konzultáció előzetes egyeztetést igényel. 
Keresse fel a helyszínt, vagy érdeklődjön a +36 1/352 
8672-es telefonszámon!

S.Ö.R. – Stresszoldó, önismereti és relaxációs műhely

Helyszín: Hetedhét Gyermekjóléti Központ  
(1073 Budapest, Kertész u. 20.)
Időpont: előzetes egyeztetés szerint. Keresse fel a hely-
színt, vagy érdeklődjön a +36 1/352 8672-es telefon-
számon!

Művészetterápia

Helyszín: Hetedhét Gyermekjóléti Központ  
(1073 Budapest, Kertész u. 20.)
Dátum: december 17.
Időpont: 13.00–16.00 óráig.

„Firka” képzőművészeti csoport

 Helyszín: Hetedhét Gyermekjóléti Központ  
(1073 Budapest, Kertész u. 20.) 
Dátum: decemberben minden szerdán
Időpont: 16.00–18.00 óráig.

„Ékszerdoboz” alkotóműhely

Helyszín: Hetedhét Gyermekjóléti Központ  
(1073 Budapest, Kertész u. 20.) 
Dátum: december 13. és 20. 
Időpont: 12.00–14.00 óráig.

Hetedhét Éjszakai Sportklub – HÉS Klub

A klub decemberben is minden pénteken 18 és 24 óra 
közötti nyitva tartással várja a 13–18 év közötti fiata-
lokat a következő programokkal: csocsó, pingpong, 
kártya- és társasjátékok, zenehallgatás, filmvetítés, 
beszélgetés.
Helyszín: HÉS Klub
(1077 Budapest, Rózsa utca 3.)

„Adni jobb, mint kapni” – Adománygyűjtési akció

A Hetedhét Gyermekjóléti Központ egész évben várja 
a segíteni vágyók adományait, kiváltképp a karácso-
nyi ünnepekhez közeledve. Egy fillér nélkül is nagy 
dolgokat tehet, hiszen sok kicsi sokra megy! Hozza be 
hozzánk feleslegessé vált dolgait, mi pedig eljuttatjuk 
azoknak, akiknek igazán nagy szüksége van rá. A min-
dennapokban hasznos cikkek – ruha, játék, babaholmi, 
tartós élelmiszer – jelentik a legnagyobb segítséget. 
Munkatársaink minden hétköznap, a központ nyitvatar-
tási idejében várják az adományokat. Az akcióról bővebb 
felvilágosítás a +36 1/352 8672 telefonszámon kérhető.

ESÉLY CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Alkotó klub

 Helyszín: Esély Családsegítő Szolgálat Foglalkoztatási 
Tanácsadó Szolgálata (Kertész u. 24–28.) 
Dátum: december 16.
Időpont: 14.30–16.30 óráig. Érdeklődni és jelentkezni az Esély 
Családsegítő Szolgálat munkatársainál személyesen (Dózsa 
Gy. út 70.) vagy a +36 1/322 0272 telefonszámon lehet.

AZ IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA KERETÉBEN BIZTO-
SÍTOTT PROGRAMOK

Kézműves foglalkozások

 Helyszín: Akácos Udvar – Művészeti klub  
(1073 Budapest, Akácfa u. 61.) 
 Dátum és időpont: 
 foltvarró foglalkozás – december 16., 10.00–12.00 óráig, 
agyagozás – december 17., 11.00–13.00

 Helyszín: Nyitott „E” Klub (1077 Budapest, Dohány u. 20.) 
Dátum és időpont: 
origami – december 19., 10.00–12.00

 Helyszín: Király klub (1077 Budapest, Király u. 97.) 
Dátum és időpont: december 16., 13.00–14.30

 A programokon való részvételhez előzetes jelentkezés nem 
szükséges.

HARMÓNIA KLUB – pszichiátria betegek nappali klubja

Nyitott pszichológiai csoportfoglalkozás  

 A foglakozáson lehetőség nyílik egymás lelki támogatására, 
beszélgetésre, a magány oldására.  Szeretettel várnak minden-
kit, aki az érzelmi feltöltődésben támogatást tud nyújtani.
 Helyszín: 1071 Budapest, Dózsa Gy. út 46., I. emeleti 
klubterem 
Dátum: december 16.
Időpont: 10.00–11.30 óráig. 

Karácsonyi ünnepség  

 A közös, meghitt karácsonyi ünnepségre énekekkel, versek-
kel és saját költeményekkel készülnek. Mindenkit szeretettel 
várnak, aki beszélgetéssel, kulturális tevékenységgel, az aján-
dékok készítéséhez alapanyaggal vagy saját ötleteivel szívesen 
gazdagítaná a Harmónia Klub karácsonyi programjait. 
 Ha úgy dönt, hogy részt vesz a klub karácsonyi programjain, 
előzetes jelentkezését várja Lang Ágnes szakmai vezető (Tel.: 
+36 1/341 5533, mobil: +36 30/568 2495).
 Helyszín: 1071 Budapest, Dózsa Gy. út 46., I. emeleti 
klubterem 
Dátum: december 17.
Időpont: 10.00–12.00 óráig.

A PETERDY UTCAI IDŐSEK OTTHONA ÁLTAL BIZTO-
SÍTOTT PROGRAMOK

Springer trio karácsonyi műsora 

 Spengler trio – a Zeneakadémia növendékeinek ünnepi 
műsora
 Helyszín: 1071 Budapest, Peterdy u. 16. 
Dátum: december 20.
Időpont: 14.00 óra. 

 A programokkal kapcsolatban érdeklődni személyesen vagy a 
+36 1/322 4489-es telefonszámon lehet az intézmény munka-
társainál.

DÓZSA GYÖRGY ÚTI IDŐSEK OTTHONA ÁLTAL 
BIZTOSÍTOTT PROGRAMOK

A Molnár Antal Zeneiskola karácsonyi műsora

 A zeneiskola növendékeinek műsora
 Helyszín: Dózsa Gy. út 46., I. emeleti klubterem
Dátum: december 12.
Időpont: 14.00–15.00 óráig. 

 A programokkal kapcsolatban érdeklődni személyesen vagy 
a +36 1/322 4489-es telefonszámon lehet az intézmény mun-
katársainál.

Nyitott Műterem – Művészeti Klub karácsonyi műsora 

 Az irodalmi kör és énekkar közös előadása énekekkel, versek-
kel fűszerezve
 Helyszín: Dózsa Gy. út 46., I. emeleti klubterem 
Dátum: december 18.
Időpont: 14.00–16.00 óráig. 

A programokkal kapcsolatban kérjen bővebb tájékoztatást:

Hetedhét Gyermekjóléti Központ: +36 1/352 8672
Esély Családsegítő Szolgálat Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálata: +36 1/322 5065
Idősek Otthona: Perterdy utca: +36 1/322 4489, Dózsa Gy. út: +36 1/351 9658

Idősek nappali ellátása: Akácos Udvar – Művészeti Klub:  +36 1/343 1035, Nyitott „E” Klub: +36 1/322 1897,  Nyitott Műterem – Művészeti Klub: +36 1/341 5533,  Király Klub:  +36 1/322 6362, Harmónia Klub – pszichiátriai betegek nappali klubja: +36 1/341 5533
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Öt és fél évesen kezdett harmonikán játszani, zenélésre 
született. Nem hiszem, hogy kérdés volt, mi szeretne lenni.
Édesanyám családjában sokaknak volt szép hangja, több 
zenész is volt a famíliában.  Anyám is énekelt, koloratúr-
szoprán volt, noha nem tanulta, bendzsózott, mandolino-
zott. Így hamar észrevették rajtam is, hogy mennyire figye-
lek a zenére. Kaptam egy xilofont és egy kis zongorát, amin 
nem voltak félhangok, de állítólag harminckét dalt tudtam 
rajta „lepötyögni”. Emlékszem, édesanyám varrt, én mel-
lette ültem, akkor volt nagy sláger a Kigyúlt a fény a meg-
szépült Lánchídon, és anyám tercelt nekem ösztönösen. 

Itt született, a hetedik kerületben?
Igen, a Rottenbiller és a Dob utca sarkán laktam. 

A xilofon és a kis zongora után a zeneiskola következett?
Igen, a Zeneakadémia mögötti iskolába jártam, előtte 
pedig a Szemere utcába. Klasszikus zenét tanultam, kiváló 
tanáraim voltak. Nyolcévesen zongorázni kezdtem, majd 
tizenöt éves koromban elkezdtem a tánczene felé kacsin-
gatni, és harmonikáztam. Az egyik minisztériumban, ahol 
dolgoztam, volt egy zenekarom, én mindig vállalkozó szel-
lemű ember voltam.

A „Nótaolimpián” harmadik helyezett lett a dala, Siliga 
Miklós zenéjével. Mindent nagyon fiatalon kezdett. Mikor 
írta az első dalszövegét-versét?
Tizenkét évesen, és tizenhat éves voltam, mikor megírtam 
az első magyar nótámat, amely még most is megállja a 
helyét. 

Van kedvenc nótája?
Ez egy különös kérdés! Amikor tanultam harmonikázni, 
megtanultam egy gyönyörű dalt: Fa leszek, ha fának vagy 
virága. Ez az én nótám, mióta megismertem gyerekként. 
Brahms Ötödik táncát játszottam a Zeneakadémián, az is 
örök élmény. Emlékszem, volt egy műsorvezető, aki úgy 
konferált fel, hogy íme „egy öreg művésznő”, és kijött a szín-
padra egy kislány sötétkék szoknyában, masnival a hajában! 
Persze nagy ováció fogadott! Nagyon szép emlékeim vannak!

Rengeteg dalt szerzett már, szöveget és zenét is! Mások is 
éneklik a szerzeményeit. Tudja pontosan, hány dalt írt?
Több mint hatszáz szerzeményem van! 

Rengeteg magyar nótát tud és játszik. Mikor láthatjuk-él-
vezhetjük ezeket legközelebb? 
A Fészek klubban lesz szerzői estem „Hatvanöt év zene” 
címmel. 

Rendőrségi hírekPo
rt

ré

A magyar nóta sikerei 
kerületünkben

Fokozott ellenőrzés
a kerületben

Pálkerti Zsuzsanna szövegíró és zeneszerző, aki nótákban és slágerekben 
is kimagaslót alkotott. 2008-ban ő nyerte el a legjobb nótaszerző címét.

A BRFK V., VI. és VII. kerületi Rendőrkapitányságok vezetőinek kezdeményezésére 
Budapest rendőrfőkapitánya 2013. november 23-án 21.00 órától 2013. november 
24-én 3.00 óráig tartó fokozott ellenőrzést rendelt el mindhárom kerületben. 
Az összehangolt akció célja a közrendet és a közbiztonságot veszélyeztető cselekmények, 
valamint a bűnesetek megelőzése, az elkövetők felderítése és elfogása volt.
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Aki ezt a nótát írta… 

(Pálkerti Zsuzsanna szerzeménye)

Aki ezt a nótát írta, tiszta szívvel a lelkéből tette,

Édesanyja tanította magyar szóra, s hogy a dalt szeresse,

szerényen és szegényen élt, nem ismerte ő a gazdagságot,

csak a benne rejlő érzés adott néki igaz boldogságot.

Aki ezt a nótát írta, soha-soha el ne feledjétek,

örökségül rátok hagyta azt, ami egy magyar embert éltet,

mert a nóta ősi kincsünk, s úgy kell nékünk ezt majd tovább vinni, 

hogy reménységgel, bizakodva  minden szépben, jóban tudjunk hinni.

Az egy időben tartott közös műveletben közel 100 rendőr 
és polgárőr vett részt, akik a kerületek frekventált, illetve 
a lakossági panaszok által leginkább érintett területeinek 
rendőri ellenőrzésével biztosították a polgárok szubjek-
tív biztonságérzetének fenntartását. A razzia ideje alatt öt 
ember az V. kerületben egy fiatal férfi sérelmére rablást 
követett el, elfogásukra néhány perccel később került sor 
a tett helyszínétől pár száz méterre. Ezen túlmenően két 
elfogatóparancs alapján körözött személyt, valamint két 
olyan külföldi állampolgárt fogtak el, akik Magyarorszá-
gon tartózkodásuk jogszerűségét a helyszínen nem tudták 
okirattal bizonyítani. További nyolc személy a rendőri fel-
szólítást követően személyazonosságát nem tudta igazolni, 
így őket az illetékes rendőrkapitányságokon előállították. 
Tizenöt fővel szemben szabálysértési feljelentést tettek, 
főként közlekedési szabálysértés elkövetése miatt, ezenfe-
lül 53 esetben alkalmaztak légalkoholmérő-készüléket a 
járművezetőkkel szemben. Az ellenőrzés eredményeként 
– amely során több szórakozóhelyet is „meglátogattak” – 
összesen 609 fő igazoltatására került sor. A három rend-
őrkapitányság vezetője egyetértett abban, hogy a látható 
rendőrség az intézkedő rendőrséget kell, hogy takarja. 
Egységes elhatározás alapján kijelentették, hogy a közel-
jövőben bármikor lehet hasonló méretű, összehangolt, 
fokozott ellenőrzésre számítani a belvárosban.

A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányságának elérhetőségei: 
1076 Budapest, Dózsa György út 18–24. • telefon: 06 (1) 461-8112 • e-mail: 07rk@budapest.police.hu

Értesítési telefonszámok 
„Telefontanú” zöldszám:  06-80-555-111 

107 vagy 112
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Sikerre ítélve
Beszélgetés Beke Farkas Nándorral, a Magyar Kultúra Lovagjával,  
a 100 Tagú Cigányzenekar főtitkár-menedzserével.

Hogyan kötődik a zenekaruk Erzsébetvároshoz?
Nagyon jó a kapcsolatunk a hetedik kerülettel, legalább 
tizenöt éve itt van a próbatermünk. Az Almássy téren kezd-
tük, aztán a Dohány utcában, az Országos Cigány Önkor-
mányzat házában próbáltunk. Az a különös, hogy éppen 
a cigány önkormányzattól tessékelték ki a zenekart annak 
idején. Gondoltam, elmegyek a polgármesterhez, hiszen 
ebben a kerületben vagyunk itthon, a székházunk is itt van. 
A polgármester úr nagy örömmel fogadott minket, nagy 
megtiszteltetés volt, és igazán rugalmasan kezelte az ügyün-
ket. Azt kértük, tegye lehetővé, hogy az erzsébetvárosi műve-
lődési házban próbálhassunk. Vattamány Zsolt polgármester 
és az önkormányzat a segítségünkre volt, így már valóban ott 
gyakorolunk. Jó a kapcsolatunk, vannak közös programok, 
már harmadik éve játszunk az Erzsébet-bálon, immár har-
madszor kértem fel a polgármester urat fővédnöknek. 

A legutóbbi együttműködésük talán a legnagyobb ívű?
Igen, a gyönyörűen felújított Zeneakadémián játszott 
a 100 Tagú Cigányzenekar, ami huszonnyolc éve alakult 
meg, így egyben születésnapi koncert is volt az Erzsébet 
Hét záróünnepe. Én az első naptól kezdve itt vagyok, de 

a zenekar jelentős része is sok-sok éve velünk van. Generá-
ciók játszanak együtt. 

Más a Zeneakadémián játszani, mint a világ egyéb kon-
certtermeiben?
Ez nagyon jó kérdés! Amikor megkerestem elsőként 
dr. Batta András professzor urat az akadémián, akkor kér-
tem lehetőséget, hogy a zenekar felléphessen a csodálatosan 
felújított Zeneakadémián, hiszen huszonöt éve nem adtunk 
ott koncertet. Azonnal összebarátkoztunk, és megállapod-
tunk a fellépésben. A zenekarnak elmondtam, hogy sikerült 
megszervezni egy koncertet a zene szentélyében, hiszen itt 
Bartók, Kodály, David Ojsztrah, Menuhin is játszott. Min-
denki tudja, hogy ez mit jelent: a muzsikusok végtelenül 
komolyan készültek, többet gyakoroltak, áhítattal gondol-
tak erre a koncertre. A zeneakadémiai fellépés mérföldkő 
a cigányzenekar életében!

Vattamány Zsolt ennek a koncertnek is a fővédnöke volt?
Igen, hiszen az erzsébetvárosi önkormányzat az első számú 
kulturális támogatónk. Anyagilag és erkölcsileg is segítenek 
bennünket. 

Azt nagyon jó hallani, hogy egy önkormányzat is tudja, 
Önök milyen értékesek.
Pontosan, ez nagyon megtisztelő. A zenekarban több 
hetedik kerületi lakos is játszik, például a híres muzsi-
kus, Ökrös Oszkár. Polgármester úr jelezte már felénk azt 
a szándékát, hogy az együttműködést továbbra is fenntart-
suk. Amit csak tudunk, mi is megteszünk, ránk mindig 
számíthatnak a hetedik kerületiek! 

A legközelebbi előadásuk mikor és hol lesz? 
December 12-én a RAM Colosseumban zenélünk, de 
megyünk Zágrábba, Ljubljanába, Bécsbe, Pozsonyba, 
Athénba, Lendvára, Miskolcra, Veszprémbe is. December 
30-án pedig a Kongresszusi Központban immár tizenki-
lencedik alkalommal nagyszabású, gálavacsorás koncertet 
adunk. Januárban Franciaország és a Benelux államok 
következnek.

Ez szenzációs! De hogyan kezdődött a történetük? Úgy 
tudom, idősebb Járóka Sándor temetésén volt először 
együtt rengeteg muzsikus, ott született meg az ötlet, hogy 
létrehozzanak egy különlegesen nagy zenekart, amelyben 
számos profi zenész játszik együtt. 
Több százan voltak azon a temetésen, valóban ott pattant 
ki valakinek a fejéből az ötlet. 

De hogy kiéből, azt nem lehet tudni?
Nem, noha három-négy ember tudja magáénak az ötletet. 
Bár én hallottam már rajtuk kívül másoktól is, hogy ők 
találták ki a zenekart. Ez már legenda! A legnagyobb zene-
karokból verbuváltuk a muzsikusokat, ide rang bekerülni. 
Ez a világon egyedülálló. Egyedi, különleges és magyar, 
hiszen bármerre járunk, mindenhol Magyarországgal azo-
nosítanak bennünket. 

Tehát az országimázshoz is nagyban hozzájárulnak.
A zenekar nemzeti érték, hungarikum. Értéket adunk és 
viszünk! Mint a kultúra nagykövetei, öt világrészen jár-
tunk, legutoljára Kínában. Holnap éjjel utazunk Prágába, 
ahol együtt játszunk a százhúsz éves, világhírű Alexandrov 
Akadémiai Katonai Zenekarral.  Jövő héten Pozsony követ-
kezik. Közben megállapodtunk az Experidance produk-
cióval is, ahol társproducer vagyok, és  közös műsorunk, 
a „Fergeteges” nagy siker. A mi repertoárunkból választott 
Román Sándor, és arra alkotott koreográfiát. A darab Sissi 
és Andrássy gróf szerelméről szól. Száz koncertre írtunk alá 
szerződést, egész Európában nincs ilyen produkció! Meg 
sem állunk a Broadway-ig!

Hogyan fogadja a külföldi közönség a zenéjüket? 
A magyar cigányzene világhírű, de esetünkben nem kife-
jezetten csak a cigányzenéről van szó, hiszen a zenekar 
klasszikusokat is játszik. Bármerre járunk a világban, 
mindenki tudja, hogy unikális értéket kap a közönség. 
Aki ismer már minket, tudja, mit kap, aki pedig még nem 
hallotta a zenekart, az nem felejti el az előadást, ha egyszer 
beül egy koncertre. Berki László – aki sajnos már nincs 
közöttünk – volt a zenekar első művészeti igazgatója, az ő 
hangszereléseit még mindig játsszuk. Az ő munkássága 
meghatározó, Buffó Rigó Sándor, Lendvai Csócsi József és 
jómagam mégis új alapokra helyeztük a zenekar irányítását, 
modern menedzselési ars poétikával lépünk tovább. 

Mi a titkuk? 
A cigányzenekar már a megszületése pillanatában sikerre 
volt ítélve.

Beke Farkas Nándor, a 100 Tagú Cigányzenekar menedzsere
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A karácsony bizony közeleg, így mindenki asztalára hamarosan ünnepi finomságok 
kerülnek. Itt az alkalom, hogy mi is megteremtsük otthonunkban a karácsonyi hangulatot, 
és mennyei, édes gyümölcskenyeret süssünk.

Ünnepi püspökkenyér

Az ünnepekre hangolódva mindenki töri a fejét, milyen egyedi meglepetést 
tudna készíteni szeretteinek. Most megmutatjuk, hogyan lehet fillérekből 
nagyon kedves ajándékot készíteni.

Készítsünk hógömböt!
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Almás-diós püspökkenyér

Elkészítés:
A vajat a cukorral és egyenként a 3 tojás sárgájával, valamint 
a szódabikarbónával habosra keverjük, majd hozzáadjuk a cukro-

zott narancshéjat és a többi gyümölcsfélét, végül a 3 tojás felvert 
habját a liszttel felváltva belekeverjük. Kivajazott, kilisztezett 
őzgerincformákat 3/4 részig töltünk tésztával. Ezután előme-
legített sütőben, 180 fokon sütjük 5–10 percig, majd levesszük 
a hőfokot 160 fokra, és még sütjük kb. 30–35 percig. Hagyjuk 

kissé hűlni a formában, majd porcukorral enyhén megszórjuk, 
vagy cukormázzal leöntjük.

Hozzávalók:
4 egész tojás
2 csésze porcukor
1 csésze olaj
2 csomag vaníliás cukor

1 kávéskanál szódabikarbóna
2 csésze liszt
10 dkg darált dió
fahéj
3 jókora alma lereszelve

Elkészítés:
A tojásokat a porcukorral  
habosra keverjük úgy, hogy  
közben folyamatosan adjuk  
hozzájuk az étolajat. A keverékbe 
tesszük a va ní liás 
cukrot, a szódabi-
karbónát, a lisz-
tet, a diót, és ízlés 
szerint fahéjat adunk 
hozzá, majd a lereszelt 
almákat alaposan elkeverjük 
a masszában. 
 
Két őzgerincformát kivajazunk és 
kilisztezünk, ezekbe töltjük a tésztát, 
majd közepesen meleg sütőben tűpró-
báig sütjük a gyümölcskenyeret.

Narancsos-meggyes 
gyümölcskenyér

Hozzávalók:
20 dkg liszt
10 dkg cukor
3 nagy tojás
1 kávéskanál szódabikarbóna
20 dkg vaj vagy Rama margarin
mazsola, kandírozott meggy
jó sok cukrozott narancshéj

Hozzávalók:
Egyedi formájú befőttes üveg vagy palack  

(tetővel, dugóval)
vízálló pillanatragasztó
desztillált víz
egy kevés glicerin  

(gyógyszertárakban lehet kapni)
csillámpor, tasakos műhó (vagy bármilyen 

műanyagreszelék)
apró díszek (játékfigurák, szárított termések, bizsuk, 

gyöngyök vagy bármi, ami belefér az üvegbe)

Elkészítés:
A pillanatragasztóval rögzítsük a kiválasztott figurát 
a befőttesüveg tetejének belsejébe. Várjunk, míg 
teljesen megszárad a ragasztó – a biztonság kedvé-
ért akár egy teljes napig is hagyhatjuk száradni. Ha 
kész, töltsük meg majdnem teljesen az üveget desz-
tillált vízzel, majd öntsünk bele egy kevés glicerint. 
Utóbbira azért van szükség, hogy sűrűbb legyen 

a víz, ezáltal a csillámpor – amiből tet-
szés szerinti mennyiséget tehetünk 
az üvegbe – lassabban mozogjon 

benne. Ezután tegyük rá a tetőt, 
szorosan zárjuk le, majd rázzuk meg 

az üveget, és élvezzük a hógömbben szálló 
csillámok látványát.

TANÁCSOK

A glicerinnel óvatosan bán-junk, a bőrünkkel ne érint-kezzen, mert annyira jó víz-megkötő, hogy képes kivonni a vizet a bőr alsó rétegeiből is, így túlzottan kiszáríthatja.

Aki szeretné a tetőt az üveg-hez ragasztani, pillanatra-gasztót válasszon, így a tetőt is rá lehet tekerni az üvegre rés nélkül.

Többféle súlyú „havat” (csillám, flitter) érdemes használni, így nem egyszerre ülepednek le.
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2013. december

14. szombat
¡	11.00–13.00
Karácsonyi Koncert a molnár Antal 
Zeneiskola rendezésében
¡	15.00–17.00
Shalom Idősek Klubja. A Békét 
a Nemzeteknek Alapítvány 
összejövetele
¡	15.00–18.00
A Csend Fényei Klub összejövetele 
hallássérülteknek
¡	15.00–22.00
TÉLKÖSZÖNTŐ – Részletes program a 
szórólapokon!

15. vasárnap
¡	9.00–13.00
A Hársfa Egyesület összejövetele
¡	19.00–20.00
„Advent-Karácsony” – A concerto 
Kamarazenekar koncertje
A belépés díjtalan!

16. hétfő
¡	15.30–17.30
A molnár Antal Zeneiskola 
karácsonyi koncertje
A belépés díjtalan!
¡	17.00–19.00
A Civil Szövetség összejövetele
¡	18.00–22.00
A VERANDA Egyesület összejövetele

18. szerda
¡	17.30–20.30
egyesületi Karácsony 
A Művészetbarátok Egyesületének 
évzáró összejövetele

19. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter
¡	17.00–20.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték
Házigazda: Madár János

20. péntek
¡	18.00–20.00
A Schweitzer kör összejövetele

21. szombat
¡	19.30–21.30
Az Albinoni Kamarazenekar adventi-
karácsonyi koncertje
A belépés díjtalan!

22. vasárnap
¡	17.00–20.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték
Az Arcok és énekek című antológia 
bemutatása
Házigazda: Madár János
A belépés díjtalan!

2014. jANuár

2. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter

6. hétfő
¡	16.00–18.00
A Mozgássérültek Budapesti Egyesü-
lete VII. kerületi csoportjának össze-
jövetele
¡	18.00–22.00
A VERANDA Egyesület összejövetele

8. szerda
¡	10.00–12.00
Seniortánc
¡	17.30–20.30
Prokop Péterre emlékezünk  
születésének 95. évfordulóján
A „Méhecske Módra” című kötetet 
dr. Prokopp Mária mutatja be.
A Művészetbarátok Egyesületének 
rendezvénye

9. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter

10. péntek
¡	15.00–20.00
„Dallamkavalkád” – Endrődi Éva és 
vendégei előadásában  
Belépő: 500 Ft, mely a helyszínen 
váltható az előadás előtt.

12. vasárnap
¡	15.00–20.00
„Pótszilveszter” – A Morvay Károly 
Nóta és Dalkör Egyesület nóta-
délutánja. Belépő 1000 Ft, mely a 
helyszínen váltható az előadás előtt.

13. hétfő
¡	16.00–18.00
Az ezüst Hárs egyesület 
összejövetele

14. kedd
¡	17.00–20.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának nyílt 
összejövetele

15. szerda
¡	17.30–20.30
Eötvös József – Dózsa regénye 
Madarász Imre előadása. A Belépés 
díjtalan! A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye
¡	18.00–20.00
Márai-esték: Ulyssest élni kell
Márai és Olaszország. Előadó: 
Mészáros Tibor. A belépés díjtalan!

16. csütörtök
¡	11.00–13.00
„UTAZÓ” TEAHÁZ – Történelmi és 
földrajzi ismeretterjesztő előadás-
sorozat. Tibet I. 
Előadó: P. Szabó József újságíró. 
A belépés díjtalan!

18. szombat
¡	15.00–17.00
Shalom Idősek Klubja
A Békét a Nemzeteknek Alapítvány 
összejövetele. Az Erzsébetvárosi 
Természetbarát Sportszövetség 
évzáró összejövetele

Az ERöMŰVHÁZ  
2013. december – 2014. január havi programjai
Erzsébetvárosi Közösségi Ház • 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. 
Telefon: 413-3550 • e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu  
www.eromuvhaz.hu

12. 12.
csütörtök

Bethlen téri kabaré 19.30 Stand Up Brigád

12. 13.
péntek

Punchék karácsonya
Bábszínház 
felnőtteknek
(18 éven felülieknek)

19.30 Purgateátrium

12. 14.
szombat

G.I.T.T 19.30
Gangaray 
Improvizációs 
Tánc Találkozó

12. 15.
vasárnap

Arany Lille 10.00 Apró Színház

12. 17.
kedd

Prince for lonely days
BEMUTATÓ

19.30 Cipolla Collectiva

12. 18. 
szerda

Bródy Sándor: Lyon Lea
BEMUTATÓ

19.30 Gólem Színház

12. 21. 
szombat

Counted silence  
– Leszámolt csend 
BEMUTATÓ

19.30
Gangaray 
Trambulin II.

a bethlen téri színház előadásai  
2013. december 12.–21.

Ünnepi kisokos
Alábbi rovatunkban összegyűjtöttük a legfontosabb 
ünnepi információkat, amelyekkel az erzsébetvárosi 
lakók segítségére lehetünk.

Gyermekorvosi ügyeletek Budapesten

Hívásra kijáró gyermekorvosi ügyeletek
V., VI., VII., XIII., XV. kerület: 
1131 Budapest, Gyöngyösi u. 29. 
Tel.: +36-1-320-8403

Ambuláns gyermekorvosi ügyelet
Szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon: 8–20 
óra között 
 
Heim Pál Gyermekkórház 
1089 Budapest, Üllői út 86. 
Tel.: +36-1-210-0720

Erzsébetvárosi 24 órás sürgősségi 
(ambuláns és kijáró) orvosi ügyelet

A VI. és a VII. kerület közös 24 órás, központi,  
felnőtt sürgősségi orvosi ügyelete
1073 Budapest, Dob u. 86. 
Tel.: +36-1-321-0358, +36-1-321-0440

Sürgős esetben hívja a 112-es telefonszámot!

VII. kerületi Rendőrkapitányság

1071 Budapest, Dózsa György út 18–24. 
Tel.: +36-1-461-8110

Munkaszüneti napok 2013-ban

2013. december 24. – kedd, pihenőnap 
2013. december 25. – szerda 
2013. december 26. – csütörtök 
2013. december 27. – péntek, pihenőnap (december 
21. – szombat, munkanap, akkor kell ledolgozni)

Karácsonyfák gyűjtőpontjai a VII. kerületben
 
1. Klauzál tér – Dob utca felőli oldala
2. Rózsák tere (1100 l-es konténer mellett)
3. Bethlen Gábor tér (az illemhellyel szemben)

A tanév rendje, iskolaszünetek a 2013/2014-es 
tanévben

Téli szünet: 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig 
(az utolsó tanítási nap: december 21., szombat, az első 
tanítási nap: 2014. január 6., hétfő) 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 
– a 28/2012 (IX.4.) NGM rendeletben meghatározott 
2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarend 
miatt – 2013. december 7-én (szombaton) és 2013. 
december 21-én (szombaton) pénteki munkarend 
szerint tart nyitva. 

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy a Polgármesteri 
Hivatal – a képviselő-testület 108/2013 (III.7.) számú 
határozata alapján – 2013. december 23-án (hétfőn) és 
2013. december 30–31-én (hétfőn és kedden) 
zárva lesz. 

A Polgármesteri Hivatalban 2013. december 23. és 
2014. január 1. között ügyeletet kizárólag a Hatósági 
és Ügyfélszolgálati Iroda Anyakönyvi Csoportja 
tart újszülöttek anyakönyvezése, valamint temetési 
engedélyek kiadása ügyében 2013. december 30-án 
(hétfőn) 9 és 12 óra között. 

dr. Gotthard Gábor sk.
 jegyző

A mentők közvetlen telefonszáma: 
104

A rendőrség közvetlen telefonszáma: 107
A tűzoltóság közvetlen telefonszáma: 105

Általános segélyhívó szám: 
112
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SZOLG Á LTATÁ S
Zárlakatos gyorsszolgálat! 
Zárnyitás, zárszerelés, rács-
készítés, galériakészítés, egyéb 
lakatosmunkák. Tel.: 06 (30) 
299-1211

Gázkészülékjavító! HÉRA gáz-
égők, konvektorok, tűzhelyek, 
FÉG vízmelegítők javítása, kar-
bantartása. Bán László Tel.: 06 
(1) 220-9765, 06 (20) 432-5598

www.ajtoablakdoktor.hu  
Fa és mű anyag ajtók, ablakok ja-
vítását, illesztését, zárak cseréjét 
(pl. kétszárnyú ablaknál), szige-
telését vállalom garanciával! Igé-
nyesen és becsületesen már 18 
éve! Felmérés díjtalan! Horváth 
Ákos. Tel.: 06 (70) 550 0269

Mindenféle asztalos munkát 
vállalok, ajtó, ablak, bútor gyár-
tása-javítása. Regdon Csaba Tel.: 
06 (20) 957-9533, 06 (1) 284-
9213

Parkettás munkák, csiszolás, 
lakko zás, javítás. Tel.: 06 (30) 
948-8909

Festés, mázolás, tapé tázás, 
megbízható szak emberekkel, 
garanciával, kisebb asztalos-
munkák. Nyugdíjasoknak 10% 
ked vez mény. Tel.: 06 (1) 352-
0188, 06 (30) 906-8696

Vízszerelés, csapok, szifonok, 
WC-csészék, WC-tartályok cse-
réje, javítása. Mosó- és mosoga-
tógépek bekötése. Tel.: 06 (30) 
447-3603

Tévéjavítás, digitális átállás, 
helyszínen, azonnal, garanciá val, 
mindennap! Tel.: 06 (20) 471-
8871

ING ATL AN
Önkormányzati, 98 m2-es lakást 
kisebbre cserélnék. Tel.: 06 (30) 
254-8944

EGÉ SZ SÉG

Nőgyógyászati magán-
rendelő Zuglóban! Dr. Kövér 
József szülész-nőgyógyász, 
klinikai onkológus főorvos új 
rendelésére bejelentkezés 
telefonon, hétfőtől péntekig, 
9.00–12.00-ig. Tel.: 06 (1) 222-
1844, 06 (30) 494-2088

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

R ÉGISÉG

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

TörTezüsT fazonezüsT: 180-360 fT

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

Boroskancsó 
ezüsttetővel
100 000 Ft

Cukordoboz
150–250 Ft/g-ig

Ezüst gyertyatartó
300 Ft/g-tól

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

Áraink a vásárlás 
legkisebb 
összegét 
jelentik!

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

Pappné Szilvia műtárgy 
szakbecsüs díjtalan kiszál-
lással, becsléssel vásárol 
mindenféle régiséget. 
Szobrokat, festményeket, 
díszórákat, dísztárgyakat, 
ezüstöt, bútorokat, könyve-
ket és teljes hagyatékot.  
Tel.: 06 (1) 293-1759,  
06 (70) 942-0806,  
06 (20) 465-1961

P
Boscolo

New York

Palace Hotel

Havi parkolódíj (0–24)

 

15 000 Ft + áfa

Napidíj (0–24)

 

4500 Ft + áfa

Óradíj

 

220 Ft / 30 perc

E SAZ ELSŐ 30 P RC INGYENE !

Tel: +36 30 553 0432

Boscolo Hotel*****
 Parkolóház

1073 Budapest, Osvát utca 2–8.

Információ: 06 (1) 462 0793 • e-mail: erzsebetvarosimedia@gmail.com

Egy kis ízelítő
Menü  790,-
Rántott szelet körettel: 880,-
Tokányok, raguk körettel: 980,-
Főzelékek:	 	 390,-
Levesek:	 	 330 – 450,-
Saláták, édességek, kávé, üdítő...

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 9.00 – 18.00

Szombat: 9.00 – 15.00
Budapest, VII. Nefelejcs utca 51.

Facebook-on is megtalál.

Étkezési jegyet elfogadunk!
Telefon: +36 70 623 49 11

Magyaros ételek, házias ízek, változó bőséges kínálat.

Az újsághirdetés felmutatójának 10% kedvezményt adunk!


