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daraboK a KULtÚra
szereLMeseiNeK

Idén nyáron a XVI. kerület ad otthont az erzsébetvárosi gyermekek számára rendezett napközis tábornak. Az önkormányzat megbízásából ebben az évben egy helyi úszóiskola szervezi és bonyolítja a nyári napközis táborokat június 20-tól
augusztus 19-ig 5 napos turnusokban. A gyermekek a mindennapi úszás mellett kirándulásokon is részt vesznek, emellett
változatos szabadidős elfoglaltságok, kézműves foglalkozások is színesítik a programot. Vattamány Zsolt polgármester és
Juhász Gábor alpolgármester a nyári tábor első napjaiban személyesen győződött meg arról, hogy a gyermekek színvonalas környezetben, szakszerű felügyelet mellett töltik-e a szünidőt. Látogatásuk alkalmával sportcipőt húztak, hogy együtt
focizzanak a táborozó gyerekekkel.
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Támogatás a kerületi
pedagógusoknak
Erzsébetváros Önkormányzatának képviselő-testülete döntött a kerületi intézményekben dolgozóm pedagógusok minőségi bérpótlék-kiosztási- és felhasználási rendszerének átalakításáról. Az elismerésre fordított alapösszeget a
testület az elmúlt tíz évben nem módosította, így időszerűvé vált az összeg
növelése. A juttatás célja, hogy a költségvetési keret felhasználása egyszerre
legyen ösztönző és elismerő. A cél az, hogy folyamatosan magasabb szintű
legyen a pedagógiai feladatellátás, ezáltal növekszik a gyermekek, tanulók,
szülők elégedettsége, intézményeink keresettsége. Korábban minimum 10 ezer
forinttól maximum 30 ezer forintig terjedő összeg volt a támogatás mértéke,
most 15 ezer és 40 ezer forint között lesz. Ezt az összeget havonta egy éven
keresztül kaphatják majd meg azok a pedagógusok, akik megfelelnek a képviselőtestület által meghatározott szakmai kritériumrendszernek. A döntés értelmében
támogatást kaphatnak azok a pedagógusok, akik legalább két éve teljes munkaidejű
közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, és az intézmény pedagógus értékelési
rendszerében kimagasló minősítést értek el.

Díszdiplomaátadás

Éjszakai sportklub Erzsébetvárosban
Megnyílt Erzsébetváros első éjszakai sportklubja a Király utca 29.
szám alatt, mely a Hetedhét Gyermekjóléti Központ és Erzsébetváros Önkormányzata összefogásával, a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma támogatásával valósulhatott meg. A kezdeményezés célja, hogy
a leginkább veszélyeztetett korosztály – a 13-18. év közötti fiatalok
– kulturált körülmények között, tartalmasan tölthessék el szabadidejüket. A klub létrehozása fontos és látványos része azoknak az
erőfeszítéseknek, amelyek a kerületi Kábítószer Egyeztető Fórum
keretei között zajlanak. Vattamány Zsolt polgármester kiemelte,
hogy a lehető legtöbb figyelemmel kell fordulni a fiatalokhoz, akik

Házassági
évforduló
Az 50. házassági évforduló jelentős esemény egy házaspár
életében, melynek méltó módon történő megünneplése
nem csupán az érintett család, hanem az egész közösség
számára fontos, egyben megtisztelő feladat. A Bernáth
házaspár ünnepélyes fogadalommal erősítette meg
a fél évszázada kötött házassági esküt, a ceremóniát Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere vezette le. Ezúton kívánunk
nekik sok boldogságot!

Idén június 17-én köszöntötték azokat a nyugdíjas pedagógusokat, akik 50, 60 és 70 évvel ezelőtt
szerezték meg tanítói vagy tanári diplomájukat.
Díszdiplomára az a pedagógus (óvónő, tanító,
tanár) jogosult, aki a pedagógusi pályán legalább
30 évet eltöltött. Jobfy Lenke (képünkön) éppen
60 éve, 1946. június 16-án végezte el a Tanítóképző
főiskolát. A legidősebb díszdiplomás Fodor Miklósné, aki 1922. január 19-én született, és 1941.
június 25-én (70 éve) szerezte tanítói diplomáját.
Mindannyiuknak gratulálunk!

koruknál és helyzetüknél fogva sokszor kiszolgáltatottak, befolyásolhatóak. Közös felelősség, hogy megismertessük velük azokat az
alternatív lehetőségeket, amelyek segítenek abban, hogy hasznosan,
tartalmasan tölthessék el szabadidejüket. A cél az, hogy a jelenleg
hetente egy napon, pénteken 18-tól 24 óráig nyitva tartó helyiség egy
folyamatosan működő, nagy látogatottságú klubbá nőjje ki magát,
s még több ilyen jellegű lehetőséget biztosíthassunk a kerületi fiataloknak. Erzsébetváros Önkormányzata az ERVA Zrt.-vel közösen a
helyiség biztosításával és anyagi támogatással járult hozzá a sikeres
kezdeményezéshez.

Judefest
Június 5-én újra megrendezték az ingyenes Judafest Vircsaft utcafesztivált az Erzsébetvárosi Kazinczy utcában. A Judafest-sorozat, a zsidó kultúra, azon belül a zene,
a színház a képző- és iparművészet zsidó vonatkozású jelenkori írányvonalaival
ismerteti meg a közönséget. Ezen a napon a művészeti ágak széles skáláját felvonultatva biztosították, hogy mindenki megtalálja az ízlésének leginkább megfelelő programokat. A Judafest Magyarországon, a magyar közönségnek szól, ezért
kiemelt helyen foglalkozik a magyar, zsidó alkotók műveivel, előadásával, az őket
érintő eseményekkel, problémákkal. A Judafest célja, hogy minél több, részben vagy
egészben a zsidóságtól eltávolodott embert újra bekapcsoljon a közösség életébe. Az
eseménnyel igyekeznek minél izgalmasabb programokat kínálni az élet különféle
területéről érkező zsidó embereknek. A vallási sokszínűséget, a demokráciát, a hallgatást és a meghallgatást, illetve a különféle emberek egymástól tanulását tekinti
értéknek, ezeket a folyamatokat kívánja támogatni.

Önkormányzati
hirdetmény
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága legutóbbi ülésén elbírálta a 2011. évi társasházi - általános és kémény - felújítási pályázatokat. A pályázóknak
lehetőségük van a pályázati dokumentációba történő
betekintésre, mely jogosultságukat tulajdonostársi
mivoltuk igazolásával gyakorolhatják ügyfélfogadási
időben a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján
(Garay utca 5). A betekintés feltétele, hogy a jelenléti
íven szerepeljen a tulajdonostárs aláírása.
Erzsébetváros Önkormányzata
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„A tábla királynője –
10 000 játszmával a csúcsig”
Június 6-án, hétfőn mutatták be „A tábla királynője – 10 000 játszmával
a csúcsig” című dokumentumfilmet, amely Vitéz Sinka Brigitta, 83 éves
sakkmester életútját örökíti meg. A többszörös magyar válogatott játékost,
országos és több mint 70 nemzetközi sakkverseny eredményes résztvevőjeként tartják számon. Brigitta néni jelenleg 9394 regisztrált és igazolt sakk
játszmán van túl, és célul tűzte ki, hogy eléri a bűvös 10 000-es számot, így
állítván be egyedüli világrekordot. A magyar mesternő korát meghazudtoló módon napjainkban is fáradhatatlanul ad sakkszimultánokat az ország
minden pontján.

Esélyegyenlőség

Rajzpályázat
Lezajlott az önkormányzat által meghirdetett rajzpályázat harmadik fordulójának elbírálása és az ünnepélyes
eredményhirdetés. A pályázat célja a
tehetséges diákok pályázat célja a tehetséges diákok megtalálása-felkutatása és
támogatása. A pályázaton elért helyezettek 5000 Ft értékű könyvutalványt,
és az önkormányzat által felajánlott
könyveket vehettek át a helyszínen.
A pályázat következő negyedik fordulójára a „Nemzeti ünnepek” témában várják továbbra is az óvodás és az
iskolás gyermekrajzokat. A beküldési
határidő: 2011. szeptember 30. Bővebb
információt a www.epszk.hu honlapon, illetve személyesen az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató
Központban (1073 Budapest, Kertész
utca 20.) kaphatnak.

Június 5-én rendezték meg az „Esély Nap 2011”-et a budapesti Orczy-kertben. A minden
évben megrendezett országos fesztiválsorozatra az ellátogatók egy egész napos programsorozaton teljesen ingyen vehettek részt. Az Esélyegyenlőség Napja egy olyan országos programsorozat, amely felhívja a társadalom figyelmét a hátrányos helyzetű célcsoportokra, a
megkülönböztetésmentesség fontosságára, hogy előmozdítsa, erősítse a lakosság toleranciáját.
A cél, hogy a sokszínű társadalmi háttérrel rendelkező egyénekből és közösségekből álló társadalom szemlélete gyökeresen megváltozzon, és sokkal befogadóbbá váljon. A programsorozat
üzenete, hogy ne ítélkezzünk mások felett a kora, a fogyatékossága, a neme, a szexuális beállítottsága, a vallási vagy hitbéli meggyőződése, a nemzeti, etnikai származása miatt. A rendezvény
az Európai Unió PROGRESS Közösségi Foglalkoztatási és Társadalmi Szolidaritási Program
(2007–2013) támogatásával a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából és a Budapesti
Esélyek Háza megvalósításával jött létre.

Tanévzáró
és díjátadó
ünnepség
Június 18-án tartotta tanévzáró
ünnepélyét az Alsóerdősori Bárdos
Lajos Általános Iskola és Gimnázium. Az esemény ünnepi hangulatát fokozta, hogy Varga Gábor,
az iskola leköszönő igazgatója 35
éves szakmai munkájának elismeréseként Erzsébetváros Jövőjéért díjban
részesült, melyet Vattamány Zsolt polgármestertől vehetett át. A polgármester
beszédében méltatta a díjazott életpályáját,
hivatástudatát, mely minden pedagógus számára példaértékű lehet.
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bérlemény-ellenőrzésről

Semmelweis-nap
Erzsébetváros vezetése ebben az évben egy régi hagyományt elevenített fel a világszerte legismertebb magyar orvos, Semmelweis Ignác
születésnapjának tiszteletére rendezett ünnepséggel. A Június 24-ei
Semmelweis-nap célja, hogy a kerületben tevékenykedő orvosok,
egészségügyi dolgozók valódi szakmai, emberi közösséget alkossanak,
s hogy a kerület kifejezhesse tiszteletét a magas szakmai színvonalon
nyújtott felelősségteljes munkavégzésért. Az ünnepségen Vattamány
Zsolt, Erzsébetváros polgármestere átadta az Egészséges Erzsébetvárosért Díjat Dr. Mikó Istvánnak, aki negyven éve praktizál kerületünkben, a Péterfy Sándor utcai Kórházban. A polgármester méltató szavait követően a megjelenteket és a kitüntetettet köszöntötte
Dr. Sásdi Árpád, a kórház főigazgatója. Az ünnepségen felléptek a
Molnár Antal Zeneiskola növendékei, akik színvonalas előadásukkal
gondoskodtak a kellemes szórakozásról.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Budapest VII. Kazinczy utca ( Dob u.
és Wesselényi u. közötti, továbbá a Wesselényi és Dohány u. közötti
szakaszának) útburkolatát a következő ütemezésben újítjuk fel:
1. A Dob u. és Wesselényi u. közötti szakasz tervezett munkakezdése: 2011. július 15. Befejezési határidő: 2011. szeptember 15.
Az útépítést megelőzően ivóvízvezeték illetve gázvezetékcserét is
végrehajtunk a következő időszakokban:
· a gázvezeték cseréjét előreláthatólag június 14-e és június 27-e
között végzik,
· a vízvezeték cseréjére várhatóan június 27-e és július 15-e között
kerül sor
2. A Dohány u. és Wesselényi u. közötti szakasz tervezett munkakezdése: 2011. június 20. Befejezési határidő: 2011. augusztus 20.
Az útépítést itt is megelőzi az ivóvízvezeték és a gázvezeték cseréje.
· a vízvezeték cseréjére várhatóan június 7-e és június 26-a között
kerül sor,
· a gázvezeték cseréjét előreláthatólag június 27-én kezdik és augusztus 20-ig befejeződik.
A munkavégzés miatt mindkét szakaszon teljes útlezárásra kell számítani. Az esetleges kellemetlenségek miatt elnézésüket kérjük!

Az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (ERVA Zrt.)
értesíti a tisztelt Bérlőket, hogy 2011. július hónapban megkezdődik
valamennyi önkormányzati lakás- és nem lakáscélú helyiségbérlemény használati jogszerűségének és műszaki állapotának felmérése.
Az 1993. évi LXXVIII. törvény (a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról) 12. §
(4) bekezdése alapján „a bérbeadó a rendeltetésszerű használatot,
valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését, évente
legalább egyszer, vagy a szerződésben meghatározottak szerint
évente több alkalommal – a bérlő szükségtelen háborítása nélkül
– ellenőrzi. A bérlő arra alkalmas időben a lakásba történő bejutást
biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles”.
A bérlemények ellenőrzését fényképes bérlemény-ellenőri igazolvánnyal ellátott személyek végzik július–augusztus–szeptember
hónapok folyamán, reggel 8-tól este 19 óráig. Az ellenőrök nevét,
igazolványának valódiságát a 06-1/432-1270-es vagy 06-20/2272991 telefonszámon ellenőrizhetik le. Az adott bérleményt érintő
felmérés időpontjáról postai úton tájékoztatjuk Önöket. Az ERVA
Zrt. kéri a tisztelt Bérlőket, hogy biztosítsák a bérleményekbe történő bejutást, és készítsék elő a bérleti szerződést. Az ellenőrök bejutásának megtagadása a bérlemény felmondását idézi elő.
ERVA Zrt.
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Rendőrségi hírek

„Élen a tanulásban,
élen a sportban”
június 9-én adták át az „élen a tanulásBan, élen a sportBan” kitüntetéseket.
a díjátadó ünnepségen szikszai zsolt, juhász gáBor, erzséBetváros alpolgármesterei
és Benedek zsolt Önkormányzati képviselő kÖszÖntÖtte az ifjú kitüntetetteket,
edzőiket, tanáraikat és az iskolák, sportegyesületek vezetőit.

Értesítési
telefonszámok:
„Telefontanú”
zöld szám;

06-80-555-111
107 vagy 112

Rendőrségi
hírek

aktuális

A

z önkormányzat célja a kitüntető cím
adományozásával a tanulásban és a
sportban kiemelkedő fiatalok eredményeinek elismerése; az oktatási intézmények
és a sportegyesületek kapcsolatának erősítése és továbbfejlesztése. A pályázati kiírásra minden erzsébetvárosi
oktatási-nevelési intézmény diákja pályázhatott, így a
határidő végéig 28 pályázat érkezett. Olyan diákok kaphatták a kitüntető címet, akik valamelyik erzsébetvárosi
egyesületben sportolnak és az iskolai teljesítményük is
kifogástalan, tanulmányi átlaguk legalább 4,5-es.
A bírálóbizottság 8 pályázó eredményét emelte
ki, akik a díjakat az ünnepélyes gála keretében
vehették át. Az egyéni díjazottak emlékplakettet, oklevelet és sportszerutalványt kaptak.
A pályázat legfontosabb célja, hogy Erzsébetváros fiataljait szellemi és fizikai képességeik
harmonikus fejlesztésére ösztönözze. „A hivatal megtesz mindent annak érdekében, hogy
a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok eredményeinek elismerje
és a továbbiakban is támogassa” – mondta Benedek
Zsolt önkormányzati képviselő. Somogyi Szilvia kapta
az egyik elismerést, aki az Alsóerdősori Bárdos Lajos
Általános Iskola és Gimnázium 9. osztályos kitűnő

tanulója, és egyben az MTK sportegyesület kajakkenusa. Legjelentősebb eredményei között a serdülő
országos bajnokságon 15 km-es távon ezüst kajak
2-esben 500 m-en pedig aranyéremmel büszkélkedhet. A Budapest bajnokságon kajak 1-esben 1000 és
4000 m-en, az Országos Diákolimpián 2000 m-en is
a dobogó legfelsőbb fokára állhatott. A kerületi Diákolimpián az iskola ezüstérmes
kosárcsapatának tagja volt.
Testnevelő tanára, Deákné
Veszprémi Ágnes örül a fiatal sportoló eredményeinek és
a továbbiakban is támogatja
karrierje építésében.
A Baross Gábor Iskola kis
növendékei sem vallottak
szégyent. Váradi Noémi és
Felkai Renáta nem csak a
tanulásban, a kézilabdában is
jeleskednek. „A lányok hihetetlen ügyesek és kitartóak.
Noémi rendkívüli szorgalommal tudja vezetni társait,
hiszen igazi vezéregyéniség, aki
hátulról kitűnően tud irányítani. Az elmúlt tanévben a
Budapesti Kézilabda Diákolimpián induló bronzérmes
iskolai csapat tagja volt, valamint a kerületi diákolimpián több sportágban is kiemelkedő eredményt ért el.
Egyéniben a sakkverseny második, a kislabdahajítás
első helyezettje lett. Az iskola zsinór partizán és kosárlabdacsapatainak oszlopos tagja volt, akikkel dobogós
helyezéseket szereztek. A kerületi minikosárlabda-bajnokságon csapatával harmadik helyezést ért el. Nagyon
büszke vagyok rájuk, és örülök, hogy első osztályos
koruk óta taníthatom őket” – meséli Wágner Zsuzsanna, Noémi és Renáta testnevelő tanára. A kerület
büszkeségeinek névsora itt azonban nem ér véget, hiszen
Radics Richárd, Szabó Kristóf, az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola tanulói is
átvehették a díjat. Stepanov Szergej Vagyim és Tárkányi Zsombor, a Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános
Iskola és Vendéglátó Szakiskola tanulói valamint Szokol
Szonja, a Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium tanulója is büszkélkedhet ezzel a kitüntetéssel.
A példamutató diákoknak és tanáraiknak ezúton is gratulálunk!
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A két női elkövető június 12-én ismerkedett meg a sértett férfival, akinek felajánlották szexuális szolgáltatásaikat. Ezután a férfi Damjanich
utcai lakására mentek, ahol figyelmét elterelve 82 ezer forintot loptak
el, majd futva menekültek a lakásból. Az egyik nő közben elhagyta a
mobiltelefonját.
Nyomozóink felhívták az elkövetőt, a telefon becsületes megtalálójának kiadva magukat. Az így megbeszélt találkozón fogták el a bűncselekmény egyik elkövetőjét, akit a bíróság előzetes letartóztatásba
helyezett. Társa ellen elfogatóparancsot adtunk ki.

felHívás

A grafikán látható férfi a nyomozás
eddigi adatai szerint 2011. május 29-én
a délutáni órákban az Alsóerdősor utcában kitépte a sértett nyakából annak
110 000 Ft értékű arany nyakláncát.
A feltételezett elkövető kb. 18–25 éves,
170 cm magas, vékony testalkatú, sötét
hajú, keskeny arcú, hegyes orrú, dús
szemöldökű férfi.

segítségüket kérjük!

A grafikán látható nő a nyomozás
eddigi adatai szerint 2011. június 2-án jogosulatlanul megszerezte a
sértett bankkártyáját, majd azzal 100
ezer forintot vett fel a Péterfy Sándor
Utcai Kórházban található automatánál.
A feltételezett elkövető körülbelül 30–35
éves, átlagos testalkatú, vállig érő szőke
hajú, barna szemű nő. Azzal férkőzött az
idős, beteg sértett bizalmába, hogy egy
korábban valóban megtörtént öröklési
ügyre, illetve az abban közreműködő
ügyvédre hivatkozott.

,keressük!

A képeken látható nő és férfi a nyomozás eddigi adatai szerint 2011.
március 12. napján ablakbetörés
módszerével feltörték a sértett
személygépkocsiját, ahonnét eltulajdonították a táskáját, majd az
abban lévő bankkártyával készpénzt kíséreltek meg felvenni. Az
okozott kár: 166 000 Ft.
A feltételezett elkövetők személyleírása: az ismeretlen férfi 30 év
körüli, kb. 175 cm magas, 80–85 kg
lehet, erősebb testalkatú, arca
kerek, az elkövetéskor borostát
viselt, haja rövidre volt nyírva,
bőre színe kreol. Az ismeretlen
férfi a készpénzfelvétel megkísérlésekor egy fehér, homlok részen feliratos baseballsapkát, fekete dzsekit, hosszú farmernadrágot, valamint sötét színű sportcipőt viselt.
Az ismeretlen nő 30 év körüli, kb. 160 cm magas, kb. 55-60 kg súlyú,
átlagos testalkatú, arca vékony, kreol bőrű, vállig érő sötét barna színű
göndör haja volt, a pénzfelvétel megkísérlésekor egy bézs színű baseballsapkát viselt, valamint bézs színű cipzáras pulóver volt rajta.

felHívás

A fotón látható kerékpárt ismeretlen tettes 2011. május 23.
napján tulajdonította a Budapest, VII. ker. Károly krt. 5. sz.
elől. Az okozott kár: 138 000 Ft.
A
kerékpár
jellemzői:
FMR0100116 (vázszám); sötétkék színű, 27 sebességes, fekete
színű, hátsó csomagtartó, kormányon fekete színű óra és kormányszarv.
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Vattamány Zsolt polgármester féléves beszámolója
Kedves Erzsébetvárosiak!
Beszámolóm célja, hogy Önök tájékozódhassanak az elmúlt félév legfontosabb
eredményeiről, fejlesztéseiről, eseményeiről. Egy polgármester munkájának legfőbb fokmérője
az emberek véleménye, visszajelzése, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy átfogó képet
kapjanak Erzsébetváros egészét érintő intézkedésekről.

A Képviselőtestület
munkája
számokban:

Testületi ülések:

20
37
863
Rendeletek:

Határozatok:

Célkitűzés: Kerületünk dinamikusan fejlődő
városrésszé váljon, ahol biztonságos, rendezett környezetben élhetünk, modern intézmények fogadják a polgárokat.

Megalkottuk az „Új kezdet”
költségvetését

A költségvetés összeállításánál a valós igények figyelembevételével valamennyi fontos terület esetében a
hatékonyság és egy élhetőbb Erzsébetváros kialakítása
volt a cél.

Döntöttünk az Erzsébet-Terv –
fejlesztési programról

Az Erzsébet-terv egy komplex fejlesztési program, mely
a kerület életének számos területén fellendülést eredményez. A különböző területeken – városrendezés,
oktatás, szociális szféra, kulturális élet – megvalósuló
fejlesztések által egy élhető város képét tárja elénk,
mely ideális élettér a kerületieknek, egyben vonzó célpont az idelátogatóknak.
Legfontosabb intézkedések az Erzsébet-terv keretein
belül:
· a közintézmények rekonstrukciója, felújítása,
· a közterületek felújítása,
· közoktatási beruházások, iskolafelújítások,
· kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása,
· kerületi vallási központok infrastruktúrájának támogatása.
A Hunvald György és Gál György elleni büntetőeljárás
kapcsán felhatalmazást adtunk polgárjogi igény érvényesítésére 642 millió forint és járulékai erejéig – ezzel
összefüggésben elindítottuk a korábban önkormány-

(számítógépek), szolgálati lakások átadásával; jutalommal a kiemelkedő munkavégzésért, emellett
együttműködési szerződés útján is kooperatív kapcsolatot alakítottunk ki;
· bővítettük a Közterület-felügyelet állományát Erzsébetváros közterületeinek rendje érdekében;
· modern, kiemelt területeket érintő térfigyelő kamerarendszer kialakításán dolgozunk;
· támogattunk kerületi kötődésű polgárőr egyleteket.
Köztisztaság javítása kiemelt feladatunk, ennek érdekében a következő intézkedéseket tettük:
· 200 db köztéri szemetesedényt helyeztünk ki a lakosság igényeinek felmérésével; a kerületből elszállíttattunk nagy mennyiségű veszélyes hulladékot, illetve
illegális lomot.
Megszerveztük a nagy sikerű „Takarítsunk együtt”
akciót: 2011 májusában lelkes önkéntesek varázsolták
tisztává Erzsébetváros utcáit. Az idén először megrendezett „Takarítsunk együtt” akcióhoz rengeteg érdeklődő csatlakozott, minden korosztály magáénak érezte
a kezdeményezést, melynek célja egy olyan hagyomány
megteremtése, aminek keretein belül a kerületben élők
megtapasztalhatják, milyen fontos, hogy maguk is
tegyenek lakókörnyezetük tisztaságáért.
Hozzáláttunk a kerületi utak, járdák állapotának javításához, elkészült:
· a Király utcában a gránitburkolat és a kockakövek
javítása, cseréje;
· a Marek József utcában csatornarekonstrukció,
illetve járdacsere teljes utcaszélességben,
· a Murányi és a Kertész utcák egyes részein járdacsere;
· a Kazinczy utcában közművek cseréje, útburkolatának felújítása három szakaszban.

Erzsébetváros fejlesztéséért

zati tulajdonú ingatlanok 2002–2008 közötti időszakban történt eladásainak és apportálásának utólagos
ellenőrzését.
Fejlesztési célú pályázatokkal lehetőséget teremtettünk
a társasházak és környezetük felújítására, keretet biztosítottunk:
társasházak felújítására; gázszolgáltatásból kizárt társasházak részére vezetékek felújítására; kaputelefonrendszer létesítésére, elavult rendszerek felújítására;
növényesítésre; kéményfelújításra.
A Képviselő-testület döntése alapján a kerület bevételeit gyarapítja a beszedett idegenforgalmi adó.
A közbiztonság javításának elengedhetetlen feltétele a
rendőrséggel, a közterület-felügyelettel és a polgárőr
szervezetekkel való együttműködés, ennek érdekében:
· támogattuk a VII. Kerületi Rendőrkapitányságot gépkocsik biztosítása révén, tárgyi eszközökkel
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Parkjaink állapotát is javítottuk:
· a Klauzál, Almássy téri parkokban
műszaki felújításokat végeztünk, emellett a térbútorok karbantartására is sor
került az Erzsébetvárosi Diákönkormányzat segítségével.
· a kerület játszótereiben folyamatos átalakítások, karbantartási munkálatok zajlanak a
hatályos szabványok alapján.

Erzsébetváros egészségéért,
szociális biztonságáért
Célkitűzés: A kerületi egészségügyi intézmények korszerűsítését, a szociális ellátórendszer bővítését kiemelt feladatként kezeljük.

Jelentős eredményeket érünk el a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) munkájának koordinálása során.
Az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
olyan helyi szintű szakmai konzultációs munkacsoport, melyek munkájának lényege a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi szakmai összefogás.
Újjáélesztettük a régi hagyományt, ismét volt Semmelweis-nap Erzsébetvárosban.

Erzsébetváros Önkormányzata egy korábban nagy
tradícióval bíró rendezvényt kíván újjáéleszteni, s a
hagyományokat megújult keretek között továbbvinni.
A Semmelweis-nap célja, hogy a kerület méltó tisztelettel mondhasson köszönetet orvosainak, egészségügyi alkalmazottainak áldozatos munkájukért.
A Nefelejcs utcai gázrobbanást követően gyors és hatékony segítségre volt szükség: április 6-án nagy erejű
gázrobbanás történt a Nefelejcs u. 19. szám alatti
épületben, melynek következtében szükségessé vált a
lakók kitelepítése és ellátásuk azonnali biztosítása,
elszállásolásuk megszervezése. A szociális juttatások igénylésére már aznap lehetőséget biztosítottunk.
Szociálisan rászorultak részére étkezési
utalványt osztottunk.
Kerületi oktatási és nevelési intézményekbe járó gyermekek részére biztosítjuk
a heti kétszeri gyümölcsellátást.
Karitatív tevékenységek útján, adományokkal igyekszünk megkönnyíteni azok helyzetét, akik rászorulnak a segítségre, így kiosztottunk:
· kerületi gyermekeknek karácsonyi ajándékcsomagokat 4,5 millió forint összegben;
· koncertjegyeket fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű gyermekeknek;
· cirkuszjegyeket a rászorult helyzetben lévő gyermekeknek;
· támogattuk a vörösiszap-katasztrófa károsultjait.

Erzsébetváros felnövekvő
nemzedékéért
Célkitűzés: A kerületben meg kell teremteni
a színvonalas, korszerű oktatás feltételeit,
a fiatalok számára meg kell adni a lehetőséget tehetségük gondozásához.
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Az általános iskolai feladatellátásra épülve szakközépiskolai és szakiskolai képzést biztosít az Erzsébetvárosi
Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola.
Bérpótlék emelésével ismertük el az erzsébetvárosi
pedagógusok magas színvonalú nevelési–oktatási tevékenységét.
Ötfordulós rajzpályázatot hirdettünk meg kerületi óvodák, iskolák részére értékes nyereményekkel,
melyet hatalmas érdeklődés kísér.
Létrehoztuk az első éjszakai sportklubot.
Támogattuk a Hetedhét Gyermekjóléti Központ
törekvését, így megvalósulhatott a kerületben az első
éjszakai sportklub 13–18 éves fiatalok részére. Célunk,
hogy még több helyszínt biztosítsunk Erzsébetvárosban a szabadidő hasznos eltöltésére.
Megalapítottuk az erzsébetvárosi felsőoktatási ösztöndíjat, melyet a jövőben folyamatosan egy komplex felsőoktatási támogatási rendszerré bővítünk.
A Dohány utca 32–34. szám alatti – üresen álló –
ingatlan pályázat útján történő bérbeadása révén ismét
oktatási funkciót tölthet be az épület, melyben létrejön
az ország első héber–magyar nyelvű iskolája.
Támogatást nyújtunk a kerületi fiataloknak a „B”
kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez.
Nyári napközis sporttábort szervezünk, amely keretein belül színvonalas programok várják a kerületi
általános iskolás gyermekeket.
Felújítottuk a felvidéki Rózsaszállási (ruzinai) tábort,
így a kerületi gyermekek megszépült, rendezett környezetben üdülhetnek, a táborozást pedig pályázati
úton támogatjuk.
Erzsébetváros elsőként eredményesen részt vett a Kihívás Napja sportrendezvényen, mely számos kerületi
gyermeket, felnőttet mozgatott meg.
Hosszú idő után sikerült rendezni a bölcsődei
dolgozók elmaradt bérpótlékát.
Átszerveztük a kerületi oktatási
intézményrendszert a hatékony működés érdekében.
A jelenlegi öt önálló intézmény átszervezésével négy
épületben három iskola
kezdi meg működését
2011. július 1-jétől, így
kizárólag általános iskolai képzést folytat a Baross
Gábor Általános Iskola. Az
Alsóerdősori Bárdos Lajos
Általános Iskola és Gimnázium általános iskolai és négy
évfolyamos induló, öt évfolyamos kifutó rendszerű gimnáziumi nevelő-oktató feladatokat lát el.

Erzsébetváros kultúrájáért
Célkitűzés: A kerület kulturális életének
fellendítése, Erzsébetváros büszkeségeinek
méltó elismerése.

Erzsébetváros polgáraiért
Célkitűzés: A kerületben élők mindennapjainak megkönnyítése, nyugalmuk megteremtése
és a kulturált szórakozás lehetőségeinek
megteremtése.

Éjszakai szórakozóhelyek működésének ellenőrzése,
hiányosságok feltárása és orvoslása.
Az Ügyfélszolgálati Iroda munkatársai 2011. február és
május hónapok közötti időszakban – a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság
VII. Kerületi Rendőrkapitányság, valamint a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal munkatársainak közreműködésével – összesen hat alkalommal éjszakai ellenőrzést tartottak a kerületben működő nagy befogadóképességű,
éjszakai vendéglátóhelyeken. Az ellenőrzések során
összesen tizenhárom vendéglátó üzlet közös hatósági
ellenőrzésére került sor, amelynek során a kereskedelmi
hatóság munkatársai a vonatkozó jogszabályokban foglalt hatáskörüknek megfelelő vizsgálatot elvégezték, és
a szükséges intézkedést a helyszínen, vagy az ellenőrzés
lefolytatása után megtették.

Részt vettünk a Kazinczy utcában lévő tűzfal felületének rehabilitációjában, melyre művészeti értékkel bíró,
turisztikai szempontból vonzó alkotás került.

Új szemléletű zajrendeletet dolgozunk ki az érintettek
bevonásával.
Kiemelt feladatként kezeljük az itt élők egészséges életkörülményeinek, pihenéshez, éjszakai nyugalomhoz
való jogának biztosítását. Folyamatban van az ezzel kapcsolatos új szabályozás előkészítése, melyek célja az üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása, továbbá az
egyéb zajkibocsátás feltételeinek meghatározása, a közterületi szeszesital-fogyasztás korlátozása.
A születendő szabályozás egy olyan
átfogó koncepció része, mely szem
előtt tartja a kerületi lakóknak
az élhetőbb lakókörnyezethez,
továbbá az üzletek üzemeltetőinek a vállalkozás szabadságához való jogát, és ezen
érdekek mentén a célok
összehangolásával jön létre.

Új önkormányzati kitüntetéseket alapítottunk, adományoztunk kerületünk büszkeségeinek elismerése
céljából, így létrehoztuk:
· a z Erzsébetváros Mestere díjat,
· a z Erzsébetváros Jövőjéért díjat,
· a z Egészséges Erzsébetvárosért díjat,
· és az Erzsébetváros Szociális Szakembere díjat.

Korszerűsítettük a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáját, kialakítottunk
egy szociális információs pultot,
mely segítséget nyújt az ügyfelek
részére a gyors, gördülékeny ügyintézésben.

Támogatjuk a Zsidó Nyári Fesztivált, mely évek óta
színvonalas szórakozási lehetőséget nyújt a kerületieknek és az idelátogatóknak.

Meghosszabbítottuk a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának nyitva tartását, valamint sorszámkiadási
idejét, hogy rugalmasan igazodjunk ügyfeleink igényeihez.

Kultúra utcája projekt keretein belül a belső-erzsébetvárosi városrész felújítása.
· A projekt célja egy dinamikusan fejlődő, fenntartható fejlődést és javuló életminőséget biztosító terület kialakítása a kulturális és vallási identitás megőrzése mellett.
· A programban részt vevő épületek, területek:
Dob utca 29., Kazinczy utca 34., Kazinczy utca
29. szám alatti Ortodox Zsinagóga, Kazinczy utca
23–27. szám alatti ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara, valamint a Kazinczy utca 21. szám alatti
Elektrotechnikai Múzeum.

Megállapodást kötöttünk a Fővárosi Állat- és Növénykerttel, mely alapján a kerületi gyermekek kedvezményes áron vásárolhatnak belépőjegyet.
Bécs VII. kerületének polgármesterével együttműködési megállapodást kötöttünk.
A megállapodás célja a két kerület kölcsönös megismerése és a kapcsolatok szorosabbra fűzése elsősorban
kulturális, turisztikai, kereskedelemfejlesztési és városfejlesztési területeken.

Fontosnak tartjuk, hogy a Hivatalunkban házasságot
kötő párokat méltóképpen köszöntsük, így emléklap
formájában is megemlékezünk a jeles eseményről.
Hasonlóképpen tiszteljük meg a kerületi szépkorúakat,
akiket személyesen köszöntünk.
Új szemléletű civil pályázatot alkottunk meg, melynek
keretein belül egy átfogó és átlátható támogatási rendszert alakítottunk ki.

Támogattuk a kerületi civil és kisebbségi rendezvényeket, így megrendezésre került a nagy sikerű bolgár
kulturális kiállítás és az óvodások nemzetiségi húsvétja. Emellett nagy érdeklődés övezte a civil fórumot,
melyen a kerületi civil szervezetek választ kaphattak az
őket érintő legfontosabb kérdésekre. Sikeresen együttműködtünk a Száztagú Cigányzenekarral, megkön�nyítettük felkészüléseiket külföldi koncertjeikre.

Erzsébetváros tájékoztatásáért
Célkitűzés: Az erzsébetvárosiak hiteles
és naprakész tájékoztatása, helyi
újság, televízió, honlap színvonalának emelése, közösségi kapcsolatok kialakítása.

Külsőleg és tartalmában is megújult
az Erzsébetváros újság, mely kéthetente színvonalas tájékoztatást
nyújt a kerületi eseményekről és az
aktuális hírekről.
Kialakítás alatt áll az
Erzsébetváros TV új
műsorstru ktúrája,
melynek célja a hiteles
tájékoztatás nyújtása változatos műsorokkal minden korosztály részére.
Elkészült az új, felhasználóbarát Erzsébetváros honlap.
Megalakult az Erzsébetvárosi
Média Nonprofit Kft., mely
összefogja és egységesíti a kerület
kommunikációs csatornáit.
Erzsébetváros már a Facebookon is!
Kérdőíveken keresztül tájékozódtunk a lakosság véleményéről, oktatási kérdésekben és zajártalmak
témakörben bevontuk a kerületieket a döntés-előkészítésekbe.
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Rovat
Rovatcím

Nyári táborok

Vakációóóóóó!

indul a nyári szezon, ezzel együtt pedig az ÖrÖk proBléma: hová tegyük
a gyereket a nyári vakáció ideje alatt? néhány tippet ÖsszegyŰjtÖttünk, hogy
megkÖnnyítsük a választást. jó pihenést a család minden tagjának!

gyere el az orfűi Haramia Gyermektáborba!
korosztály: 7–14 éves korig
helyszín: orfű
időpont: 2011. augusztus 7–12.
ár (ft/fő): 32 000
további informáCió:
www.orfu-diakszallas.hu
e-mail: tekeres@tekeres.t-online.hu
mobil: 30/411-5652

jurtatábor

Lovaglás minden nap, íjászat, tábortűznél
sütögetés, lovaskocsikázás, pusztaolimpia, és
még sok más feledhetetlen program!
korosztály: 4–15 éves korig
helyszín: surány-póCsmegyer,
szentendrei-sziget
időpont: július 17. – július 22.,
ár (ft/fő): 33 000
további informáCió: www.jurtatabor.hu
email: info@jurtatabor.hu
tel.: 70/548-4461

Ottalvós táborok
KAlAND és FelFeDeZő TÁBOR

további informáCió:
www.adrenalin-park.hu
e-mail: info@adrenalin-park.hu,
tel.: 37/600-074; 574-025; 574-026

Kalandra és izgalomra vágysz? Mozgás,
játék, élmény! Vidám nyári tábort indítunk
ahol megtudhatod, hogy mennyire tudsz
éjszaka tájékozódni, talpraesett és kreatív
vagy-e.

világfa kalandtábor

korosztály: 8–14 éves korig
helyszín: simontornya
időpont: 2011. július 24 – július 30.,
július 31 – augusztus 6., augusztus 7 –
augusztus 13.,
ár (ft/fő): 35.000
további informáCió:
www.kontikizrt.hu,
e-mail: nyaritabor@kontikizrt.hu
tel.: sipos margit 20/9/146-418

korosztály: 7–14 éves korig
helyszín: tök
időpont: 2011. július 3–8.; július 24–29.
július 31 – augusztus 5.; augusztus 7–12.
ár (ft/fő): 32 000
további informáCió:
www.balamberjatszohaz.hu, info@
balamberjatszohaz.hu, telefonszám:
uliCsák rita: 06 20/515 0182; takáCs
ákos: 06 20/357 8739

kaland tábor
a Mátrában

Szeretnél friss levegőn, élményekben gazdag táborban pihenni? Akkor ez a te táborod!
korosztály: 9–14 éves
korig
helyszín: oxygen adrenalin
park
időpont: 2011. július 11 – július 15.;
július 18. – július 22.; július 25. – július
29.; augusztus 1 – augusztus 5.;
augusztus 8. – augusztus 12.;
ár (ft/fő): 35 000

Fedezd fel a körülötted lévő világot és benne
önmagad. Fedezd fel a vizet, a fát, a hegyet, a
föld adta ételeket és benne saját rejtett képességeidet.

15. NApveTő TÁBOR –
keresztény élMénytábor

A Napvető egy olyan keresztény élménytábor, ahol egy nyári hétre kiszakadhatsz a
szürke hétköznapokból, és egy felejthetetlen,
kalandos hetet élhetsz át!
korosztály: 8–14 éves korig
helyszín: pilisCsaba
időpont: 2011. augusztus 7–13.
ár (ft/fő): 15 600
további informáCió: www.koszi.net
jelentkezési határidő: július 15.
kapCsolat: frenyó istván: 06 30 639
1448, koszi@koszi.net

kalandtábor zánkán

Éjszakai túra, vízi kalandok, íjászat, kalandok térképpel, iránytűvel, tájfutás, bátorságpróba, tábortűz kalandpark és még sok
érdekesség.
korosztály: 10–14 éves korig
helyszín: zánka újhegyi út
időpont: 2011. július 30 – augusztus 4.
ár (ft/fő): 25 500
további informáCió:
www.biCskeitabor.hu,
e-mail: jakabb@t-online.hu, enderika@
freemail.hu,
tel.: jakabné borostyán krisztina:
06 20 5517 620, endrédiné szabó erika:
06 30 911 2087

indián kalandtábor

Ha szeretnéd megismerni a táborozás kultúráját, ha kíváncsi vagy, hogyan tudsz csapatban dolgozni, ha kipróbálnád, milyen a
falmászás, az evezés, akkor itt a helyed!
korosztály: 10–14 éves korig
helyszín: nagytevel
időpont: 2011.07.25–31.
ár (ft/fő): 35 000
további informáCió:
www.tabor.eletjel.eu

HARAMiA GYeRMeKTÁBOR ORFű

Ha unod már a megszokott kézműves-, sportés kalandtáborokat! Ha szeretnél hasznos, de
szórakoztató dolgokat tanulni! Ha kíváncsi
vagy, milyen is egy igazi haramia élet, akkor

táborozz a terMészetben
a cserkészekkel!

A Magyar Cserkészszövetség hivatalos nyári
tábora. Tábortűz, főzőcskézés, természetismereti játékok, kalandos vetélkedők, kirándulás. Mindez a Budapest határában fekvő
csodálatos, tiszta levegőjű Sztrilich Pál Cserkészparkban.
korosztály: 7–16 éves korig
helyszín: sztriliCh pál Cserkészpark,
budapest-nagykováCsi
időpont: 2011. július 4–8., július 11–15.,
ár (ft/fő): 28 000
további informáCió:
lakatos gergő: +3620 823 0155
e-mail: gergo@felfedezotabor.hu
www.felfedezotabor.hu

Mecseki aktív tábor

Felszíni túrák a Mecsekben (Bandukolás),
Tréfás vetélkedők (Megcsináljuk) Játékos feladatok (Örömködés) Strandolás (Pancsolás)
Csillagles (Hanyatt a fűben) Denevérfigyelés
(Döncik a mélyben) Kőzetkiállítás (Mi lenne,
ha mészkő lennél) Barlangászás (Csússzunk –
Másszunk) Túlélőcsomózás (Ez nem spagetti)
Tábortűz kürtőskalácssütéssel (megsütve)
Éjszakai séta (Kalandozzunk)
korosztály: 10–14 éves korig
helyszín: orfű
időpont: 2011. július 18–23.,
augusztus 15–20.
ár (ft/fő): 29 500
további informáCió:
www.meCsekhaza.hu

e-mail: info@meCsekhaza.hu
tel: 20/380-2064

nyoMolvasó kalandtábor

Ilyet is csak itt találsz! Strandolsz, lovagolsz,
sziklát és barlangot mászol. Közben észrevétlenül nagyot lépsz előre a tanulás és gondolkodás terén is!
korosztály: 8–18 éves korig
helyszín: balaton-felvidék vöröstó
időpont: 2011. július 17–22.,
augusztus 14–19.
ár (ft/fő): 35 800
további informáCió:
www.bodzavar.hu/tabor-program

vízparti élMénytábor

Százlábú Egyesület szervezésében létrejövő,
igazi Kaland-, és Élménytábor a Körösök
völgyében.
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oktatóink megtanítanak szörfözni, vitorlázni és elmagyarázzák neked az elméleti
tudnivalókat is.
korosztály: 8–88 éves korig
helyszín: balatonföldvár
időpont: 2011. augusztus 22–26.
ár (ft/fő): 59 000
további informáCió:
www.wasserstart.hu,
e-mail: info@wasserstart.hu

pótnagyitábor

A heti programban szerepel strandlátogatás,
lovaglás, madarak megfigyelése, kirándulás
a Bihari-síkon, lovas szekerezés, tanyalátogatás, ismerkedés a háziállatokkal /nyuszi,
bárány, csibék, csikó, kecskegida/ kézműves
foglalkozások, sütés-főzés a pótnagyikkal,
kemencézés, sport.

korosztály: 8–16 éves korig
helyszín: békés-dánfok
időpont: 2011. június 27. – augusztus 6.
között heti turnusokban
ár (ft/fő): 24 000
további informáCió:
www.szazlabu.hu, www.taborok.info
e-mail: info@szazlabu.hu
tel.: +36/70 334 0841

korosztály: 5–50 éves korig
helyszín: földes
időpont: 2011. június 26-tól vasárnaptól szombatig a nyáriszünet teljes
ideje alatt.
ár (ft/fő): 29 900
további informáCió:
www.potnagyitabor.hu,
www.faCebook.Com/potnagyitabor
tel.: +3620 313-3544, +3670 532-4188

lovastábor

RepÜlő MODelleZő

Lovastábor 1,5-2 óra fejenkénti lovaglással
(6-8 óra a lovak között).
korosztály: 8–20 éves korig
helyszín: kunbaraCs
időpont: 2011. július 17–23.
ár (ft/fő): 29 900
további informáCió:
www.megfizet-heCC.hu
email: kunbaraCs@t-online.hu
tel.: 76/371-213, vagy 20/9175-483

tenisztábor a balatonon

Többek között kalandpark, vidámpark, cirkusz, hajókirándulás vár rád a teniszoktatás
mellett.
korosztály: 7–14 éves korig
helyszín: balatonlelle
időpont: 2011. július 14–19., 19–24, 24–29.
ár (ft/fő): 52 000
további informáCió:
www.teniszoktatas.atw.hu,
e-mail: takaCsoCsy@gmail.Com,
tel.: 06-30-700-3998

szörftábor

Itt szinte az egész napot szabad levegőn (és
jó részében vízen) töltheted, szakképzett

Több mint 20 éve vár modellező táborunk
Kunszentmiklós mellett. Sátorozással, helyben étkezéssel. Reggeltől estig játszunk, repítünk. Akár egy napra is érdemes lejönni.
korosztály: 10–99 éves
korig
helyszín: kunszentmiklós
időpont: 2011. július
23–31.
ár (ft/fő): 14 000
további informáCió:
www.Csepelimodse.ini.hu

napsugár vakációs tábor

Kézműves tábor a Balaton déli partján, Balatonszárszón. Délelőtt kézműves foglalkozások, délután szabadidőprogramok várnak rád.
korosztály: 7–11 éves korig
helyszín: balatonszárszó
időpont: 2011. július 4-8.
ár (ft/fő): 30 000
további informáCió:
www.napsugartabor.hu
e-mail: napsugartabor@freemail.hu,
tel.: 30- 364-62-57

14

Nyári táborok

15

+1 tipp
agytorna – észkerékkapcsoló

Itt megtanulhatod, hogyan használd másképpen kis számítógépedet, az agyadat.
korosztály: 8–14 éves korig
helyszín: balatonszepezdfürdő
időpont: 2011. július .31. – augusztus 6.
ár (ft/fő): 42 000
további informáCió:
www.angyalfeny.hu
e-mail: molnarklara@tonline.hu
tel.: 0630-438-9514

HagyoMány és MesTeRséG ii. NépMűvészeti tábor a sóstói
MÚzeuMfaluban

Az előadások az életmód, a hagyományok, az ökológia és a gazdálkodás témaköreit érintik, megmutatva az összefüggéseket,
melyek felismerése hatással lehet életedre.
korosztály: 10–99 éves korig
helyszín: nyíregyháza-sóstófürdő
időpont: 2011. július 10. – július 16.
ár (ft/fő): 16 000
további informáCió:
www.borsalapitvany.hu
e-mail: maramarta@gmail.Com
tel.: 30/566-4910; 20/926-9113

tanulj nyelvet játszva!

Az angol–német tábor célja intenzív nyelvoktatás, napi 4 órában, délelőttönként, kis csoportokban. A foglalkozások célja szókincsbővítés és beszédkészség-fejlesztés.
korosztály: 6–14 éves korig
helyszín: hatvan
időpont: 2011. június 20. és 2011.
augusztus 26 között minden hétfőtől péntekig
ár (ft/fő): 23 000
további informáCió:
www.eurohungariCum.hu e-mail:
eurohungariCum@eurohungariCum.hu
tel.: 061 422-05554

Napközis táborok
a várnegyed
keresztül-kasul

A tábor célja a Budavári Palota és a Várnegyed titkainak a megismerése, az udvar életének eljátszása, középkori szokások, játékok, viseletek.
korosztály: 7–13 éves korig
helyszín: budapesti történeti múzeum,
budavári palota e épület

időpont: 2011. július 04–08.
ár (ft/fő): 22 500
további informáCió: jelentkezési lap
és részletes program www.btm.hu
tel.: 061 487-8871

fotóstábor

Megismerkedhetsz a legismertebb fényképezőgép-típusokkal. Beszélünk ISO-érzékenységről, rekeszről, záridőről, fehéregyensúlyról.
Nem számít, milyen géped van, kihozzuk belőle a legjobbat!
korosztály: 10–14 éves korig
helyszín: zsebibaba Családi
napközi: kaposvár, egyenesi
u. 61.
időpont: 2011. július 25–29.
ár (ft/fő): 13 000
további informáCió:
www.zsebibabanapkozi.hu
e-mail: zsebibaba.kaposvar@gmail.Com
tel.: 30/425-8631

„öt nap alatt a föld körül”

Népek és nemzetek tábora. Megismerkedhetsz az elveszett civilizációk hagyományaival, megnézheted, hogyan élnek napjainkban
egy királyi udvarban, hol hordanak az emberek fapapucsot és kik nem viseltek sohasem
cipőt.
korosztály: 6–14 éves korig
helyszín: zsebibaba Családi napközi:
kaposvár, egyenesi u. 61.
időpont: 2011. augusztus 08–12.
ár (ft/fő): 13 000
további informáCió:
www.zsebibabanapkozi.hu
e-mail: zsebibaba.kaposvar@gmail.Com
tel.: 30/425-8631

attraction tánctábor
zuglóban

Napi 2 x 45 perc tánc, kreatív kézműves foglalkozások minden délután, szabadidős játékok (játszótér, csapatversenyek…) várnak rád!
korosztály: 3–14 éves korig
helyszín: xiv. ker. budapest, újvidék tér
3. arany jános általános iskola és
alapfokú művészetoktatási intézmény
időpont: 2011. július 11–15.
ár (ft/fő): 22 800
további informáCió:
www.attraCtion.hu
e-mail: attraCtion@attraCtion.hu
tel.: 70/338-0973

eX libris tábor

Nyomába eredünk a titokzatos hieroglifáknak, titkos üzeneteket rejtjelezünk, kódexet
készítünk. Mesélünk képekkel, vicces betűk

kel, megírjuk a saját legendánkat és minderről hírt
adunk a magunk szerkesztette újságunkban.
korosztály: 9-13 éves korig
helyszín: marCzibányi téri művelődési
központ
időpont: július 11-15., 9.00-16.00
ár (ft/fő): 22000
további informáCió: jelentkezés
vankó krisztinánál (a művelődési
központ titkárságán, naponta
9-16 óráig) informáCió: 212-4885
jelentkezést elektronikus úton is
elfogadunk,(jelentkezési lap letölthető a www.marCzi.hu oldalról).

doboz tábor

Klasszikus dobozszínházi technikákkal foglalkozunk, melyekhez pálcás síkbábokat és
zsákbábokat készítünk. A tábor végén – szándékaink szerint – egy közösen létrehozott kreatív és eklektikus színházi előadásra várjuk a
néző-családtagokat.
korosztály: 6–10 éves korig
helyszín: marCzibányi téri művelődési
központ
időpont: július 11–15., augusztus 8–12.,
9.00–16.00
ár (ft/fő): 22 000
további informáCió: jelentkezés vankó
krisztinánál (a művelődési központ
titkárságán, naponta 9–16 óráig)
informáCió: 212-4885 jelentkezést
elektronikus úton is elfogadunk,
(jelentkezési lap letölthető a www.
marCzi.hu oldalról).

nyári tábor Meseországban Mi gondoskodunk arról, hogy sokat

játszunk, bábozunk, kirándulunk, lovagolunk pónilovakon, énekelünk különféle
hangszerek kíséretével (zenepedagógussal) játékos angol nyelvű foglalkozások,
kézműveskedünk, alkotunk, batikolunk,
főleg a szabadban.
korosztály: 4–10 éves korig
helyszín: 2330 dunaharaszti,
nádor u. 48.
időpont: 2011. július 11–15.,
július 18–22.
ár (ft/fő): 24 800
további informáCió:
www.meseorszagCsana.hu
e-mail: info@
meseorszag-Csana.hu

funside angol-tenisz
napközis tábor

A VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat megbízásából ebben az évben az Aligátor
Kertvárosi Úszóiskola szervezi és bonyolítja a
nyári napközis táborokat. A diﬀerenciált úszásoktatáson túl választható szabadfoglalkozások: kézműves
foglalkozás, kreatív- és társasjátékok, ezzel párhuzamosan
az udvaron és a tornateremben labda- és ügyességi játékok
(pingpong, csocsó, kosárlabda, labdarúgás stb.), filmvetítés
(házi mozi)
A tábor helyszínére a VII. kerület Erzsébetvárosi Közösségi
Háztól külön autóbuszok szállítják a gyerekeket a sporttábor
helyszínére.

Naponta 2 teljes angolóra (összesen 120 perc) játékos angoltanulás
kor és tudás szerinti, kis csoportokra
bontva.
Naponta 2 teljes óra aktív edzés (összesen 120 perc) kor és tudás szerinti kis csoportokra bontva.
Rengeteg játékkal, pingponggal, twisterrel,
angol nyelvű társasjátékokkal, vetélkedőkkel
és versenyekkel várunk!

www.szulokhaza.hu
tel.: (06-1) 246-0880

korosztály: 5–13 éves korig
helyszín: flamenCo teniszCsarnok
(1118 bp., villányi út 14.) és szépvölgyi
teniszCentrum (1037 bp., virág benedek
u. 39–41.)
időpont: 2011. június 15-től augusztus
26-ig, hétfőtől péntekig tartó turnusokban.
ár (ft/fő): 34 000
további informáCió: farkas eszter és
szénási zsuzsanna
www.funside.hu
www.faCebook.Com/funsidetabor
email: tabor@funside.hu
tel.: 0630 311-1746

korosztály: 4–12
További információ: Baross Gábor Általános Iskola, Budaéves korig
pest, VII. kerület Hernád u. 42–46., I. emeleti titkárság
Telefon: 3446-635
helyszín: budaspest,
Ár/Ft/fő/: A VII. kerületi általános iskolás
pozsonyi út 12.
gyerekeknek a tábor díja megegyezik a
időpont: 2011. július 27–
napi iskolai étkezési díjjal – a szociaugusztus 1.
ális rászorultság figyelembe
ár (ft/fő): 27 000
vételével
további informáCió:
www.nohastudio.hu

Mesetábor

Mesélő kedvünkkel életre keltjük és megteremtjük meseváros lényeit, és velük
együtt történetünk szereplőivé válhatsz te
magad is! Bábozunk, dramatizálunk, mesét
írunk, teret építünk és mázolunk.
Táborvezető: Krista Anita bábszínész
korosztály: 6–10 éves korig
helyszín: marCzibányi téri művelődési
központ
időpont: július 25–29., 9.00–16.00
ár (ft/fő): 22 000
további informáCió: jelentkezés vankó
krisztinánál (a művelődési központ
titkárságán, naponta 9–16 óráig)
informáCió: 212-4885 jelentkezést
elektronikus úton is elfogadunk,
(jelentkezési lap letölthető
a www.marCzi.hu oldalról).

sZÜlőK HÁZA MeseTÁBOR –
világjáró apró lábak

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
nyári szünet. A sok kis lurkó és szüleik izgatottan várták a sok kalandot: pancsolást,
kirándulást, póni lovaglást, sok új barátot.
Gyere el Te is és vegyél részt sok-sok mesés
élményben, amiről aztán neked is lesz mit
mesélned!
korosztály: 3–7 éves korig
helyszín: bp. xi. rétköz u. 7.
(eleven Center p2-es szint)
időpont: 2011. augusztus 15–19.
ár (ft/fő): 29 500
további informáCió:

könyvtábor

Készítsd el velünk
saját mesekönyved!
Mi írjuk, rajzoljuk, szkenneljük
és nyomda készre
készítjük a könyvet.

jedi lovag tábor

Ha szereted a jediket, a fénykardot, akkor itt
az idő, hogy a szülinapi zsúrodon barátaiddal
megvívjátok a droidok és klónok csatáját.
korosztály: 5–10 éves korig
helyszín: 1038 bp, márton köz 24.
időpont: 2011. július 04–10., 25–31.
ár (ft/fő): 22 000
további informáCió:
www.meseparty.hu
e-mail: info@meseparty.hu
tel.: 0620 942-4363

HeRCeGNőTÁBOR

Táborunk mindent magába foglal, amit egy
hercegnőnek ismernie kell: korona-, varázspálca-, nyaklánc-, táskakészítés, udvari etikett, egyéni és csoportos foglalkozások, hercegnő-ruhába öltözés, táncolás, zene, éneklés,
arc-és körömfestés, szabadtéri játékok, versenyek és még sok minden más! A táborban a
jelmezeket mi biztosítjuk a gyermekeknek!
korosztály: 5–8 éves korig
helyszín: 1038. bp, márton köz 24.
időpont: 2011. július 11–17., 25–31.
ár (ft/fő): 22 000
további informáCió:
www.meseparty.hu
e-mail: info@meseparty.hu
tel.: 0620 942-4363

berlitz kids angol táborok

Angol nyelvi napközis táborok és intenzív
tanfolyamok anyanyelvű tanárokkal egész
nyáron, heti turnusokban.
korosztály: 7–17 éves korig
helyszín: 1065 bp., bajCsy-zs. út 29.
időpont: egész nyáron
ár (ft/fő): 26 000
további informáCió:

www.berlitz.hu
e-mail: r.fisCher@berlitz.hu
tel.: 061 266-8655

attraction tánctábor

Napi 2 x 45 perc tánc, kreatív kézműves
foglalkozások, szabadidős játékok (játszótér,
csapatversenyek…) várnak rád!
korosztály: 3–14 éves korig
helyszín: xiv. ker. budapest, újvidék tér
3. arany jános általános iskola és
alapfokú művészetoktatási intézmény
időpont: 2011. július 18 – július 22.
ár (ft/fő): 22 800
további informáCió:
www.attraCtion.hu
e-mail: attraCtion@
attraCtion.hu
tel.: 0670 338-0973

street dance tábor

Street Dance Tábor az Utcai Táncok Egyesület pedagógusaival vár téged
táborunkban. Az idén is megrendezzük
nyári táborunkat Manó, Mike és meglepetés vendégoktató(k) vezetésével. Lesz egész
napos tánctanulás 3-4 különböző stílusban
3-4 tanár részvételével, ezenkívül minden
nap közös programok és tinibulik ahová
barátaidat is elhívhatod!
korosztály: 6–50 éves korig
helyszín: m10 tánC- és sportakadémia
(vii. murányi utCa 10.)
időpont: 2011. július 30 – augusztus 6.
ár (ft/fő): 23 500
további informáCió:
www.utCaitanCok.hu
tel.: 0620 324-3088

A közölt információkért felelősséget
nem vállalunk.
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Nyári tippek

Izesélet

Ha nyaralni indul...
Itt a vakáció, vele együtt pedig jöhet a csomagolás, ami kellemetlen pillanatokat
okozhat a nyaralni indulóknak. Pláne, ha otthon felejtünk valamit. De mit
és hogyan csomagoljunk be? Néhány praktikus tanács segít, hogy ne érjenek
bennünket kellemetlen meglepetések.
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Tűzről pattant finomságok
Ha nyár, akkor grillezés, és vele együtt minden finomság: húsok, halak,
zöldségek, és minden, mi szem-szájnak ingere.

Hozzávalók

A legfontosabbak
•A
 mikor már mindent becsomagoltunk, általában

éppen a legfontosabbak maradnak otthon. Ezért ajánlott, hogy mindig a legszükségesebbekkel kezdjük a
sort: az útlevél vagy személyi igazolvány hiánya ugyanis
még a nyaralás megkezdése előtt elronthatja a pihenést.
• A pénzt és a bankkártyát mindig külön táskában
tartsuk: ha a csomagunk elveszne, legyen elég pénz
nálunk a hazaútra vagy a nyaraláshoz.
• Ne sajnáljuk a pénzt, ha biztosításról van szó:
bármilyen kellemetlenség miatt orvoshoz
Úti patika
kerülünk, a biztosítás fedezi majd ennek
Feltétlenül vigyük magunkkal
költségeit.
a rendszeresen szedett gyógy• Bár sokan a gps-ben hisznek, egy
szereket (bizonyos esetben szükség
térképet is csomagoljunk a pog�lehet orvosi igazolásra!), de a következőket is, főként, ha gyerekekkel utazunk:
gyászunkba, így bármi történik
Sebfertőtlenítő szer, sebtapasz,
velünk, nem tévedünk el nyaralás
sebkezelő gél
közben.
Fájdalom- és lázcsillapító
Hasmenés, hányás elleni szerek
A ruházat
Csípés vagy égés kezelésére szolgáló
• Akárhová is megyünk nyaralni, egy
készítmény
melegebb pulóvert, egy esőkabátot és
Rovar- és kullancsirtó
Fül- és szemcsepp
egy nadrágot vigyünk magunkkal, így

akkor sem kényszerülünk a hotelszobába,
ha az időjárás nem kedvez nekünk
• A napszemüveg akkor se maradjon ki a csomagból,
ha egyébként nem hordunk effélét: ez ugyanis
megvédi a szemünket a káros napsugaraktól.
• Ha van, ne felejtsük el becsomagolni a szalmakalapunkat vagy fehér kalapunkat, hogy
védje a fejünket a napszúrástól.
• Nyaralásra érdemes kétszer annyi fehérneműt és zoknit vinnünk, mint amennyiszer
egyébként cserélnénk. Így megkímélhetjük
magunkat az esetleges kellemetlenségektől.
• A nők számára praktikus lehet egy nagyobb,
lenge kendő: Ez nemcsak a strandon nyújhat
jó szolgálatot, de arra az esetre is
hasznos lehet, ha templomot
látogatunk: ezt vállainkra
kanyaríthatjuk, így nem kell
nyakig felöltözve elindulnunk a szállodából.
• Ne feledkezzünk meg a kényelmes lábbeliről sem, arra az
esetre, ha túrázni vagy egész
napos városnézésre, múzeumlátogatásra mennénk.

25 dkg csirkemellfilé
1 evőkanál olaj
fél dl fehérbor
1 teáskanál sárkányfű
1 evőkanál szójaszósz
8 db hideg vízbe mártott
fanyárs

•H
 a már vakáció, akkor nem hiányozhat a fürdő-

ruha és a fürdőnadrág sem. Vigyünk több darabot
belőle, hogy mindig ki tudjuk öblíteni és meg is
tudjon száradni.

Amiket mindig otthon felejtünk
• Bár sok szállodában nemcsak belső használatra, de
a strandoláshoz is kapunk törülközőt, a biztonság
kedvéért személyenként egyet mégis készítsünk be
a táskába.
• Nem nagy tragédia, de mégis kellemetlen lehet az
első napokban, ha otthon marad a tusfürdő, a testápoló, a dezodor, a fogkefe, a fogkrém, az arctisztító
tonik és az arckrém. Inkább készítsük be a bőröndbe,
mint hogy vásárlással kezdjük a nyaralást!
• A hogy a tisztálkodószereket, úgy a fényvédő krémeket
is megvásárolhatjuk a helyszínen: érdemes azonban
előre gondoskodnunk a fényvédőkről, hiszen magasabb faktorszámút kenünk majd a gyerekekre, és mást
használunk majd a nyarlás utolsó napjaiban: kérjük ki
a gyógyszerész véleményét, hogy megtudjuk, melyik a
legmegfelelőbb családunk és magunk számára.
• A hidratáló testápolók különösen fontosak nyáron,
így ezt se felejtsük ki a pipereszettünkből.

Nélkülük ne induljunk el
• Célszerű poggyászunkban tartani lázmérőt, láz-,

hányás- és fájdalomcsillapítókat, hasfogót és -hajtót, hogy egy esetleges enyhe rosszullét esetén mi
magunk kezelni tudjuk a problémát.
• Tegyünk a táskába kalciumtablettát: ezek az esetleges csípéseknél, (medúza, szúnyog, más rovar) jó
szolgálatot tehetnek. Ajánlatos a kellemetlenségeket
megszüntető gyógyszerekről és krémekről is gondoskodnunk.
• Ha már a medúza megcsípett bennünket, kezeljük ecettel a csípés helyét! Ezért érdemes egy apró
üvegcsében ezt is magunkkal vinni. Ha azonban a
a strandra nem vittük le, a meleg tengervíz is enyhíti majd a kellemetlenséget, ha 30 percen keresztül
locsolgatjuk a fájó pontot.
• A rendszeresen valamilyen pirulát szedők ne feledkezzenek el a megfelelő gyógyszeradagról sem.
• A hasmenéseknél, gyomorrontásoknál rendkívül
fontos a böjtölés, a folyadékpótlás, a B6 -vitamin és
a hányáscsillapító.
•M
 indig legyen nálunk géz és sebtapasz, és olyan fertőtlenítő, amivel kezelhetjük a sérüléseket.

Fehérboros
csirkenyárs
A csirkemellet megmossuk, darabokra
vágjuk. A szószhoz összekeverjük az
olajat, a fehérbort, a sárkányfüvet és a
szójaszószt.  A húsdarabokat leöntjük
a szósszal, és lezárva 2–3 órára hűvös
helyre rakjuk. A húst kivesszük a szószból, nyársakra tűzzük, és grillen vagy a
sütőben grillprogramon megsütjük. (Ne
hagyjuk, hogy nagyon kiszáradjon!)

Hozzávalók

4 nagy burgonya
alufólia
25 dkg túró
2 dl tejföl
1 csokor snidling
2 gerezd fokhagyma

Fóliás
burgonya
A krumplikat megmossuk, hámozatlanul alufóliába csavarjuk, és a faszén
közé tesszük. Legalább 1,5 órát sütjük.
A túrót krumplinyomón áttörjük, és
összekeverjük a tejföllel. Belenyomjuk
a fokhagymát, és belevagdaljuk a snidlinget. Alaposan összekeverjük, és a
krumplival fogyasztjuk.
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Szent Dávidné zsoltára
az általánosítások nem túl szerencsések, most mégis megkockáztatom:
a magyar emBer szereti a kártyát, szívesen ül asztalhoz, hogy szórakozzon
vagy kísértse a szerencséjét. azt, hogy a zsuga átok vagy áldás, csupán attól
függ, honnét nézzük... az azonBan Bizonyos, hogy a festett lapocskák
tÖrténete tÖBB ponton is kapcsolódik erzséBetvároshoz.
Bóka B. lászló írása

Szinte annyi a kártyával kapcsolatos kifejezésünk,
mint az angoloknak a hajózással kapcsolatban. No,
akkor most mondja valaki, hogy a magyar nem szereti
a kártyát.
A századforduló táján, ha valaki leugrott a boltba
egy pakliért nem kártyát kért, hanem Piatnikot.
A névadó, Piatnik Nándor 1819-ben született Budán.
Apja, Piatnik Ignác, vélhetően tudott magyarul, hiszen

A századforduló táján, ha valaki
leugrott a boltba egy pakliért nem
kártyát kért, hanem Piatnikot.

E

urópában 1350 óta forgatják a lapokat.
A kártya lényegében nem más, mint békés
háború. Bár bizonyíték nincs rá, de erősen
tartja magát a nézet, hogy a kártyát mint
játékot a muzulmánoknak köszönhetjük. Az ő kedvenc figuráik voltak a handzsár, a kupa, a buzogány
és a pólóütő. A svájciaknál ugyanez a rózsa, a makk, a
pajzs és a harang, míg a németeknél szív (vagy piros),
makk, levél (vagy zöld) és csengettyű. Ez utóbbi rögzült valamiért itthon tökként. Az isztambuli Topkapi

Beviharzott ugyanis a francia
forradalom, amely a kártyában
is elsöpörte a királyok hatalmát
és jött a mindent vivő, a legértékesebb: az ÁSZ.
Múzeum „Mameluk kártyája” 1530 körül készült és ez
legfeljebb összekötő kapocs lehet a keleti játékokkal.
Kínában a VIII–IX. századra, Japánban a X. századra
teszik a kártya típusú játékok megjelenését. Újabb
hipotézis, hogy az európai kártya a keresztény ikonográfiából táplálkozó új találmány volt. A világon a

legelterjedtebb négy motívum a kör, a pikk, a káró és a
treff francia eredetűek a XV. század utolsó negyedéből.
Érdekes jelenség a demokrácia betörése a kártyalapok közé. Miről is van szó? Hosszú évtizedeken át a
legjelentősebb, a legtöbbet érő lapok a királyok voltak,
amit a franciák azzal fűszereztek, hogy minden király
és persze a dámák is külön neveket kaptak híres uralkodókról, görög, római vagy francia hősökről, hősnőkről. Egyszer azonban, szépen csendesen elkezdett
egyre fontosabbá válni a legalacsonyabb értékű lap,
amely csupán egyetlen pontot ért, hamarosan neve is
lett, mégpedig egy teljesen értéktelen római aprópénzről, az as-ról. Ugye már rémlik! Igen, ő lett később a
legfontosabb, a legjelentősebb, a mindent ütő. Beviharzott ugyanis a francia forradalom, amely a kártyában is elsöpörte a királyok hatalmát és jött a mindent
vivő, a legértékesebb: az ÁSZ.
A kártyajátékok mindamellett, hogy mindig is népszerűek voltak, még a nyelvünkbe is beköltöztek: a
magyar nyelv hemzseg a kártyával való kifejezésektől,
szólásoktól: kijátssza az utolsó kártyáját, nyílt kártyákkal játszik, nála az adu ász, belelát a kártyáiba, felfedi a
kártyáit, kijátssza a kártyát. Néha asztal alatt keverjük
a kártyát, de időnként sajnos rossz kártyára teszünk.
Mi ráadásul nem egyszerűen kártyázunk, de nem ám,
mi zsugázunk, verjük a blattot, forgatjuk a harminckét
levelű bibliát, Fortuna festett lapjait, a játszódólevelet,
Szent Dávidné zsoltárát vagy az ördög bibliáját.

egy nagybirtokon dolgozott tiszttartóként. Ezen túl
szinte alig tudunk valamit őseiről, körülményeiről,
hacsak nem azt, hogy a ma is élő leszármazottak
állítják: a család orosz származású. A fiatalember a
szakma alapjaival Graváts József kártyafestő mester
budai műhelyében ismerkedett. Nemsokára már
acél- és rézmetszést tanult Pozsonyban, majd kisvártatva Bécsben találjuk Anton Moser akkor már
húsz éve működő üzemében, amelynek irányítását
a tulajdonos 1842-ben történt halála után átveszi.
Nyolc évvel később már saját neve alatt dolgozik
és a műhely a XIX. század végére Bécs legjelentősebb kártyagyárává nőtte ki magát. A Piatnik és Fiai a
Monarchia határain belül egy nagy, rettentően szétágazó vállalattá hatalmasodott, amelynek mindenütt
voltak lerakatai. Olcsó áraival és egyéb „apró” ötleteivel (erről később) szinte szó szerint agyonnyomta
a konkurenciát.
Az akkori idők öt legjelentősebb magyar kártyagyártója – Wilner József, Schell István, Zsíros István,
Giergl István és Turi Ferenc, előbbiek kártyagyártók,
utóbbi papírkereskedő volt – 1869-ben úgy döntött,
hogy erőit közös cégben egyesíti és „Első Magyar Kártyagyár Részvénytársulat Pesten” néven a Csengery
(akkoriban Rákosárok) utca 11.-ben hozták létre az
ország legnagyobb kártyakészítő üzemét. Huszonhét évig állták a sarat, ám egy huszonhatezer forintos hiány miatt csődbe mentek, amit Piatnik már alig
várt, így 1896-ban felvásárolta őket és a Csengery utcai

üzemet „Első Magyar Játékkártya Gyár, Piatnik Nándor és Fiai” névre keresztelték át.
A Piatnik szép lassan az egész európai piac meghatározó szereplőjévé vált és bár bizonyítékok nem állnak
rendelkezésre, de gyaníthatóan nem játszottak mindig
tiszta lapokkal. Ezt ma elegánsan úgy fogalmazzuk:
rendkívül céltudatos üzletpolitikát folytattak.
Magyarországon 1850-től lett adóköteles tevékenység a kártyagyártás, amelyet úgy jeleztek, hogy minden forgalomba hozott játékkártya egy meghatározott
lapját – kőr ász, tök VII, tök VI stb. – adóbélyegzéssel
kellett ellátni.
Ha egy ellenőrzés során bármely szórakoztatóipari
intézményben, ahol amúgy kártyázni is lehetett, olyan
paklit találtak, amelyben a kőr ászon nem volt ott
az ominózus bélyegző képe, bizony a tulajdonosnak
mélyen a zsebébe kellett nyúlnia, ha ki akarta fizetni
a borsos büntetést. Az imént emlegetett Zsíros István
ekkoriban jegyezte meg, hogy az egész országban adóbélyegző nélküli paklik forognak közkézen és célzott
rá, hogy ezek vélhetően a Piatnik-gyárból származnak.
Bizonyítékkal azonban sem ő, sem más nem szolgált.
A Piatnik pedig rakétasebességgel fejlődött, szerte a
Monarchiában egyre másra nyíltak kártyagyáraik,
Ratschachban (ma Rateče Szlovéniában az olasz, osztrák, szlovén határnál) kartongyáruk is volt, de saját
papírgyárral is rendelkeztek. Magyarországon két céljuk volt, s ez a kettő összefüggött: ellehetetleníteni a
többi kártyagyárat és megszerezni az ország feletti teljes monopóliumot.
Hamarosan kicsi lett a Csengery utcai üzem, új
helyet kellett keresni. Az új gyárépületet Höﬂer Ignác
tervezte a cégnek a Rottenbiller utcai telekre. A gyárat
1903-ban nyitották meg a Rottenbiller utca 17. alatt,
az épület első és második emeletének utcafrontján laktak a cég budapesti vezetői. Hamarosan már az egész
Monarchia területén teljesült a nagy vágyálom: piacvezetők lettek. A kártya minden szempontból népszerű
volt, hiszen vagyonok, nők, életek cseréltek gazdát a
zöld asztal mellett, mindennapos helyzetnek számított a kártyaadósság miatti párbaj. Az első világháború körüli időkben Budapesten legalább 300 nyilvános helyen: klubokban, kávéházakban, polgári és tiszti
kaszinókban ütötték a lapokat.
Cikkünket a következő számunkban folytatjuk!

Kultúra
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Erzsébetvárosi programajánló
Jegypénztár: 1073. Erzsébet krt 31.
Nyitvatartás: naponta 10.00-12.30
illetve 13.00-18.30 óra között

Színház
Belvárosi színház

Budapest VII. ker., Károly körút 3/A
Tel.: 1/266-7130
Fax: 1/266-7120
E-mail: info@belvarosiszinhaz.hu
URL: www.belvarosiszinhaz.hu

Jézus Krisztus Szupersztár
2011. Július 1. Péntek, 19:00
2011. Július 2. Szombat, 19:00
2011. Július 3. Vasárnap, 19:00

Minden szerep változatlan: a kamaszosan
túlfűtött Rigoletto, a kacér Maddalena, az
érzékeny Herceg, a kiszámíthatatlan Gilda.
Sérelmek, vonzalmak mintha tegnap történtek volna, véd- és dacszövetségek mintha
tegnap köttettek volna. És előttük a nagy
feladat: egy Verdi-gála, hosszú évek után
újra a közönség előtt. De olyan-e ma is a
hangjuk, mint fénykorukban? Egyáltalán:
hol ér véget a magánember és hol kezdődik
a művész?

Főhőse nem csak a címszereplő Jézus, egyenrangú társa Júdás, aki kétségbeesett igyekezettel próbálja megérteni barátja cselekedeteit, de mindhiába. Kérdéseire rejtélyes
válaszokat kap, és egyre világosabbá válik,
hogy olyan történetbe csöppent, amelynek
folytatására csekély hatása lehet – csakúgy,
mint a többi szereplőnek, Pilátustól Heródesig, Mária Magdolnától Kajafásig. Egy
hét eseményeibe tömörül minden emberi és
emberfeletti történés: Jézus és híveinek jeruzsálemi bevonulásától a keresztre feszítésig
tart a cselekmény. Lloyd Webber zenéje friss
és elsöprő, egyik nagy sláger követi a másikat. Egy nagy ívű pálya első mérföldköve
áll most új, modern és látványos köntösben
a Madách Színház publikuma elé.

Dumaszínház

Belvárosi színház

A nagy négyes

július 5. kedd, 20 óra
július 6. szerda, 20 óra

1075 Budapest, Madách út 8.
(Godot Kávéház)
Tel.: 30-680-5263 (naponta 14:0018:00 között)
Web: www.dumaszinhaz.hu
E-mail: jegyfoglalas@dumaszinhaz.hu
Július 2., 3., 9., 10., 17.-én 20:30

A Stand-Up az egyik legnehezebb műfaj,
egyedül a színpadon, díszletek, speciális
effektek és jelmezek nélkül csak a szövegre,
a gesztusokra és az előadó egyéniségére
hagyatkozva kell elvarázsolni a nézőket,
nap mint nap megújulva, s kell tenni mindezt olyan körülmények között, ahol a nézők
az asztalaiknál esznek, isznak, esetleg megszólalnak, avagy megszólaltatnak, ahol a
pincérek állandó mozgásukkal elvihetik a
figyelmet az apró nüanszokról. Fellépők:
Szőke András, Badár Sándor, Fábry Sándor, Hajós András, Litkai Gergely, Hadházi
László, Gulyás Zoltán, Kőhalmi Zoltán,
Bödőcs Tibor, Réz András, Rokker Zsoltti,
Dolák-Saly Róbert, Laár András és még
sokan mások.

Madách Színház

1073. Erzsébet krt 29-33.
Jegypénztár: Tel.: 478-2041
Web: www.madachszinhaz.hu

Budapest VII. ker., Károly körút 3/A
Tel.: 1/266-7130
Fax: 1/266-7120
E-mail: info@belvarosiszinhaz.hu
URL: www.belvarosiszinhaz.hu

A Bandy lányok

július 1. péntek 20 óra
július 2. szombat 20 óra
július 3. vasárnap 20 óra
július 4. hétfő 20 óra

A darab két nő történetét meséli el, akik
közöttünk élnek, az általunk is jól ismert
problémákkal küzdenek. Egyetlen cél
lebeg a szemük előtt: olyan híresnek, elismertnek lenni, mint az Andrews nővérek.
Minden percet próbával töltenek és várnak a nagy lehetőségre, amikor egy nagyszabású koncerten mutatkozhatnak be.
A darab végén természetesen elérkezik
a várva várt alkalom, így nemcsak a hol
humoros, hol esendő próbafolyamatot,
hanem végül az elkészült, csillogó színpadon pompázó két csodálatos színésznő által
előadott, élő zenekar által kísért koncertet
is végigélvezhetik a nézők estéről estére.

FÉSZEK MűVÉSZKLUB

Kiállítás

1073 Budapest, Kertész u. 36.
Telefonszám: 342-6548, 342-6549
(éjjel-nappal) Fax: 322-2271
www.feszek-muveszklub.hu
E-mail: info@feszek-muveszklub.hu
Belépés: klubtagoknak érvényes
klubtagsági igazolvánnyal. Vendégeknek a napi tagjegy a helyszínen
váltható (1500 Ft).

Afrika Centrum

1077 Budapest, Wesselényi u. 51.
Telefon / Fax: +36 1 325-5026
A Nap Shangane egén – A Mozambiki
Batikművészeti Egyesület alkotásai
(állandó kiállítás). DLHAMBO mozambiki állandó kiállítás és Afrikai
Karácsonyi Vásár az Afrika Centrumban dec. 24-ig minden nap (egyéb
programoktól függően változhat
a nyitvatartás!) 10:00–21:00-ig.

A „DLHAMBO” művészeti csoport 11
éve alakult Maputoban, Mozambik fővárosában, az ország legtehetségesebb batikművészeinek részvételével. „DLHAMBO”
szó jelentése: a nap Shangane egén. Céljuk,
hogy ebben a gyönyörű – afrikai hagyományokon alapuló – művészeti ágban
szépet alkossanak, és más országokban is
megismertessék munkáikat, munkáikon
keresztül pedig a mozambiki kultúrát.
Emellett másfél éve indult projektjükben
Maputoi hátrányos helyzetű gyermekek
tehetségfejlesztésével foglalkoznak, melyet
saját képeik eladásából finanszíroznak.

Bélyegmúzeum

A Bélyegmúzeum az Erzsébet körútról nyíló Dob utca és a Hársfa utca
sarkán található.
Cim: 1074 Budapest, Hársfa utca 47.
telefon: +36 1 341 55 26
fax: +36 1 342 3757
e-mail: iroda@belyegmuzeum.hu
Időszakos kiállítás:

Mail art – csak szabadon!   Michel Bohbot
francia műgyűjtő mail art-kollekciójának bemutatkozása a Bélyegmúzeumban.
A mail art egy olyan, a hatvanas években kibontakozott nemzetközi művészeti
tevékenység, amely a művészi kapcsolatteremtésre a posta szolgáltatásait, köztük
a leveleket, levelezőlapokat, bélyegeket,
csomagokat veszi igénybe, kifejezési eszköztárába a posta kezelési jeleit is szabadon
beépítve. A kiállításon látható borítékokat
a francia gyűjtő, Michel Bohbot kérésére
ismert képzőművészek készítették és adták
postára öt kontinens 32 országában. A kiállítás 2011. június 18-án nyílt meg és 2011.
november 20-ig tekinthető meg.

Szokolay Balázs
Köszöntése
2011. július 2. 19:00

A meglepetéskoncerten közreműködnek
művésztársai: Halmai Katalin, Lantos
István, Jandó Jenő, Perényi Miklós, Perényi Benjámin művész növendékei: Falvai
Anna, Lajkó István művész családtagjai:
Legendy László, Ifj. Szokolay Ádám Zsolt,
Szokolayné Szõke Diána Beszélgetőtárs:
Szokolay Orsolya.

Mozi
Örökmozgó

Budapest VII. ker., Erzsébet krt. 39.
Tel.: 1/342-2167
www.filmarchiv.hu

Jegyárak: 500-800 Ft. Magyarországon
csak ebben a moziban láthatóak a filmtörténet jelentős alkotásai és a kortárs filmművészetet bemutató filmhetek programjai! Nyugdíjasoknak minden előadásnál
50% kedvezmény. 15 fő felett 25% csoportos kedvezmény. Klubtagsági igazolvánnyal és diákoknak 25% kedvezmény.
Havi moziprogram az ingyenes Muszterben.
A Filmarchívum (www.filmarchiv.hu) kiadványai a pénztárban kaphatóak. A moziban
lehetőség van filmklubok szervezésére.

A bikaborjak
2011. június 30.
106 perc

Moraldo, Fausto, Leopoldo, és Alberto egy
álmos tengerparti kisváros aranyifjai, akik
30 éves korukra sem akarnak belenőni a felnőtt életbe. Egyikük sem dolgozik, és napjaikat, de főleg éjszakáikat vad tivornyázásokkal töltik. Persze mindnyájan hatalmas
önbizalommal rendelkeznek és nagyszabású
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Kultúra

Szabadidő

terveket dédelgetnek jövőbeni karrierjükről,
de csak egyikük lesz képes elhagyni a várost.

válás olasz Módra
2011. június 30.
105 perC

Cefalu báró meg akar szabadulni megunt
feleségétől, Rosaliától, hogy a szép Angelát
feleségül vehesse. Az olasz jog, amelyben a
válás tiltott dolog, s a becsület meggyalázása
miatt elkövetett feelséggyilkosságra csak
igen enyhe megtorlást alkalmaz, Cefalu
bárót segíti. Amikor találkozik felesége egyik
korábbi tisztelőjével, máris megtalálja a
kézenfekvő megoldást. Mindkét gyanútlant
házasságtörésre bírja rá, ami megadja számára az ürügyet arra, hogy az asszonyt meggyilkolja. A becsületen esett csorba miatt a
büntetés, ahogy várható volt, igen enyhe lesz,
így a báró rövidesen újra házasodhat.

cselek

2011. június 30.
96 perC

Nyári szünet van. Stefek egy kis lengyel
faluban él anyjával és nővérével. Az apja
évekkel ezelőtt eltűnt, Stefek egyetlen
emléke róla egy gyűrött, összefirkált fénykép, amit mindig magánál tart. Egy nap
a fiú fejébe veszi, hogy a férfi, aki minden
reggel vele együtt száll fel a vonatra, nem
más, mint az édesapja. Nap mint nap várja,
hogy a férfi felismerje őt – mindhiába.
Stefek ezért úgy dönt, hogy a saját eszközeivel kísérti meg a sorsot.

Erzsébetvárosi
Közösségi Ház

Fejtörő

2011. július havi program

Villámrandi – táncos ismerkedési est, beszélgetés fogyatékkal
élők számára.
Az Értelmi Fogyatékosok Fővárosi Érdekvédelmi Egyesületének rendezvénye.

4. /HéTFő/
• 16.00–18.00

A Budapesti Mozgássérültek
Egyesülete VII. kerületi csoportjának
nyílt klubnapja.

5. /kedd/
• 16.45–22.00

Sirály Sakk Klub – gyermekeknek, felnőtteknek

7. /csütörtök/
• 15.00–19.00

KováCs tibor
1077 Budapest,
damjanich utca

19. /kedd/
• 16.45–22.00

Sirály Sakk Klub – gyermekeknek, felnőtteknek.

21. /csütörtök/
• 15.00–19.00

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

26. /kedd/
• 16.45–22.00

Sirály Sakk Klub – gyermekeknek, felnőtteknek

Keresztrejtvény

29. /péntek/
• 14.00–18.00

Fejtse meg keresztrejtvényünk
fősorait, és küldje be szerkesztőségünkbe!

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

Előző keresztrejtvényünk
megfejtése: „Amikor leülsz
egy szénakazalba és megszúr
egy tű”

Nosztalgiatánc – zenés, táncos 30. /csütörtök/
rendezvény. A zenét szolgáltatja: • 15.00–19.00
Diós Péter.
Nosztalgia tánc – zenés, táncos
rendezvény. A zenét szolgáltatja:
8. /péntek/
Diós Péter.

• 10.00–15.00

Roma Értelmiségi Találkozó
– a Roma Rendőrök Országos
Egyesületének rendezvénye.

12. /kedd/
• 16.45–22.00

Sirály Sakk Klub – gyermekeknek, felnőtteknek

14. /csütörtök/
• 15.00-19.00

Nosztalgia tánc – zenés, táncos
rendezvény. A zenét szolgáltatja:
Diós Péter.

15. /péntek/
• 16.00-20.00
Sakkverseny

16. /szoMbat/ és
17. /vasárnap/
• 9.00-20.00
Sakkverseny

tegye próBára tudását és ügyességét, és fejtse meg
rejtvényeinket! a helyes megfejtést Beküldők kÖzÖtt
kÖnyvcsomagokat sorsolunk ki.

Előző
számunk
keresztrejtvénymegfejtésének
nyertese:

cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 17, telefon:
413-3550, e-mail: kozhaz@kozhaz.hu

1./péntek/
• 17.00–20.00
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31. /vasárnap/
• 15.00–18.00

„Túrós csusza tepertővel…” – a
Morvay Károly Nóta- és Dalkör
nótaműsora. Belépő: 600 Ft.

Címünk: 1077 Wesselényi u. 17.
Következő beküldési határidő:
2011. július 14.

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!
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Apróhirdetések

Szolgáltatás
VÍZ-, VILLANY-, GÁZ- ÉS
FŰTÉSSZERELÉS anyagbeszerzéssel, garanciával
hétvégén és munkaszüneti
napokon is. Tel.: 06(1)2803262, 06(20)595-4147
Villanyszerelés,
gyorsszolgálat, bojlerjavítás kiszállási díj nélkül.
Tel.: 06(20)9393-799
Zárlakatos! Gyorsszolgálat! Zárnyitás,
zárszerelés, betörésbiztos
hevederzár-szerelés, ajtó-,
ablakrácsok, lakatosmunkák, galériakészítés! Tel.:
06(30)299-1211
Festés, mázolás,
tapétázás megbízható
szakemberekkel, garanciával, kisebb asztalosmunkák. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény.
Tel.: 06(1)352-0188,
06(30)906-8696
VÍZSZERELÉS, CSAPOK,
SZIFONOK, WC-csészék,
WC-tartályok cseréje,
javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése.
Tel.: 06(30)447-3603
Dajka, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai
asszisztens képzés. Kasza
Képző. Tel.: 06(1)2765918, Ny. 01006404
TÁRSASHÁZKEZELÉS,

Impresszum
Erzsébetváros Önkormányzatának kéthetente megjelenő
ingyenes lapja
Az újságban található
adatok, fényképek, egyéb
tartalmak szerzői jogvédelem
alatt állnak.

KÖZÖS KÉPVISELET, TÁRSASHÁZ-KÖNYVELÉS.
Megbízható, lehető legjobb
szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal, kedvező
áron. Kérje ingyenes árajánlatunkat. E-mail: thaz.
kozoskepviselo@gmail.com
Tel.: 06(30)668-5058
Elcserélném Dohány
utcai 63 m2-es, kétszobás,
felújított, saját tulajdonú
lakásomat ráfizetéssel
nagyobbra. Tel.: 06(20)916-3594
TÉVÉJAVÍTÁST AZONNAL, GARANCIÁVAL!
Orion, Videoton, ITT-Nokia,
Nordmende, Grundig,
Vestel, Panasonic,
Samsung, Schneider. Tel.:
06(20)531-7638
RUHASZERVIZ, VARRÁS,
JAVÍTÁS, ALAKÍTÁS VII.
Damjanich-Bajza utca
sarka. H–P: 10:00–18:30.
Tel.: 06(30)742-31-88
Villanyszerelés!
Volt ELMŰ-s javít minden
lakásvillanyt, villanyfűtést
garanciával, számlaképesen is, korábbi veszélyes
szerelések és érintésvédelmi hiányosságok dokumentálása.
Érdemes megőrizni!
Tel.: 06(70)259-0089,
06(1)337-0338
AKCIÓ! Társasházak
Figyelem! Minden típusú

Főszerkesztő: Kiss Henrietta
Szerkesztő: Török Emese
Grafikus: Szomor Csaba
Korrektor: Dudás Márta
Fotós: Acsai Miklós,
Deák Szabolcs
Szerzők: Bóka B. László,
Buda Katalin, Molnár József

gázkazán felülvizsgálata,
tisztítása, javítása kiszállási költséggel együtt bruttó:
9.900,-Ft. Telefon: 2122949, www.vasuta.hu
Nyári akció! Műanyag
nyílászárók megfizethető, reális áron a gyártótól. Teljes körű árnyékolástechnika, például: redőny,
reluxa, rovarháló. 20-40
%-os kedvezmény! Rövid
határidő. Tel.: 06(20)3814553, 06(70)242-0464
LOONA-PEDIKŰR ÚJ
HELYEN! VII. Kazinczy utca
11. www.győrilóna.hu Tel.:
06(70)582-8494
TÉVÉJAVÍTÁS 1 napon belül, helyszínen garanciával!
Telefon: 06(20)542-35-23

lunk! Aranyat, ezüstöt,
briliáns ékszereket, festményeket, órákat. Arany:
4500-7000 Ft/gramm, tört
ezüst: 98-120 Ft/gramm
VII. Wesselényi u. 19.
Tel.: 317-9938

Egészség
Fogsorjavítás, készítés, alábélelés. Gyorsan,
precízen. Rászorultaknak
háznál is. Vécsei Julianna.
Tel.: 06(20)230-3547,
06(1)789-2859
Fogorvosi rendelő
nyílt a Bajza utca 2. szám
alatt. Teljes körű fogszakorvosi ellátását biztosítunk

– inplantátum behelyezését is vállaljuk. Konzultáció
díjtalan! Bejelentkezés telefonon: 06(20)3176-138,
06(20)381-7174, e-mail:
kocsisragnes@gmail.com
Gyógypedikűrt,
manikűrt vállalok. Hívásra házhoz megyek! Tel.:
06(30)242-9507

Oktatás
Matematikaoktatást
szaktanártól vizsgára,
pótvizsgára. Korrepetálás,
felzárkóztatás hosszú távú
gyakorlattal.
Tel.: 06(70)645-8239

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