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Díjaztuk büszkeségeinket
Március 15-én reggel 9 órakor rendkívüli ünnepi testületi ülést tartott Erzsébetváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete. Az ünnepi ülésen adták át a Pro
Urbe, Erzsébetváros Mestere, Erzsébetváros Sportjáért, valamint Erzsébetváros Díszpolgára címet. A díjat
ünnepélyes keretek közt Vattamány Zsolt, kerületünk
polgármestere adta át a díjazottaknak. Az „Erzsébetváros Mestere” címet Pető Lajos kapta, aki cipész mesterségével vált ismertté, valamint Wesselényi utcai üzlete az
utolsó kisméretű női cipők boltja hazánkban. Átadták az
„Erzsébetváros Sportjáért” díjat is, amit Spiesz Ádám – a
Baross Gábor Általános Iskola vezető testnevelő tanára,

László Dezső – aki jelenleg az UTE vívószakosztályának igazgatójaként dolgozik – valamint Feczer Viktor
az UTE vívószakosztály edzője vehette át a polgármestertől. Seress Rezső zeneszerző életművéért „posztumusz Erzsébetváros Díszpolgári” címet kapott. A „Pro
Urbe” díjat kapott Dr. Gereben Ágnes, aki médiában
való munkásságával vált ismerté, valamint Cservenák
Pál, aki érmegyűjteményei miatt lett méltán híres. Az
„Erzsébetváros Díszpolgára” címmel a híres olimpiai
bajnok vízilabdázót, Benedek Tibort jutalmazták, aki
kerületünkben nőtt fel, jelenleg külföldön él, de amikor
hazalátogat, szívesen tölti idejét Erzsébetvárosban.
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Ünnep a
Klauzál téren

„Köztes Átmenetek - a drog”
című kiállítás
2001 óta járja az országot az eddigi legsikeresebbnek mondható drog-prevenciós program, a Köztes átmenetek címet viselő interaktív kiállítás. Hay Éva rendező 15 fős csoportokban vezeti végig
az érdeklődőket a tárlaton, szobáról szobára. Ez a kiállítás nem egy hagyományos prevenciós
program, hiszen nem elrettenteni akar, csak megmutatja az igazságot a maga egyedi eszközeivel.
A kiállítást Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere nyitott meg, aki beszédében is
elmondta, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni a drogproblémák megelőzésére és kezelésére. A kiállításon többek között azt mutatják be, milyen hatásokat idézhetnek elő ezek a szerek. Juhász Gábor
alpolgármester elmondta, hogy oda kell figyelni a kerületben élő fiatalokra, hiszen ők vannak a
legjobban kitéve a szerekkel való találkozásnak, ezért Erzsébetváros Önkormányzata feladatának
érzi, hogy minden oktatási intézményben kellő figyelmet fordítsanak a prevencióra.
A kiállítás 2011. március 8. és április 1. között a Vam Design Centerben (1061, Budapest, Király
utca 26.) tekinthető meg, az érdeklődőket sok szeretettel várják.

Március 15-én ünnepi díszbe borult
egész Magyarország. Erzsébetváros
ünnepi megemlékezését a Klauzál téren
a „Magyar Huszár” 48-as emlékműnél
tartották koszorúzással egybekötve.
A megemlékezést az Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium gyermekkórusa nyitotta meg a Himnusszal. Az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulója alkalmából rendezett „Légy szabad virág szabad földön!”
című ünnepi műsorban közreműködött
Lázár Csaba színművész és az Üsztürü
Zenekar. Az ünnepségen Vattamány
Zsolt polgármester beszéde után kerületi képviselők, a kisebbségi önkormányzatok képviselői valamint a kerület civil szervezetei együtt koszorúztak.
A műsort nagy érdeklődéssel fogadták
az ünnepelni vágyók.

Felhívás
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy
az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyintézés rendje 2011.április 18-tól
megváltozik az alábbiak szerint:
ÜGYINTÉZÉS
Hétfő: 13.00 – 17.30  Személyes és telefonos
Szerda: 8.00 – 12.00 Személyes és telefonos
Szerda: 12.30 – 16.00 Személyes és telefonos

Együtt egy élhetőbb környezetért!
Az Erzsébetvárosi Diákönkormányzat diákpolgármestere, alpolgármestere és tagjai március 11-én elindultak, hogy szebbé tegyék környezetünket, így festékkel és ecsettel felszerelkezve felújították a Klauzál téri padokat, asztalokat és székeket. Az Erzsébetváros
Önkormányzatának Városüzemeltetési irodája által kiírt pályázatot a diákönkormányzat nyerte el. Erzsébetváros két alpolgármestere, Juhász Gábor és Szikszai Zsolt, illetve
Megyesi Mózes és Benedek Zsolt képviselők, valamint Gaál Nóra ifjúságpolitikai referens
is részt vettek a felújítási munkálatokban.

Péntek: 8.30 - 11.30

telefonos

Helyszín: 1071 Budapest, Damjanich u.12.:
Lakás- és Helyiséggazdálkodási Iroda (földszint)
Helyszín: 1074 Budapest, Dohány u.41.:
Társasházkezelés, Műszaki Ügyintézés (földszint)
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Figyeljünk
a nőkre!

Pályázat
nyári táborok
támogatására

Rónaszékiné Keresztes Monika országgyűlési képviselő és a Népesedéspolitikai albizottság elnöke
a Civil Akadémián tartott előadást „Női szerepek
szinergikus együtthatása” címmel a Polgárok Házában. Előadásban a női szerepek fontosságát hangsúlyozta, hiszen a nők helyzete nagyban befolyásolja azt
a demográfiai helyzetet, ami nemcsak országunkat,
de egész Európát érinti.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata pályázatot hirdet
2011. évi nyári táborok lebonyolításának
támogatására.
A pályázat típusa: 1. Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása, 2. Nyári
sporttábor
A támogatott táborok helyszíne: az
Önkormányzat ruzinai (rózsaszállási)
tábora
Pályázók köre: Önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési intézmények,
VII. kerületi társadalmi szervezetek,
Erzsébetvárosban nyilvántartott és
bejegyzett sportegyesületek
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. április 4. hétfő
A pályázati feltételekről bővebben a
www.erzsebetvaros.hu oldalon, a pályázatok menüpontban olvashatnak az
érdeklődők.

Pályázat
sportszervezetek
támogatására

60. házassági évforduló
Március 16-án Vattamány Zsolt polgármester 60. házassági évfordulójuk alkalmából személyesen
köszöntötte Donkó Ottót és Donkó Ottóné Juliannát. A házaspár hat évtizede él együtt őszinte
hűségben. Hatalmas örömmel fogadták a polgármestert, aki oklevéllel, virágcsokorral és egy üveg
borral köszöntötte a házaspárt.

Felhívás

Kedves Olvasóink! Az „Erzsébetváros” újság szerkesztősége a Wesselényi utca 17.-es szám alá
költözött. A továbbiakban is várjuk leveleiket, észrevételeiket, a hirdetéssel kapcsolatos megkereséseiket valamint a keresztrejtvény megfejtéseket új címünkre: Erzsébetváros Újság Szerkesztősége, 1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata pályázatot
hirdet 2011. évi sportcélú pénzeszközök
elnyerésére.
A pályázat célja: helyi szabadidős és
versenysport egyesületek, szövetségek
tevékenységének támogatása, sportszervezetek működésének támogatása,
sportszervásárlás támogatása, sportesemények, sportversenyek támogatása,
rendszeres lakossági szabadidősport
tevékenységek szervezésének támogatása, utánpótlás-neveléshez kapcsolódó
feladatok
Pályázati kategóriák: sportszervezetek
sportcélú támogatása
Pályázók köre: VII. kerületi bejegyzett
sportegyesületek és szövetségek
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. április 6. 13.00 óra
A pályázati feltételekről bővebben a
www.erzsebetvaros.hu oldalon, a pályázatok menüpontban olvashatnak az
érdeklődők.

Szenvedélybetegségek
a peDagógia nap keretében Dr. zacher gábor toXikológus „a szenveDélybetegségek
megelőzése, és ezen belül a peDagógus szerepe” témájában tartott előaDást
a megjelent peDagógusoknak az erzsébetvárosi közösségi házban.

A

z Erzsébetvárosi Önkormányzat kiemelt fontosságú ügyként kezeli a drog használatának megelőzését, és minél több programot,
prevenciót rendez a fiataloknak e témában.
Az előadást a toxikológus egy megdöbbentő ténnyel
kezdte, miszerint hazánkban 350.000 fő használ valamilyen pszichoaktív anyagot egy hétvégi napon. Ez a
szám a korábbi évekhez képest rendkívüli módon megemelkedett, ami egyértelműen az érdemi prevenció

...a gyermeket 13 éves koráig a
szülő formálja, viszont az ezt
betöltött kor után mindez
megfordul...
hiányát jelenti. Dr. Zacher Gábor érdekfeszítő előadása
közben kitért arra, hogy a gyermeket 13 éves koráig a
szülő formálja, viszont az ezt betöltött kor után mindez
megfordul, tehát a mai szülői társadalomnak igenis fel
kell vállalnia a gyerektől való tanulást, hiszen máshogy
nem működhet a gyerek-szülő közötti kommunikáció.
Fontos, hogy a gyermekben ne hagyjunk „lyukakat”,
amit esetlegesen egy rossz társaság tölthetne be. Mindenképp foglalkozzunk a gyerekkel, ha problémája
van, de akkor is, ha csak egyszerűen valami közlendője.
A fiatalok, általában azért nyúlnak szerekhez, mert ezt

diktálja az aktuális divat: barátai, ismerősei már használták, kipróbálták. Tudnunk kell, hogy mindegyik
szer máshogyan hat a használóira, de azért veszélyesek igazán ezek a pszichoaktív anyagok, mert megváltoztatják a habitust, így az ezáltal okozott kár sok
esetben visszafordíthatatlan. Az előadáson megjelent
Juhász Gábor, alpolgármester, Várhelyi Petra, oktatási
és kultúrália referens, valamint Gaál Nóra, ifjúságpolitikai referens is.

Aktuális
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Isten éltesse 90.

születésnapjuk alkalmából

O

tthonaikban köszöntötte 90. születésnapja
alkalmából Juhász Gábor alpolgármester Hollósi Károlynét, Szanics Ilonát és
Kemény Imrénét. Az alpolgármester eme
jeles alkalmon mindegyik ünnepeltnek egy-egy csokor
virággal kedveskedett, és átnyújtotta az ünnepelteknek a Magyar Köztársaság emléklapját. Az ünnepeltek közül Szanics Ilona társaságában volt szerencsénk
eltölteni egy rövid időt. Az idős hölgy nagyon kedvesen és udvariasan köszöntött minket. Ica néni korához
képest jó egészségben van. A család egy része eljött a
90. születésnapja alkalmából rendezett összejövetelre,
akikről elmondható, hogy igazán vendégszeretőek,

Ez a szeretet és gondoskodás,
neki nagyon jólesik, és
boldogsággal tölti el.
hiszen az asztal tele volt rakva mindenféle jóval. Ica néni
teljesen önellátó, persze van segítsége, akikre mindig
támaszkodhat. Az előkerült régi fényképek nézegetése
közben sokat beszélgettünk az elmúlt esztendőkről és
az eddigi életéről. Az ünnepelt nagyon büszke családjára és unokáira, hiszen napjában többször is felkeresik, hogy érdeklődjenek felőle. Ez a szeretet és gondoskodás, neki nagyon jólesik, és boldogsággal tölti
el. Családja is ugyanolyan szeretettel és kedvességgel
beszél az ünnepeltről. Ica néni szeret Erzsébetvárosban
lakni, mert mint mondja, csodálatos házak és épületek
emelkednek itt. Ezúton is szeretnénk nekik még egyszer sok szép és boldog esztendőt kívánni.
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Útravaló

Az önfeláldozásról
Dr. Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga főrabbija adja számunkra
az önzetlenség és szeretet útravalóját.

M

ózes 3. könyve közismertebb nevén
Leviticus, a papok könyve, amely nem
más, mint a szolgálatot teljesítő papok
kézikönyve. Ennek első felében az egykori áldozati rendről olvashatunk, és bármilyen furcsa is, különböző fertőző betegségekről, amelyeknek a
tudora abban az időben szintén a pap volt.
Érdekes, hogy március 7-e Mózes halálának és születésének évfordulója és Isten megszólítása. Isten többször szólította meg Mózest. Először még kisgyermek
korában, akkor mikor megszületett, és akkor még
érvényben volt a Fáraó parancsa, hogy minden születendő fiúgyermeket a Nílusba kell vetni, és közismert
a történet, hogy Mózes anyja egy kiskosárba rejtette,
majd a Nílus gondjaira bízta, hogy történjen meg a
gyermekkel az, amit az Örökkévaló akar. Mózest
azonban megtalálja a fáraó leánya és elviszi a Fáraó
udvarába, ahol felnevelkedett. Ekkor szólította először őt az Isten. Nem engedte, hogy elnyeljék a Nílus
hullámai, nem hagyta, hogy a krokodilok martalékává

Bocsásd meg bűnüket,
hogyha nem, akkor engedjél,
töröljél ki a könyvedből,
amit írtál.
váljon. Isten Mózesnek egy különleges szerepet szánt
az emberiség történetében.
Másodszor akkor szólította meg, mikor Mózes
kimegy, hogy megszemlélje a rabszolgákat és látja azt,
hogy egy egyiptomi hajcsár kegyetlenül ütlegel egy
héber rabszolgát. Mintha már hallotta volna a későbbi
parancsot, „Ne állj tétlenül felebarátod vérénél”, Mózes
kiragadja a korbácsot a hajcsár kezéből, és üt.
Mózes előre látja a majdani törvényt, „Védeni, óvni,
segíteni a bajba jutott embertársakon”. Évtizedek múltán immár valóságosan is megszólítja őt az Isten. Ott
állt az égő csipkebokornál, és látja, hogy a bokor ég,
de nem hamvad el, közelebb lép és felhangzik az égi
hang: „Mózes, téged választottalak. Te fogod a kivezetni népemet Egyiptomból.”
A zsidó irodalom nagyon szép legendát fűz a csipkebokor történetéhez. Miért éppen Mózest választja a
Mindenség Ura arra, hogy ő legyen az, aki negyven
éven keresztül vezeti majd a zsidókat a sivatagban?
Egyszerű a válasz: Mózes elkóborolt bárányok keresésére indul, megtalálja a nyájat és látja, hogy hiányzik egy, aztán elmegy megkeresni. Megy a hang után,

mert hallja a bégetést, a fájdalmas hangot. S látja azt,
hogy a bárány egy gödörbe zuhant, ahonnan nincs szabadulás. A gödröt éles kövek, tüskés bozótok veszik
körül, és Mózes saját testi épségével mit sem törődve
odamászik a gödörhöz, hogy kimentse a bajba jutott
állatot. Isten ekkor azt mondja: ez az ember, aki mit
sem törődve magával kiment egy bajba jutott állatot.
Mózes történetének, életének egyik nagy tanúsága:
„igazi vezető, Isten igazi szolgája. Az, aki nem önmagával, hanem másokkal törődik”. Mózes életét innentől kezdve végigkíséri a párbeszéd Istennel. Számtalanszor szól Isten Mózeshez. Szól mindenhol, ahol csak
találkoznak. Mózes a negyven esztendő alatt végigkíséri a népet, s nem tagadja meg önmagát. Amikor az
aranyborjú bűnébe esnek, akkor Mózes így könyörög
Istenhez: „Bocsásd meg bűnüket, hogyha nem, akkor
engedjél, töröljél ki a könyvedből, amit írtál”. Milyen
önfeláldozás ez? Nem magára tekint, hiszen tudja,
hogy már beírta nevét a történelembe, tudja, hogy
Izrael népe ő általa lett az ami, és szabad honfoglalásra
kész nép, tudja, hogy ő adta neki a törvényeket, ő az,
aki átvette Istentől a kőtáblákat. S mindenről lemond.
Lemond az örökké tartó népről, lemond az öt könyv
szerzőségéről, a dicsőségről, csakhogy népe bocsánatot
nyerjen.
S elindul ahhoz a Nébó hegyhez, ahová felmegy
Mózes, hogy végigtekintsen az Ígéret földjén, és ahol
megtér őseihez. Isten az, aki Mózest a hegyen eltemeti.
A zsidó legenda úgy tartja, hogy Isten egy csókkal vette
magához Mózes lelkét. Ez a legszebb, legméltóbb és
legnemesebb távozás, amikor az embert úgy szereti
a teremtője, hogy még a halálában sem fájdalmat,
hanem örömet és szeretetet sugároz.

Fogadóórák
Egyéni választókerületi képviselők:

Wencz Miklós

1. sz. egyéni választókerület
Városüzemeltetési
Bizottság
(elnök) Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság (tag)
Fogadóóra helye, ideje: Minden
hónap első és harmadik hetének
csütörtökén 16.00 és 19.00 óra
között a VII. kerületi Fidesz irodában, 1072 Budapest, Klauzál
tér 16.
wencz.miklos@erzsebetvaros.hu

Megyesi Mózes

2. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok:
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság (tag), Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság (tag),
Ifjúságpolitikai tanácsnok
Fogadóóra helye, ideje: Minden hónap harmadik hetének
hétfőjén, 15.30 és 17.30 óra
között a VII. kerületi Fidesz irodában, 1072 Budapest, Klauzál
tér 16.
megyesi.mozes@erzsebetvaros.hu

Szikszai Zsolt

3. sz. egyéni választókerület
Alpolgármester (gazdasági, kerületfejlesztési és pénzügyek)
Fogadóóra helye, ideje: Alpolgármesteri fogadóóra: minden hónap első és harmadik
hetének csütörtökén, 14.00 és
17.00 óra között az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalban, 1073 Budapest, Erzsébet
krt. 6. I. em. 115. Bejelentkezés
telefonon az Ügyfélszolgálati
Iroda munkatársánál a 462 32
51-es számon.
szikszai.zsolt@erzsebetvaros.hu

Ripka András

4. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottság
(tag), Városüzemeltetési Bizottság
(tag), Emberjogi tanácsnok
Fogadóóra helye, ideje: Minden
hónap első hetének csütörtökén, 16.00 és 18.00 óra között

a VII. kerületi Fidesz irodában,
1072 Budapest Klauzál tér 16.
ripka.andras@erzsebetvaros.hu

Benedek Zsolt

5. sz. egyéni választókerület
Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság (elnök), Városüzemeltetési Bizottság (tag)
Fogadóóra helye, ideje: minden
hónap első és harmadik hetének keddjén, 16.00 és 18.00
óra között a VII. kerületi Fidesz
irodában, 1072 Budapest,
Klauzál tér 16.
benedek.zsolt@erzsebetvaros.hu

Molnár István

6. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság
Fogadóóra helye, ideje: minden
hónap első péntekén
13-15 óráig a Rottenbiller utca
32. szám (Magház) alatt (Sportcsoport irodája)
Molnar.Istvan@erzsebetvaros.hu

Nagy Marianna

7. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok
Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság (tag), Városüzemeltetési
Bizottság (tag), Épített örökségvédelmi tanácsnok
Fogadóóra helye, ideje:
Minden hónap harmadik
hetének csütörtökén, 13.00
és 16.00 óra között előzetes
időpontegyeztetéssel a fenti
telefonszámon. Helyszín: VII.
kerületi Fidesz Iroda (1072
Budapest, Klauzál tér 16.)
nagy.marianna@erzsebetvaros.hu

Vattamány Zsolt

8. sz. egyéni választókerület
Polgármester
Fogadóóra helye, ideje: Polgármesteri fogadóóra: minden
hónap második és negyedik
hetének hétfőjén, 13.30 és
18.00 óra között az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalban, 1073 Budapest, Erzsébet
krt. 6. I. em. 115. Bejelentkezés
telefonon az Ügyfélszolgálati

Iroda munkatársánál a 462 32
51-es számon.
vattamany.zsolt@
erzsebetvaros.hu

Kismarty Anna

9. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Művelődési,
Kulturális és Szociális Városüzemeltetési Bizottság (tag), Kultúrpolitikai tanácsnok
Fogadóóra helye, ideje:
Minden hónap harmadik hetének hétfőjén 16.30 és 17.30
óra között a VII. kerületi Fidesz
irodában, 1072 Budapest,
Klauzál tér 16.
kismarty.anna@erzsebetvaros.hu

Bartusné Benedek
Barbara

10. sz. egyéni választókerület
Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság (tag), Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság (tag), Szociális és egészségügyi tanácsnok
Fogadóóra helye, ideje: Minden
hónap első hetének csütörtökén, 15.00 és 18.00 óra a VII.
kerületi Fidesz irodában, 1072
Budapest, Klauzál tér 16.
bartusne.benedek.barbara@
erzsebetvaros.hu

Tímár László

11. sz. egyéni választókerület
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság (elnök), Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság (tag)
Fogadóóra helye, ideje: Minden
hónap második és negyedik
hetének csütörtökén, 17.00 és
18.00 óra között az Erzsébet
krt. 6. I. em. 115-ben
timar.laszlo@erzsebetvaros.hu

Juhász Gábor

12. sz. egyéni választókerület
Alpolgármester (művelődési, közoktatási, ifjúságpolitikai és sport
ügyek)
Fogadóóra helye, ideje: Alpolgármesteri fogadóóra: minden
hónap második és negyedik
hetének csütörtökén, 14.00
és 17.00 óra között az Erzsébetvárosi Önkormányzatban,

1073 Budapest, Erzsébet krt.
6. I. em. 115. Bejelentkezés
telefonon az Ügyfélszolgálati
Iroda munkatársánál a 462 32
51-es számon.
juhasz.gabor@erzsebetvaros.hu

Listás képviselők:

Moldován László
Fogadóóra helye, ideje: Személyesen: minden hónap második
hétfőjén 17:00-19:00-ig az
Önkormányzat Erzsébet körút 6.
szám alatt a 2. emelet 213-as
szobában. Első fogadóóra időpontja: 2010. november 08.
moldovan.laszlo@
erzsebetvaros.hu

Puskás Attila Sándor
Fogadóóra helye, ideje: minden
hónap utolsó keddjén 12:0014:00-ig az Önkormányzat
Erzsébet körút 6. szám alatt
a 2. emelet 213-as szobában.
Első fogadóóra időpontja:
2010. december 6.
puskas.attila@erzsebetvaros.hu

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

Gergely József
Fogadóóra helye, ideje: hónap
harmadik csütörtök 16.3017.30, Haverok kávézó (Dohány
utca 1/c)
gergely.jozsef@erzsebetvaros.hu

dr. Kispál Tibor
Fogadóóra helye, ideje: minden
hónap 2. hétfő, 16-18 óra között
a Király utcai nyugdíjas klubban
a Király u. 97-ben (bejárat a
Rózsa utca felől)
kispal.tibor@erzsebetvaros.hu
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Mindent a kerületiekért
Beszélgetés Szikszai Zsolttal, Erzsébetváros alpolgármesterével
Talán 24 óra is kevés lenne ahhoz, hogy azzal a tudattal induljon haza, aznap
minden feladatot elvégzett. Szikszai Zsolt, Erzsébetváros alpolgármestere
azonban már a kezdetekkor tudta, az első hónapokban bizony szüksége lesz
kitartására és akaraterejére, hiszen új alapokat kell felépíteni ahhoz,
hogy Erzsébetváros újra a belváros ékköve lehessen.

Alpolgármesterként a vagyongazdálkodásért, a kerületfejlesztésért és a közbiztonságért is felel. Mind már önmagában is nehéz feladatnak tűnik, hát még így együtt. Van
szabadideje?
Szinte minden nap 12-14 órát dolgozom, azt szoktam
mondani, este 8 óra körül azért megyek haza, hogy
pihenjek és ruhát cseréljek. Sok feladat van előttünk,
és ennek első, de mindenképpen legnehezebb lépcsőfoka az, hogy eltakarítsuk a romokat és tisztán lássuk,
milyen ügyek, milyen megoldandó problémák maradtak ránk.
Mik az akut, halasztást nem tűrő feladatok most?
Nagyon fontos cél, hogy úgy igyekezzünk a ránk rótt
nehéz örökséget felszámolni, hogy az ne szabjon gátat
a jövőbeli fejlesztéseknek. Mert mindannyian látjuk,
tapasztaljuk, hogy a kerület épületei lepusztultak, a

Nagyon fontos cél, hogy úgy igyekezzünk a ránk rótt nehéz örökséget felszámolni, hogy az ne szabjon
gátat a jövőbeli fejlesztéseknek.
közrend fejlesztésre szorul, és a köztisztaság is hagy
kívánni valót maga után. Ezeket mind-mind javítanunk, fejlesztenünk kell, és lehetőleg úgy kell megoldanunk, hogy a múltbéli adóssághalmaz és a múltbéli
pazarlás ne álljon ennek útjába. Hiszen most rajtunk
a világ szeme, és azért kaptunk ekkora bizalmat, hogy
azzal élni tudjunk. Ezért a legfontosabb számunkra,
hogy bár mínuszból indulunk, a kerület ugyanúgy fejlődhessen, mint a belváros többi része: vagyis a lakos-

ság ne érezze saját bőrén a múltbéli cselekmények
következményeit.
Vannak nehéz pillanatok?
Sajnos igen. Világosan látszik, hogy éppen a vagyongazdálkodás terén még mindig adódnak rendkívüli
esetek, helyzetek, amelyek megoldása ránk vár. Ilyen
például a Dohány utca 31., vagy az Akácos udvar
kapcsán kötött előnytelen szerződés. Ezekben az esetekben gyakorlatilag töredékéért adták el a területet,
az ingatlanokat, mint amit az ért. Így most ezeket a
szerződéseket jogszerűen, tárgyalások útján megpróbáljuk módosítani. Nem fest jobb képet az a tény sem,
hogy az 1990-es állapothoz képest az önkormányzat
tulajdnonában lévő lakások száma 10% alá csökkent,
de ez nagyobb vagyont nem halmozott fel a kerület
kasszájában.
Ennek ismeretében hogyan, milyen megoldandó problémákra fókuszál az új költségvetés?
Jóval hosszabb idő építkezni, mint valamit lerombolni, így ez az első év az alapok lerakásáról szól majd.
A költségvetés súlypontjai azonban már régóta látjuk
és tudjuk. A kampányidőszakban ugyanis nagyon sok
kerületi lakossal felvettük a kapcsolatot, kérdőíveket,
leveleket küldtünk, amikre nagyon sok visszajelzést,
építő jellegű kritikát kaptunk. Hiszen a kerületben
élők mindig jobban látják a saját környezetük, saját
mikroklímájuk problémáját, mint bárki más. Éppen
ezért vélemények, ötleteik, kéréseik mentén indultunk
el. A kerületiek véleménye azonban teljesen egybecsengett a mi véleményünkkel: ők is a közbiztonságot, a
köztisztaságot, a köztereink fejlesztését, a zöldterületek
megnövelését szorgalmazták. A költségvetésben tehát
ezekre irányítottunk nagyobb forrásokat.

Portré
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A fejlesztések egészét az Erzsébet Terv fogja össze.
Melyek ennek a legfontosabb elemei?
Az egyik legfontosabb a kerületi identitás megszilárdítása. Az elmúlt időszakban ugyanis megszűntek a
közösségi terek, a kulturális események, a sportprogramok, éppen azok, amik az egészből egységet, a tömegből összetartó kerületet kovácsolnak. Mi most ezt szeretnénk újra feléleszteni. Éppen ezért nagy hangsúlyt
fektetünk a kultúrára, a sportra, és minden olyan fejlesztésre, ami összekovácsoló erővel bír az itt élőkre.
Éppen ezért a Kazinczy utcai projekt kiemelkedő,
hiszen itt nemcsak az útburkolat, hanem a környező
épületek is megújulnak. Reményeink szerint egyfajta
kulturális utca alakul itt ki, egy olyan közösségi tér,
ami fontos és elengedhetetlen a kerületi identitás viszszanyeréséhez. A teljes megújulás itt előreláthatólag
szeptember 30-án fejeződik be. Mellette fut az Európai
Belváros projekt, valamint a Peterdy utcai nyugdíjas
klub, a Dohány utcai nyugdíjas klub, illetve a Heves
Sándor téri gyermekfogászati rendelő felújítása. De

...nagy hangsúlyt fektetünk
a kultúrára, a sportra, és
minden olyan fejlesztésre,
ami összekovácsoló erővel
bír az itt élőkre...
terveink, további álmaink természetesen mindig vannak: a jövőben szeretnénk több sétálóutcát létrehozni,
hogy ezzel is csökkentsük a kerület gépkocsi forgalmát.

Szikszai Zsolt
1977-ben született.
Diplomáit a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen,
ill. az ELTE történelem és politológia szakán szerezte.
Hét éve dolgozik a közigazgatásban, ahol többek között az Európai Uniós
források, pályázatok kezelését végezte.
A kerületi Fidesz-frakció munkáját négy esztendeje segíti, államigazgatási és
Európai Uniós szakértőként.
2010 októbere óta Erzsébetváros alpolgármestere.

Mi a helyzet a közbiztonság terén?
Elsőként a kerületi rendőrséggel kellett kialakítnunk
egy olyan kapcsolatot, ami gyümölcsöző lehet a jövőre
nézve. Mivel a közbiztonság közös érdek, ezért igyekeztünk nemcsak formálisan kialakítani az együttműködést, de segítettük a rendőrség munkáját számítógépekkel és gépkocsival is. A továbbiakban is arra
törekszünk, hogy javíthassunk munkakörülményeiken. Célul tűztük ki, hogy a járőrözők létszámát növeljük, valamint 8 lakást kiválasztottunk, hogy azt felkínáljuk szolgálati lakásként a rendőrök számára. Ezek
nemcsak azért fontosak, mert kioszthatók a rendőrség
kötelékében dolgozók között, de hiszünk abban is,
hogy visszatartó ereje lehet annak, ha a környéken tudják, látják, hogy rendőr lakik. Azon is dolgozunk, hogy
a belső kerületi részben kialakítsunk egyfajta belvárosi
rendőrörsöt is, hogy ne csak a kerület peremrészén, de
itt, a belső kerületben is jelen lehessenek. Természetesen mindez időt és szervezést igényel, de a cél nem
kevesebb, mint hogy a kerület lakossága biztonságban
és valóban otthon érezze itt magát.

Az idő vasfoga
Herczog János műköszörűs mester precíz, megbízható munkájáról
városszerte ismert. Rendkívül forgalmas helyen, trolibuszok végállomásánál,
a Keleti pályaudvar tőszomszédságában található műhelye.
Buda Katalin írása

V

alaha sok gyerekszem tapadt
a Bethlen utca 8. számú
üzlet kirakatára, ahol kések,
ollók, borotvák társaságában, figyelemfelkeltőnek egy mozgó
babát helyezett el, mely elbűvölte
őket. Ma már ezek a gyerekek a mester kliensei.
Herczog János édesapja 1926-ban
Budaörsön saját házában kezdi el a
műköszörűs mesterséget. Két év múlva forgalmasabb
helyre, a Bethlen Gábor utca 14 szám alá költözik. Édesapja korai halála miatt, özvegyi jogon édesanyja vezeti
tovább az üzletet segédeivel. Majd újra férjhez megy,
s nevelőapja 1965-ig dolgozik a műhelyben. János is
ezt a mesterséget tanulja a Dohány utcai tanonciskolában. Az oktatás elméletből és műhelygyakorlatból áll.
Amikor megszerzi a mestervizsgát, késes-köszörűs és
műköszörűs lesz. A késes-köszörűs szakmát a szúróvágó eszköz készítéséhez, javításához, élezéséhez kapja,
a műköszörűs szakmát pedig a számtalan szakmában
használt szerszám – szabók, fodrászok ollói, borbélyok
borotvái, kertész szerszámok stb. – élezésére, helyrehozására adják, vagyis univerzális tudásért. Az Országos Kisipari Szövetkezetnél helyezkedik el. 1965-ben

Csak az tudja elképzelni, hogy
milyen örömét leli Herczog János
munkájában, aki látja, hogy az
elnyűtt, rozsdás tárgyak keze
alatt hogyan élednek fel.
veszi át a családi műhelyt, melyet a mai napig vezet.
A Bethlen utcai öt és fél méter magas földszinti helyiség falai sok mindent láttak már, szinte beszélnek a
több évtizedes múltról. A betérőt a ma már alig fellelhető, szakmáját értő-szerető iparos mester fogadja a kis
pult mögött. Műhelye viszont annál tágasabb, gépei és
minden, amire szüksége van, megtalálható itt. Sokféle
eszközzel dolgozik. Ő már motorhajtású köszörűkövön csiszol, nem úgy, mint tanítómestere, a szakma
egyik legjobb művelője, Dvorák László.
Leggyakrabban késeket, ollókat javít. Egy olló élezése is több fázisból áll a szétszedéstől az összeállításig:
így a köszörülés, kívülről-belülről polírozás, zsírtalanítás, fényezés és fenés. Ha szükség van rá, egyengető
kalapáccsal lehet a végső igazítást elvégezni. Minden

Lokálpatrióta
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élezéshez és művelethez más keménységű köszörűkövet használ. Korcsolya csiszolásához például kőkorongot. Csak az tudja elképzelni, hogy milyen örömét leli
Herczog János munkájában, aki látja, hogy az elnyűtt,
rozsdás tárgyak keze alatt hogyan élednek fel.
Régebben kések, ollók készítésével is foglalkozott,

Bár minden ember olyan lenne e
világon, mint a Bethlen tér 8. alatti
köszörűs-üzem tagjai!
azonban az acél megmunkálása elég nagy zajjal járt,
ezért a ház lakóira való tekintettel lemondott róla.
Nemcsak Erzsébetváros lakói keresik fel, hanem
például intézmények is. A Grand Hotel Hungáriából
késeket hoznak élesítésre, az Állatorvosi Egyetemről
pedig sebészollót és szikét. A megjavított eszközök
gondosan becsomagolva várják, hogy elvigyék őket.

Munka ürügyén benyitnak a Herczog házaspárhoz,
akik kellemes, jó társaságban szeretnének egy kicsit
időzni. Megosztják egymással a múlt emlékeit, különösen megértik egymást, ha fociról esik szó. Ifjúságától
kezdve Puskás Öcsiért rajong. A műhely falán ma is
foci csapatok képei emlékeztetnek a hírességre. Nevezetes klienseiről is mesél, közöttük olyan népszerű
színészekről, mint Kibédy Ervin, Csákányi László és
édesanyja. Rendszeresen megfordul nála Koncz Gábor,
akiről köztudomású, hogy szenvedélyes vadász. Szintén gyakran betér hozzá Galambos Szilveszter, aki itt
élezteti új bicskáit. A szórakozott humorista ugyanis
egyre-másra elhagyja zsebkéseit, ezért mindig újat hoz
élesítésre.
Herczog János ma is őrzi hálás kuncsaftja levelét,
melyben az olvasható, hogy munkahelyi kollegáinak
életlen eszközeit mindig ő vitte élesítésre üzletébe.
Egy időben papírhiány lehetett. „A hivatalban csodájára jártak, milyen precízen dolgoztak Önök, és a cuccokat egyenként külön-külön papírba tették. Egyszer
előfordult, hogy ’papír’ hiány volt, és akkortól kezdve,
ha mentem, mindig vittem némi csomagolásra talán
jó újságpapírt. Nem tudom aktuális-e még? Ha igen,
akkor boldogan küldök. Bár minden ember olyan
lenne e világon, mint a Bethlen tér 8. alatti köszörűs-üzem tagjai!” – olvasható a fent idézett Herczog
Jánosnak írt levélben.
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Anno

Gombák és pletykák

avagy a Szexis, az Előkelő, a Humoros és a Szerencsés
hol volt, hol nem volt, kezDhetném akár így, és kezDem is, mert mesei
inDítás illik ehhez a nagyon pesti történethez, amely néhány pontján
érinti erzsébetvárost. van benne minDen, amitől különleges, van benne
siker, tragéDia, szerelem és rengeteg szóbeszéD. a pletykák annyira
szövevényesek, hogy külön tárgyalom őket.
bóka b. lászló írása

V

olt egyszer Budapesten egy kisember, bizonyos Grün, a boltossegéd, akinek szép sorban négy lánykája született: Margit, Frida,
Ella és Irén. (Hogy a helyzet rögvest az elején
kusza legyen, már abban is vita támadt, vajon Ella vagy
Irén a legkisebb. E kuszaságokat lentebb szépen sorra
veszem.) Valamennyien a színházba szeretnek bele, a
csillogásba, a színpadig el is jutnak valamennyien, de a
színháztörténet csak kettejük nevét őrzi meg (Frida és
Ella), igazán szép élet pedig csak egyiküknek adatik.

Valamennyien a színházba
szeretnek bele, a csillogásba, a
színpadig el is jutnak valamenynyien, de a színháztörténet csak
kettejük nevét őrzi meg...
Történt mindez az „ántivilágban”, akkor, midőn mindenki mindenkiről tudott, vagy legalábbis tudni vélt
mindent, amikor még fontos volt a színház, az irodalom, egyszóval a művészet. Itt vannak tehát ők, akiket
Gombaszögieknek ismert meg az ország, ők a Gom-

bák. Valamennyien a színházak révén kapcsolódnak
Erzsébetvároshoz, hiszen itt játszottak a Magyarban
(volt Nemzeti Színház a Hevesi Sándor téren, ma újra
Magyar), a Madáchban és a ma már romjaiban sem
létező, egykor legendás Király Színházban.
Margitról (1881-1925), a legidősebbről nem
tudunk sokat, ráadásul a sors kurta életet mér neki.
Ő négyük közül a legszebb, ez vitathatatlan, megsárgult fényképek telten szexis nőről tanúskodnak, ma
is elcsavarna néhány férfifejet az utcán. Hogy menynyire volt tehetséges, ki tudhatja, hisz majdnem gyereklányként karénekesként domborít (szó szerint) a
Népszínházban (Blaha Lujza tér), majd 16 évesen a
Magyar Színházhoz kerül immár színésznőként. Sikereket arat, operettekben fénylik, majd váratlan fordulattal 27 évesen férjhez megy a gödöllői szolgabíróhoz,
Romeiser Bélához. A gyűrű felhúzásával együtt azonnal hátat fordít a színpadnak és már nem is lesz ideje
visszatérni, hiszen alig 44 évesen váratlanul meghal.
frida (1890-1961), vagy ahogyan mindenki hívja,
Frici, élete 71 éve alatt megjárja a mennyet és a poklot.
A híres színigazgató, nem mellékesen Erzsébetváros
lakója, Beöthy László, akit mindenki Vezérnek szólít,
bukkan rá Fridára: „Szerencsére, végre találtam fiatal
drámai színésznőt. Igaz, még nincs tizenkilenc éves
sem, de ezt a hibáját majd kinövi.” A Vezér édesanyja,
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a fotókért köszönet az országos széchényi könyvtár színháztörténeti tárának.

Rákosi Szidi, a híres színésznő, a Színművészeti Aka- tökéletesen csinál, egészen 1939-ig, amikor az állam
démia vizsgaelőadása után meg is szólítja a fiatal lányt: ellopja vállalatát, letiltják a színpadról, elcsencselik
„Gomba, nagyon jó voltál, menj fel holnap Lacihoz.” vagyona nagy részét is. A háború alatt játssza élete
A Vezér azonnal a Magyar Színházhoz szerződteti. egyik legnagyszerűbb szerepét, Hachspacher Ilonát.
Jóval később Beöthy így beszélt kedves színésznőjé- A nagykendőbe bugyolált falusi asszonyság személyiről: „...azt kaptam, akit kerestem. Egy kikötéssel: ezzel ségébe rejtőzve vészeli át a háborút, az utolsó időkben
a nővel nem szabad jelentéktelen nőt játszatni. Olyan Erszébetvárosban, az Akácfa utca 7. számú ház pincésúlyos és izgalmas egyéniség, aki nem bírja el a jelen- jében megbújva. Régi barátok segítik: Rajnai Gábor,
téktelen nő színpadi megjelenítését.” Tizenkilenc éve- az első férj, illetve Füzess Anna és Bajor Gizi, a szísen eljátssza a Warrenné mestersége Vivie-jét.
Gyorsan beköszöntenek az első sikerek és elsodorja a nagy szerelem is. Első felindulásában
Lelkesedéssel a hangomba
hozzámegy a fiatal színészhez, Rajnai GáborÁllapítom meg, hogy Pesten
hoz, akire egy sereg magyar fi lmből emlékezhetünk: Az én lányom nem olyan, Egy csók
Ugyancsak bőven van Gomba.
és más semmi, Mese a 12 találatról, Liliomfi
Kettő itt mosolyog rád, rám,
és még közel 80 más. A szerelem és a házasság
A mellékelt ábrán.
hamarosan véget ér, a színpadi diadal, néhány
filmben is, folytatódik. Vitathatatlanul ő a kor
egyik ünnepelt, csodált színésznője. Az erzséHa szemed idáig ellát
betvárosi színházak közül a Magyarban és a
Láthatod itt Fridát és Ellát.
Királyban játszik. Egészen addig, míg egy őrült
kereskedősegéd valamikor az első világháború
Az emberek csodálni alig győzik
vége táján be nem csönget a lakására. Frida ajtót
Ezek olyan Gombák
nyit, a suhanc pisztolyt ránt és habozás nélkül a
melyek a közönséget megfőzik.”
színésznő arcába lő, majd végez magával. Életét
csak a csoda menti meg, hiszen arcát átszakítja
a golyó, megsérül a nyelve, hosszú ideig beszélni
Színházi Élet, 1914. 15. szám, 27. oldal
sem tud. Megtörténik azonban, amiben senki
sem hisz, a híres sebészprofesszor, Hüttl visszaadja a színpadnak Fridát. (Mások úgy emlékeznek dr. László Ernő operálja, akinek még főszerep jut a nésznő barátnők. Bár visszatér a színpadra, de ebben
családban.) A merénylet utáni első fellépésén a közön- már nincs köszönet: az új rendszer osztályidegenként
ség tombolva ünnepeli visszatértét. Néhány évvel vidékre hajítja. Pécsen és Győrben kénytelen játszani,
később, 1922. április 15-én férjhez megy a kor egyik de szerencsére a megfelelő ideológiai kapcsolatokkal
legkiválóbb médiavállalkozójához, az Est lapok tulaj- rendelkező Major Tamás 1953-ban visszamenti a
donosához, az akkor 42 éves Miklós Andorhoz. A szí- Nemzeti Színházba. Ekkor azonban már nincsenek
nésznő ekkor 32 éves. Házasságuk tragikusan rövidre kiugró szerepei, magatartástant tanít a Színház és
sikerül, hiszen férje tíz év múlva meghal. Már koráb- Filmművészeti Főiskolán. Nyolc év múlva agyvérzést
ban is fontolgatta, de ekkor visszavonul a színpadtól kap, a Sportkórházba szállítják, de szervezete feladja
és a nyolc nyelvet beszélő színésznő az Aetheneum a küzdelmet.
Kiadó elnök-vezérigazgatója lesz. Nem tehet másCikkünket következő számunkban folytatjuk.
ként, gondoskodnia kell férje örökségéről. Mindent
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A zene

sava-borsa
Buffó Rigó Sándorral, a 100 tagú
cigányzenekar elnökével beszélgettünk múltról, jelenről és jövőröl, és
természetesen a zene igazi erejéről.

100 tagú a cigányzenekar, de tagjaik száma több mint
120, ugye?
Így van, hiszen ez egy nonprofit egyesület keretei között
működő zenekar, így rengetegen vannak, akik máshol is
játszanak. Ezért a tagok száma körülbelül 140, de 120
az a létszám, akik állandóan részt vesznek a próbákon.
Hány éve létezik a zenekar?
Egészen pontosan 25 éve. De az igazi kiindulóponthoz még jobban vissza kell mennünk az időben, egészen 1984-ig, amikor meghalt az apósom. Apósom
idősebb Járóka Sándor híres muzsikus volt. Köztudott
itt Magyarországon is, hogy ha meghal egy muzsikus,
akkor sokan muzsikálnak neki. Ezzel adjuk meg a
tiszteletet, amivel elbúcsúzunk a halottól. Közel 1000
muzsikus jött el, volt, aki Amerikából érkezett. Voltak
olyanok, akik személyesen ismerték apósomat, de olyanok is, akik csak hallottak róla. Ekkor jegyezte meg
valaki közülünk, hogy miért van az, hogy csak ekkor
muzsikálnak ilyen sokan. Ez volt tehát az alapötlet,
amit később tettek követték, így alakult meg a 100
tagú cigányzenekar.
Ön 2005 óta elnöke a zenekarnak. Hogyan tudja összefogni ezt a nagycsaládot?
Nagyon nehezen, de mégis könnyen. Tisztelnek
annyira, hogy számít a szavam. Nem egy leányálom
egy ekkora társulatot összefogni, hiszen a személyes
kéréseket, a sajátos igényeket is figyelembe kell vennem, sőt, ezeket mindenkivel egyeztetnem kell és
aztán megoldanom. De szerencsére jó csapat vagyunk,
így a szeretet és a megértés sokszor könnyebben átvisz
bennünket a problémákon.
Mi az első gondolata, ha Erzsébetvárosra gondol? Hiszen
számtalan szálon kötődnek a kerülethez.
Én itt nőttem fel a kerületben, a Wesselényi utcában.
Itt is folytattam tanulmányaimat, valamint szüleim és
rokonaim is itt éltek. A zenekar a Dohány utcai országos
kisebbségi önkormányzat épületében próbált eddig, de
az új vezetésnek köszönhetően most felújítás vár az épületre, ezért az erzsébetvárosi önkormányzat segítségével
még mindig a kerületben próbálhatunk. Erzsébetváros
polgármestere ugyanis az Erzsébetvárosi Közösségi Ház
egyik termét ajánlották fel zenekarunk számára. Ezúton

is köszönjük segítőkészségét, és remélem, hogy a továbbiakban is számíthatunk az együttműködésükre. Jól
érezzük magunkat itt, érezzük azt a tiszteletet és szeretet, ami irányunkba árad, és azt hiszem ennél jobb
helyet nem is tudnánk elképzelni.
Fontos az Önök számára a fiatal tehetségek támogatása.
Hogyan tudják támogatni őket?
Ez egy fontos kérdés, hiszen ahogy múlik az idő, a
fiatal generációknak is át kell adni azt a tapasztalatot,
amit idáig megszereztünk. Sok olyan fiatal van, akik
egész fiatalkorukat itt töltötték el, beszélek itt például
a fiamról, aki 13 éves korától itt van, ő a zenekar legifjabb prímása. Fontos megemlíteni, hogy a 100 tagú
cigányzenekar gyermekeiből alakult egy olyan ifjúsági
zenekar, ami képes önállóan koncertezni és önálló
műsort adni bárhol és bárkinek. A fiatal generációknál a hallgatóságot is meg kell említeni, hiszen az
elmúlt években a Gödör Klubban volt egy fesztivál,
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Erzsébetvárosi
Közösségi Ház

2011. március-április havi program
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 17, Telefon: 413-3550
E-mail: kozhaz@kozhaz.hu
Március 24.
/csütörtök/
• 14.00-19.00

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

• 17.00-19.00

Az eseményen jelen volt Vattamány Zsolt polgármester
és Nagy Marianna, a 7. számú egyéni választókerület
képviselője is.

Erzsébetvárosi Irodalmi Esték – Garay
Zsuzsanna: Zaklatás c.
könyvének bemutatása.
Házigazda: Madár
János.

25. /péntek/
• 16.00

A Molnár Antal Zeneiskola kerületi kamarazenei versenyének díjkiosztó gálahangversenye.

26./szombat/
• 15.00-18.00

A Hársfa Egyesület klubnapja.

27. /vasárnap/
• 15.00

amit zenekarunk nyitott meg, azaz mi adtuk a nyitó
koncertet. Nagyszerű és szívet melengető volt, hogy
nagy számban üdvözölhettük a helyszínen a fiatalokat,
ami számunkra külön érdem és elismerés.
Hogy lehet valaki tagja ennek a „nagycsaládnak”?
Egyszerűen: a fiatalokat egy próbajáték során meghallgatjuk, hogy meggyőződjünk arról, milyen hangszeres
és kottatudása van. El kell fogadnia azokat a szabályokat, amik szerint dolgozunk, és amiket a zenekaron
belül támasztunk. Ha ezeket képes elfogadni, akkor
máris zenekarunk tagjai között érezheti magát.
Hol lesz a következő koncert?
Jelenleg 3 koncertre is készülünk. Március 24-én
Heidelbergben, Németországban muzsikálunk, majd
2-án két koncertet is tartunk a Thália Színházban egy
esti és egy délutáni előadásban. Március 30-án már
Bukarestben játszunk a nagyközönség előtt.

„Azt mondják, hogy
tavasz nyílik…”
a Morvay Károly Nótaés Dalkör nótaműsora a
Ferencvárosi Művelődési
Központban /IX. ker.
Budapest, Haller u. 27./
Belépő: 900 Ft.

28./hétfő/

Az Ezüst Hárs Egyesület
klubnapja

29. /kedd/
• 16.45-22.00

Sirály Sakk Klub – gyermekeknek, felnőtteknek.

Március 28., 29.,
30., 31. április 1.
• 8.00-20.00

Egyenlítő Bazár 2011.
– esélyegyenlőségi programsorozat.

Délelőtt rendhagyó osztályfőnöki órák várják az
általános- és középiskolásokat.
Délutánonként előadások, workshopok,
kerekasztal beszélgetések
a segítő szakmában dolgozók számára. További
információ: www.
eselykert.hu
A Budapesti Esélyek
Háza rendezvénye.

Április 1.
/péntek/
• 17.00-19.00

Villám randi /ismerkedés, tánc, beszélgetés
értelmi sérültek,
mozgásban korlátozottak, siketek és csökkentlátók számára/.
Az Értelmi Fogyatékosok Fővárosi Érdekvédelmi Egyesületének
rendezvénye.

4./hétfő/
• 16.00-19.00

NYUSZI BULI - a
Mozgássérültek Budapesti Egyesület Erzsébetvárosi Szervezetének
rendezvénye.

5. /kedd/
• 16.45-22.00

Sirály Sakk Klub - gyermekeknek, felnőtteknek.

• 18.00

„A Tigris szárnya”
-Dorner Anita festőművész kiállításának
megnyitója.
Közreműködik: Kozma
Orsolya- hegedű, Varga
Klári színművésznő, és
Dr. Lendvay Domonkos
orvos/író/utazó.
Megtekinthető: április
18-ig, naponta 10-18
óráig.

6. /szerda/
• 17.30

„A mi jelünk a kereszt,
nem pedig a horogkereszt” – gróf Esterházy
János magyar mártírpolitikusra emlékezünk. Házigazda: dr.
Kollmann J. György.
A Művészetbarátok
Egyesületének rendezvénye.

7. /csütörtök/
• 15.00-19.00

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

8. /péntek/
• 14.30-17.30

Felolvasó délután – a
Költészet Napja alkalmából.
Az EPSZK rendezvénye.

• 13.00-20.00

Családállításaz Országos Gyermekvédő Liga rendezvénye.

9. /szombat/
• 15.00-18.00

A Hársfa Egyesület
klubnapja.

10. /vasárnap/
• 15.00

„Cserfaerdő újra zöldül…” –
a Takács Béla Zenebarát
Kör zenés délutánja.
Belépő: 500 Ft.

11./ hétfő/
• 16.00-18.00

Az Ezüst Hárs
Egyesület klubnapja.

12. /kedd/
• 16.45-22.00

Sirály Sakk Klub – gyermekeknek, felnőtteknek.
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Sok neonreklám művészi értékű alkotás és
egyúttal kortörténeti emlék is. Budapestnek már az 1930-as években neonreklámok
adtak világvárosi esti hangulatot, majd a
háború utáni sötét évek után ismét fogalommá vált a „Neonfényes Budapest”. A
múzeum udvarán ennek a korszaknak
megmentett neonjait tekinthetik meg a
látogatók restaurált, újból működőképes
állapotukban.

Kiállítás
LAKÁSMÚZEUM

(Róth Miksa Emlékház)

Az Emlékház első emeletén három szoba
Róth Miksa bútoraival, alkotásaival és
ajándékba kapott illetve általa vásárolt
korabeli műtárgyakkal van berendezve.
A kiállítás keretében bemutatott minden
tárgy a Róth lakás részét képezte, némelyik bútor azonban eredetileg a földszinten
volt, ahol az időszaki kiállítások számára
alakítottak ki területet. Mivel a történelem viharai miatt Budapesten máshol
nem maradt fenn változatlan formájában
20. század eleji középosztályi lakásbelső, e
kiállításunk egyedülálló mind Budapesten,
mind pedig Magyarországon.

Lajtai Péter kiállítása
(Magyar Zsidó Múzeum)
2011. március 17. - május 16.

Lajtai Péter képeinek kiindulópontja a
valóság egy egészen szűkre szabott szelete;
néhány zsidó kegytárgy, pár hétköznapi
objektum. A digitális fényképezőgép ezeket örökíti meg. Paradox módon ezekből
a tovább nem osztható, elemi képpontokból, a parányi pixelekből monumentális,
több méter hosszú képeket készít, melyek
mozaikszerű elrendezésükkel gyakran vis�sza is utalnak a digitális képi részecskékre.
Az eredmény a tiszta, tárgymentes elvonatkoztatás, egy eddig sosem létezett kép megteremtése, amely a láthatatlant hozza be az
érzékelhető dolgok körébe.

Mozi
A félszemű

(True Grit) amerikai film 2010. dráma,
western (Európa Art Mozi)

A tizennégy éves Mattie Ross (Hailee
Steinfeld) apját hidegvérrel lelőtte a gyáva
Tom Chaney (Josh Brolin), és a lány eltökéli, hogy az igazságszolgáltatás kezére adja
a bűnöst. Segítséget kér az iszákos, hamar
a fegyveréhez kapó békebírótól, Rooster
Cogburntől (Jeff Bridges). Ketten nekivágnak – a férfi tiltakozása ellenére –, hogy levadásszák Chaneyt. Az apja vére azt diktálja
Mattie-nek, hogy a bűnözőt az indiánok földjén át is üldözze, és megtalálja őt a LeBouef
(Matt Damon) nevű texasi ranger előtt, aki
egy másik férfi meggyilkolása miatt vinné
Chaneyt Texasba. Az Oscar-díjas Coentestvérek (Egy komoly ember, Égető bizonyíték) Félszeműje az 1969-es azonos című,
a legendás John Wayne által címszereplett
westernjének az újrafeldolgozása.

Social Network A közösségi háló

Neonparádé

(The Social Network) amerikai film
2010 életrajzi, dráma
(Európa Art Mozi)

A neonreklámok története a 19. század
közepéig nyúlik vissza, ekkor fedezték fel,
hogy a különféle gázokkal töltött üvegcsövekben a villamos áram pompás fényjelenségeket hoz létre. A fény színe a gáztól függ,
a leglátványosabb a neon piros fénye, ezért
a köznyelvben minden fénycsövet neoncsőnek szoktak nevezni. A színes csövek
világításra nem alkalmasak, annál inkább
látványos fényreklámok készítésére. A csövet az üvegtechnikusok tetszőleges formára
tudják alakítani, nem csak világító betűk,
hanem vonalas rajzok is készíthetők belőle.

2003 egyik őszi éjszakáján megváltozott
a világ. A Harvard egyetem fiatal diákja,
egy számítógép programozó zseni, Mark
Zuckerberg (Jesse Eisenberg) leült számítógépe elé, és egy új ötlettel állt elő. Megszületett az első közösségi oldal. Ami a kollégiumi szobából indult, hamarosan eljutott
a világ legtávolabbi szegletéig, átalakította
az emberiség közösségi élményét és kommunikációs forradalmat robbantott ki.
Csupán hat évvel és 500 millió baráttal
később Mark Zuckerberg a világ legfiatalabb milliárdosa, de nem élhet békés, nyugodt életet: a siker személyes és jogi bajokat
is bőven hozott számára. Az embernek nem

(állandó kiállítás-Magyar Elektrotechnikai Múzeum)
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lehet 500 millió barátja úgy, hogy közben
ne akadjon néhány ellensége is.

sága ma már elhomályosult része kulturális
emlékezetünknek. A nőNYUGAT róluk
szól. Szerelmeikről, házasságukról, sikereikről, kudarcaikról. Elhallgatott és kimondott,
leírt és elfeledett szavaikról. Éleslátásukról,
amellyel magukat és kortársaikat szenvedélyes elemzés alá veszik.

Színház
Háy János: Háromszögek
(családi színjáték)
Rendező: Göttinger Pál (Magyar
Színház)

Férj, feleség, szerető. Vagy férj, szerető,
feleség. A sorrend időről-időre változik…
Újra- és újrarajzolódó háromszögek, avagy
egy párkapcsolat kulisszatitkai. Jelen, jövő,
emlékképek. Vajon létezik-e megújulás,
vagy minden folytatódik ugyanott, ahol
abbamaradt…?

Sam Bobrick és Julie Stein:
Csókol anyád
(Belvárosi Színház)

Adott egy anya, aki a maga keresetlen módján pillanatok alatt képes az őrületbe kergetni az ő kicsi fiát. „Kicsi fia” egyébként felnőtt, sőt, elvált ember – méghozzá a mama
tevékeny közbenjárása miatt lett elvált. Mert
hisz milyen csodálatos, ha a drága mama
úgy oldja meg a feszültségeket menyével, hogy lefizeti, csak tűnjön el a színről.
Sheldon Levine összeomlik, de annyi életösztön még maradt benne, hogy elmeneküljön az ország túlsó végébe, nehogy a drága
mama megint „megoldjon valamit”. Téma
lezárva, új lapot kell kezdeni. De ez persze
túl egyszerű lenne, a mama ugyanis nem
tágít. Először az Eltűnt Személyek Hivatala
jelentkezik, aztán ő maga. Nincs tehát más
megoldás: Sheldonnak megint menekülnie
kell. Bárhová, csak el a mamától.

Nőnyugat:

(A Thália Színház-Örkény István
Színház közös produkciója) (Örkény
István Színház)

A Nyugat indulásának éveiben, az irodalom
megújulásával párhuzamosan, a magyar társadalomban megindult egy csendes forradalom.
Polgári nők serege vágyott vagy kényszerült
arra, hogy otthagyva a „privát mamuskaéletet”, egzisztenciát, sikert és megbecsülést vívjon ki magának – saját jogon. Ennek az átmeneti kornak emblematikus figurái a folyóirat
körül íróként, múzsaként, feleségként, barátként szereplő nők, akiknek sorsa és munkás-
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Program
Ki neveli a gyereket?

2011. április 9. szombat 9.30-14 óráig

Gyerekeinkre minden és mindenki hat: a
felnőttek jó és rossz tulajdonságai, a tévésorozatok, a barátok, a számítógépes játékok.
A szülő szerepe: meghatározó vagy csak egy
a sok hatás közül?
Előadás és beszélgetés gyereknevelési kérdésekről életkori csoportok szerint.
Helyszín: Julianna Református Általános
Iskola (Budapest, VII. ker. Városligeti
fasor 7.)
Program:
9.30 - 10	Kezdő áhítat: Somogyiné Ficsor
Krisztina (intézményi lelkész)
10 - 11	Előadás: Dr. Veresné Kovács
Judit gyermek szakpszichológus
11 - 11.30 Kávészünet
11.30 - 13	Beszélgetés korcsoportok szerint (1. Kisded-óvódáskor, 2.
Kisiskolás-kor 3. Kamaszkor)
13 - 13.30 Ebédszünet
13.30 - 14 Fórum
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Ez+Az

Olvasói levelek

Várjuk leveleiket és észrevételeiket a következő elérhetőségeink egyikére:
1073 Budapest, Garay utca 5., vagy erzsebetvarosiujsag@gmail.com,
ujsag@erzsebetvaros.hu. Kéréseikre-kérdéseikre magazinunk
hasábjain válaszolunk majd.

T. Erzsébetváros Szerkesztősége!
Mit gondolnak, mit húzott fel a méltán híres Fasori Református Gimnázium az udvarára? Egy kb. 500 négyzetméteres, 10 méter magas, az egész
udvart befedő műanyag fóliasátrat!
Az ablakunkból kitekintve egy óriási fehér vakító félgömböt látunk, mely
a templomot és a hozzá tartozó századfordulós, klinkertéglás épületeket
félig eltakarja! Ki adott erre engedélyt? A gyerekeknek VAN fedett tornacsarnoka!
Ennek az esztétikailag is ócska tákolmánynak a város szélén sincs jogosultsága, nemhogy kerületünk egyik legszebb helyén!
A Damjanich utca lakásainak értékét csökkenti, életminőségünket rontja,
azonnali bontást követelünk!
Tisztelettel:
L. Gáborné

Tisztelt Asszonyom!
A Fasori Gimnázium udvarán felállított építménnyel kapcsolatos
levelére az alábbi tájékoztatást adom:
Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységekről az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint
a telekalakítási és építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. sz. melléklete rendelkezik. A melléklet V.oszlop 11.c. pontja szerint „ideiglenes jellegű,
leg feljebb 180 napig fennálló levegővel felfújt vagy feszített fedések
(sátorszerkezetek) építése” engedély és bejelentés nélkül végezhető
építési tevékenység. Az iskola igazgatója az építmény felállításának
kivitelezése előtt, 2010 áprilisában kerületünk Főépítészével és a
Műszaki Iroda vezetőjével egyeztette a tervezetteket. Az iskola 600
fős, 22 osztályos felosztásban, 9x18 m-es tornateremmel rendelkeznek. Az udvari labdapálya ideiglenes fedésével a tanulók számára

gyakoribb mozgási lehetőséget tudnak biztosítani, ami az egészséges
életmód kialakításának és az egészség megőrzésének fontos feltétele.
Az igazgató úr tájékoztatást kapott arról, hogy a sátor maximum 6
hónapra maradhat fenn. Tekintettel arra, hogy látványa a Bajza
u. felől hangsúlyos, a Főépítész úr és az irodavezető javasolta, hogy
a kerítés mellett élő sövénnyel tegyék a park felől át nem láthatóvá a
telekhatár lezárását. Az építmény ideiglenes jellegű, engedély nem
szükséges hozzá, így szabálytalanság nem történt.
Elbontásáig kérem legyen türelemmel annak ismeretében, hogy 600
diáknak intenzív sportolási lehetőséget biztosít a téli hónapokban.
Tisztelt Szerkesztőség!
Fehér Józsefné vagyok, Budapest VII. ker. Király u. 21. sz. 2. em. 43. alatti
főbérlő. A Király u. 21. számú ház Önkormányzati tulajdonú 100 %-ban.
A Kezelő egy lapra veszi a Társasház kezeléssel. Tudomásom szerint, mivel
nincs osztatlan közös tulajdon, mert minden az Önkormányzaté, ezért a
körfolyosó takarítás is a Kezelő feladata. Sajnos ez a gyakorlatban nem így
működik. Saját pénzünkből vásároljuk az izzókat, sót, vizet, tisztítószert,
és a saját szabadidőnkből az előttük lévő körfolyosót takarítjuk és izzót
cserélünk. Ahol nem lakik senki, ott nincs takarítva, de sajnos még ahol
laknak, ott sem mindenhol. A galambok is nagyon elszaporodtak (a tető
födém le van szakadva, és a padláson élnek), nagyon sok koszt csinálnak.
Kérem a segítségüket, hogy ezek a feladatok ne a Lakókra háruljanak.
Köszönettel:
Fehér Józsefné

Tisztelt Asszonyom!
Az Ön által felvetett problémával kapcsolatban megkerestük az
Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt-t, ahol tájékoztattak minket, hogy hivatalból vizsgálatot indítanak az ügyben.

Viccek
- Móricka, mondj egy példát a hőtágulásra!
- Nyáron hosszabbak a nappalok.
A frissen bevonult ejtőernyős újoncoknak tartja az első foglalkozást
a kiképző:
- A tanfolyam három hetes lesz. Az első héten szétválasztjuk a gyerekeket és az igazi férfiakat. A második héten szétválasztjuk az igazi
férfiakat és az idiótákat.
Nagy csend, majd egy újonc:
- És a harmadik héten?
- A harmadik héten aztán elvégzik az első ugrásukat az idióták!
Tanító néni az iskolában:
- Marika, mit fogsz csinálni, ha olyan nagy leszel, mint én?
- Fogyókúrázni!

Mórickával beszélget az anyukája:
- Figyelj, Móricka, megvettem neked az iskolához a tankönyveket.
Nagyon drágák voltak, úgyhogy nagyon vigyázz rájuk!
Erre Móricka:
- Ígérem, anya, hozzájuk sem nyúlok!
Kannibálok vacsoráznak:
- Te, nagyon rágós ez a hús!
A másik felpattan és torkon ragadja:
- Mit mondtál az anyámra?
Szalad az utas a komp felé, hogy elérje. Bedobja a csomagjait, majd
egy hatalmas ugrással egyenesen a kapitány előtt landol. A kapitány
megjegyzi:
- Ez szép mutatvány volt, de nem ért volna rá akkor beszállni, ha
már kikötöttünk?

Szabadidő
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Fejtörő
tegye próbára
tuDását és ügyességét, és Fejtse meg
rejtvényeinket!
a helyes megFejtést
bekülDők között
könyvcsomagokat
sorsolunk ki.

Előző
számunk
keresztrejtvény
megfejtésének
nyertese:
nagy géza
1078, budapest,
hernád utca

Keresztrejtvény

Fejtse meg keresztrejtvényünk
fősorait, és küldje be szerkesztőségünkbe!
Címünk: 1077, Wesselényi u. 17.
Következő beküldési határidő:
2011. március 31.
Megfejtésünkben J.R.R. Tolkien
író munkásságával kapcsolatos
információkat rejtettünk el.

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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Ezüstévek

Ezüstévek kártya elfogadóhelyek
egyre nő azoknak az üzleteknek a száma, melyek együttműködve erzsébetváros önkormányzatával,
csatlakoznak ahhoz a kerületi programhoz, amelyek kedvezményt nyújtanak az ezüstévek kedvezménykártya
tulajdonosainak: a gyermeküket egyedül nevelők és a nagycsaládosok továbbra is 5-15 %-os kedvezménynyel vásárolhatnak. a kártyát átvehetik a kedvezményre jogosult személyek az erzsébetvárosi önkormányzat
ügyfélszolgálati irodáján (1073 bp., erzsébet krt. 6.) a lakcímkártyájuk felmutatásával.

üzlet neve
Haifa Dent Fogászati
Rendelő
Haifa Internet

cím

kedvezmény

VII. Akácfa u. 10.

15%

VII. Akácfa u. 10.

10%
15% a nem akciós
termékekre
5%, kivéve dohányáru, újság
5%, kivéve dohányáru

Burger King EMKE

VII. Akácfa u. 1-3.

Coop Élelmiszer

VII. Akácfa u. 16.

Centrum-Coop Élelmiszer
VII. Akácfa u. 27.
Non Stop

leírás
Non Stop Fogászati szakrendelö

telefon
20/2 637 262

Internet hozzáférés
Lángon sütött hamburger.

2 678 897

10%

Kellemes, családias hangulatú étterem nagy étel- és
italválasztékkal.
Ebéd házhoz szállítása; Pizzéria

3 444 218

VII. Almássy tér 10.

10%

Női-férfi fodrász

3 217 799

VII. Almássy tér 15.

5%

VII. Almássy u. 6.
VII. Alsó erdősor 26.

10%
10%

VII. Alsó erdősor 10.

5%

St. Kozma Patika

VII. Alsó erdősor 7.

5%

Budapesti Kamaraszínház

VII. Asbóth u. 24.

Burger King

VII. Baross tér 14.

Temetkezési Irodák

VII. Bethlen Gábor u.
13.; Dohány u. 96.

10%

Pannónia Gyógyszertár

VII. Damjanich u. 14.

5-10%

Tücsök papír-írószerjáték

VII. Damjanich u. 42.

5 % minden termékre

Vértesi Antikvárium

VII. Dembinszky u. 41.

Fröchlich Cukrászda
Billerbeck Álomstúdió

VII. Dob u. 12.
VII. Dob u. 49.

Dob Papír Bt.

VII. Dob u. 68.

Fortuna Gyógyszertár

VII. Dob u. 80.

5%

Judit Stúdió

VII. Dohány u. 67.

10%

Lendvai Hajstúdió
Miki ABC

VII. Dohány u. 74.
VII. Dohány u. 88.

10%
5%

Fogtechnika

VII. Dohány u. 94.

10%

Thuasne Gyógyászati
segédeszköz Üzlet

VII. Erzsébet körút 15.

Kispipa Étterem

VII. Akácfa u. 38.

20%

Pizza King Étterem
Fodrászat, Sztankovics
Ildikó
Szelei és Fia Vegytisztító
Höhn Klaus
Ripka Ferenc
OPIS Gyógyászati Szaküzlet

VII. Akácfa u. 9A.

15% kedvezmény
biztosítása
15% a nem akciós
termékekre

régi könyvekre 10%
új könyvekre 5-10%
10%
7%
5% kivéve fénymásoló papír és akciós
termékek

5%: Thuasne termékek

Ruhatisztítás,javítás, szőnyegtisztítás, bőr, szőrme
ruházat szakszerű tisztítása, festése
Épület és bútor asztalos.
Gázszerelés, központi fűtésszerelés
Nem TB támogatott gyógyászati segédeszközökre
és gyógyászati termékekre
Recept nélküli termékekre, amelyek értéke 5000Ft
alatti és egyéb kedvezményben nem részesülnek.

3 422 587

20/9 328 290
209 224 624
302 420 605
3 223 087
3 426 907

Színházi előadások

3 519 510

Lángon sütött hamburger.

4 136 234

Személyes megbeszélés alapján munkadíjból, gyászjelentés szerkesztése esetén 12%
5%: Gyógyhatású termékek, vérnyomásmérők,
táplálékkiegészítők. 10%: Vichy termékek

3 227 078
3 422 567

Antikvár könyvek
Cukrászda, kávéház
Ágyak, matracok, párnák, paplanok
Papír, nyomtatvány, nyomtatópatron
Készpénzes vásárlás esetén: gyógytermékek, vérnyomásmérők, vércukormérők. A kevezmények nem
vonhatók össze más akciókkal.
talpmasszázs, akupresszúra, test-és fülgyertyázás,
pedikűr, manikűr, műköröm, asztrológia
Női fodrászat
Új fogsor készítése.
Gyógyászati segédeszközök forgalmazása

309 337 145
3 223 606
3 525 502
3 222 213
70/508-16-22
3 521 446
3 429 435
205 109 522
3 222 356

Ezüstévek
üzlet neve
Martha May Collection
Női Divatáru Üzlet
Körúti Viktória Gyógyszertár
Fakopáncs Fajáték
Via Ezüst Kft.
Schweiger István
Ferenczy Imréné
Krieger Artúr
Gyöngyszalon

cím
VII. Erzsébet körút 20.
VII. Erzsébet körút 23.
VII. Erzsébet körút 23.
VII. Erzsébet körút 37.
fszt.3.
VII. Erzsébet krt 24.
VII. Erzsébet krt 51.
1/3.
VII. Erzsébet krt 51.
1/3.
VII. Erzsébet krt. 51.

kedvezmény
10%

leírás

Gyógytermékre 4%, Clinians kozmetikumból, vérnyomásmérő, vércukormérő 5%
összes termékre 10% Fajátékok
Hazai, külföldi ezüsttárgyak, ékszerek, órák

10%

Ruhakészítés-javítás

209 374 836

10%

Kárpitos mester

10%

Gyöngyékszerek, alapanyagok, tanfolyam

Jung Órásüzlet

10%

Garay Gyógyszertár

VII. Garay tér 19.

5%

Órák árusítása, óra javítás
Gyógytermékek, vérnyomásmérő, vércukormérő. A
kedvezmény más akcióval nem vonható össze!

Gyógynövénybolt

VII. Hernád u. 25.

Pizza King Étterem

VII. Hernád u. 31.

Tertex Kft

VII. Hernád u. 41.

Kiss Jenő
Hertzka Péter lakatos
mester
Gonti Hús Csemege
Gabi Bt. Papír-Írószer
Habszivacs-Lakástextil
Zsóka Pharma Állatpatika
Arany Fotel Kft
Veres Lajos

VII. Hernád u. 50.

Halacska Bt

VII. Károly krt. 21.

Novák Optika Bt
Priska István
Aranyzafír Rövidáru
Divatáru
Fenyvesi Éva
SZS Dekor Bt
Billerbeck Szalon
Földes Gábor
KARE

VII. Károly krt. 3/A.
VII. Károly krt. 3/A.

VII. István u. 9.
VII. Izabella 37.
VII. Izabella 37.

VII. Károly krt. 3/A.
VII. Kazinczy u. 6/B .
VII. Király u. 1/E.
VII. Király u. 3.
VII. Király u. 11
VII. Király u. 43-45.

Krisztián Szerelvény
Szaküzlet

VII. Király u. 73.

Optimax Optika

VII. Király u. 75.

Judit Kalapszalon

VII. Király u. 76.

Király Optika

VII. Király u. 99.

Non-stop Csemege Bolt
Hús-Hentesáru Üzlet
Zöldség-Gyümölcs Forgách György

VII. Király u. 91.
VII. Király u. 91.
VII. Klauzál tér 11.
Vásárcsarnok

3 426 322
209 913 660

Fogsorjavítás, fogpótlás

VII. István u. 10.
VII. István u. 44.
VII. István u. 8.

3 223 885

Víz-gáz-fűtés szerelés

10%

VII. Hernád u. 30.

3 421 999

munkadíjból:15%

VII. Erzsébet krt. 51.
mf. 5.
VII. Garay u. 45.

Fogtechnika

telefon

Szoknya, tunika

4-5%

10%
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5% - 2010. december
Gyógyhatású termékek - más akcióval nem vonható
1-től 10% kedvezössze!
mény
10%
Ebéd házhoz szállítása; Pizzéria
Bútorszövetek és plüssök, habszivacs táblában és
10%
méterre is.
fogyasztói árból:10% Asztalos és esztergályos munkák
Lakatos munkák, biztonsági rácsok, ajtók, zár felsze10% a munkadíjból
relés, zárcsere
5%
Kivéve akciós termékek
összes termékre 5%
10%
Habszivacs, lakástextil
Állatgyógyászati ellátás, állatgyógyászati készít5%
mény.
10%
Bútorszövetek, kárpitozás, függöny, függönyözés
10%
Kulcsmásolás
Képkeretezés, restaurálás,
10%
régi festmények tisztítása.
10%
Szemvizsgálat, szemüvegek, nagyítók
10%
Cipő javítás
5%
10%
10%
7%
15%
összes termékre 5%
10eFt feletti készpénzes vásárlásnál
5%, 20eFt-feletti
készpénzes vásárlásnál 10%
10eFt-ig 5%, 20eFtig 10%, 20eFt felett
15%.
5%
minden termékre10%, más akcióval
össze nem vonható.
5%
10%
10%

3 526 059
305 670 241

705 055 620
3 220 638
3 518 127
3 444 218
4 131 249
3 224 766
209 347 718
3 223 246
3 217 959
321-17-01
3 211 575
3 216 572
3 224 799
4 110 711
2 679 427
2 696 810

Rövidáru, fehérnemű

2 696 855

Női szabó, lakástextil
Képkeretezés
Ágyak, matracok, párnák, paplanok
Üvegezés, kulcsmásolás
Lakberendezés

3 216 918
3 221 621
3 520 420
3 411 261
240 42 20
3 413 983

Szemvizsgálat, szemüveg, kontaktlencse

3 421 932

Női és férfi kalapok, sapkák

3 514 578

Szemüvegkészítés, szemvizsgálat
Kivéve dohányáru, szeszesital
Étkezési jegyre és akciós termékekre nem vonatkozik

305 482 132
3 417 902
3 423 175
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Ezüstévek

üzlet neve

cím

kedvezmény

leírás
Modern- és stylebútorok javítása, kárpittisztítás.
Restaurálás, bútorvédő huzatvarrás, függöny varrástisztítás, ajtó párnázás.

Mihály és Tsa Bt

VII. Klauzál tér 9

munkadíjból:10%

Laci- Éva Vegyeskereskedés

VII. Murányi u. 4.

5%

Kivéve dohányáru, szeszesital, telefon feltöltés

5%

Barkácsbolt, iparcikk

12%

Férfi-, női-, és gyerek fodrászat, kozmetika, manikűrműköröm, masszázs.

Csáki Béla
City Hair Szépségszalon

VII. Nefelejcs u. 17.
(Bejárat a Péterﬀy
Sándor u. felől)
VII. Péterfy Sándor
u. 22.

Kitty Gyermekdivat

VII. Péterfy Sándor
u. 51.

Nextel Astoria

VII. Rákóczi út 4-6.

Ungaroswiss Óraszaküzlet

VII. Rákóczi út 4-6.

Converse Márkabolt

VII. Rákóczi út 4-6.

Játékvár Játékbolt
Kovács Óraszervíz
Vali Divatáru

VII. Rákóczi út 22.
VII. Rákóczi út 78.
VII. Rákóczi u. 82.

Materia Medica Gyógyszertár

VII. Rottenbiller u. 24.

LBT Ortopédiai Szaküzlet

VII. Rottenbiller u. 24.

Hús-Hentesáru, TejTejtermék és Vegyes
Élelmiszer
Ali Baba ABC
Aladdin Lámpaszalon

10%

Svájci karórák, bőr és fémszíjak

Női, férfi és gyerek ruházat, cipő, sportfelszerelés,
kiegészítő
5%
Játékáruk széles választékban 0-tól tinédzserig
10%
Órák árusítása, órajavítás
összes termékre 10% Női, férfi, gyermek és baba ruha-cipő
Palm Lab vércukorszintmérő és tesztcsík, vérnyo5%
másmérők, saját készítmények, Fitotéka termékek.
(Kedvezmények nem vonhatók össze)
Gyógyászati segédeszközök, lúdtalpszűrés és betétké5%
szítés (TB által támogatott és akciós termékekre nem
vonatkozik, más kedvezménnyel nem vonható össze.
6%

VII. Rottenbiller u. 66.

10%

Minden termékből

VII. Rózsa u. 19.
VII. Rejtő Jenő u. 8.

5%
20%

Minden termékből, kivéve a már akciós termékeket

Masszázs Centrum www.
VII. Szinva u. 7.
masszazscentrum.hu
Somos Rajzeszköz
Non-Stop Élelmiszer

VII. Thököly út. 1-3.
VII. Thököly út. 19.

Gaba ABC

VII. Thököly út 42.

Virágvonal Virágüzlet

VII. Wesselényi u. 30.

Ida Gyógyszertár

VII. Wesselenyi u. 30.

Maxi Coop Élelmiszer

VII. Wesselényi u. 60.

Adu Élelmiszer Non Stop VII. Wesselényi u. 61.
Hús- hentesáru, Baromfi
és Vegyes Élelmiszer
Kukker Optika
DMV Irodatechnika
Budapesti Kamaraszínház

összes termékre10%,
nagycsaládosok
Gyermek- és kamaszruha
részére 15%
10% a tartozékokból
és 1.500,-Ft a telefo- Mobil telefon adás-vétel-csere-szerviz
nokból

10% minden szolgál- Frissítő masszázs, Gyógymasszázs, Nyirokmasszázs,
tatásból
Talpmasszázs
10%
5%

Rajzeszközök, festékek, csőtollak
összes termékre, kivéve alkohol-, és dohányáru
kivéve újság, dohányáru, szeszesital, egyéb akcióval
minden termékre 5%
nem vonható össze
15%
virág, ajándék
Gyógyhatású termékek, táplálékkiegészítők, kozmeti5%
kumok, betegápolási termékek
5%, kivéve dohányAkciós termékekre nem vonatkozik
áru
5%, kivéve dohányAkciós termékekre nem vonatkozik
áru

VII. Wesselenyi u. 63.

10%

VII. Wesselényi u. 71.
VII. Wesselényi u. 67.

10%
5%
15% kedvezmény
biztosítása

VI. Nagymező u. 8.

telefon
3 210 383

321-74-76
703 190 585
303 847 908
2 663 972
2 680 337
2 660 714
2 673 433
3 421 182
7 843 350
3 225 811
3 223 494
3 211 552

bejelentkezés kizárólag
interneten!
3 430 928

3 423 716

Az akciós termékekre nem vonatkozik!

3 421 972

Szemüveg keret, szemüveg lencse 10%,
Irodatechnikai termékre, javításra 10%

3 215 010
352-1652

Színházi előadások

3 431 116

Városligeti Patika

XIV. Dózsa György út
29.

5%

Gyógytermékek, kozmetikumok, készpénzes fizetés
esetén, más kedvezménnyel nem vonható össze.
Nem gyógyszernek minősülő gyógyhatású és
gyógykozmetikai termékekre

ERKEL Patika

VIII. Luther u. 4-6.

5%

Erzsébetvárosi Gyógyszertár

VII. Király u. 47.

10%

Vény nélküli gyógyszerekre, gyógytermékekre

342 01 12

Kairó Szépségszalon

VII. Erzsébet krt. 20. 5.
csengő az udvarban

10%

Bravúros fodrászat, fiatalító kozmetika, csillogó
kézápolás, energetizáló masszázs, barnító csoki
szolárium, méregtelenítő fekvő infraszauna,
ajándékkártyák!

352 40 63

343 77 95
333-33-62

Ízes élet
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Muffin, az örök darab
Bizonyára minden háziasszony ismeri és kedveli a legegyszerűbben
elkészíthető finomságok, a muffinok receptjét. Most két, igazi tavaszi
finomság receptjét osztjuk meg Önökkel. Jó étvágyat!

Reggeli muffin

Hozzávalók

10 dkg finomliszt
10 dkg teljes kiőrlésű liszt
15 g sütőpor
10 dkg kockázott bacon
125 g juhtúró
1 tojás
2 tk medvehagymás pesto alap
1 tk dijoni mustár
2 kispohár natúr joghurt
1 tk. oreganó
frissen őrölt bors

Feketeribizlis muffin
Mint minden muffin esetében, először összekeverjük a száraz alkotórészeket, így összeöntjük a lisztet, a sütőport és
a sót. Egy másik tálban habosra keverjük a cukrot, tojást,
a tejet, és a megolvasztott margarint. Apránként hozzáadjuk a lisztes keveréket, úgy, hogy gépi habverő segítségével krémes masszát kapjunk. Kivajazzuk a muffinformát
Hozzávalók
vagy papírkapszlival béleljük.
250 g liszt
A mélyedések aljára először
1 csomag sütőpor
lisztbe forgatott ribizliszemeket
1/2 mokkáskanál só
szórunk, majd tésztát teszünk
100 g cukor
1 tojás
rá, a tetejére pedig újra
120 ml tej
ribizliszemeket. A 190 fokra
55 g olvasztott margarin
előmelegített sütőben 23 per150 g friss feketeribizli
cig sütjük a friss ribizlivel.
(vagy 120 g fagyasztott
Fontos, hogy fagyasztott gyüfeketeribizli, részben
mölccsel néhány perccel több
kiolvasztva )
időt vesz igénybe a sütése.

A szalonnakockákat forró sütőben kisütjük, majd zsírjuktól lecsepegtetjük és
félretesszük. A száraz anyagokat, a lisztet a fűszereket és a sütőport összekeverjük. Egy külön tányérban a joghurtot,
a tojást, medvehagymás pesto alapot,
a mustárt és a juhtúrót egyneműsítjük,
majd hozzákeverjük a sült bacon kockákat. Apránként hozzákeverjük a fűszeres
liszthez. Sózni nem kell, mert a bacon, a
medvehagymás pesto alap és a juhtúró
is sós. Szilikonos muffin sütőformát
veszünk, de ha az nincs, használhatunk
papírkapszlit vagy ki is vajazhatjuk a
mélyedéseket. Belekanalazzuk a mas�szát, majd előmelegített sütőben 180
fokon kb. 25 perc alatt készre sütjük.
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Apróhirdetések

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

Szolgáltatás
ERZSÉBETVÁROSI
GYORSSZERVIZ! Dugulás elhárítás, víz-, villany-, gáz-, fűtésszerelés
és teljes körű gázkészülék javítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával 0-24
óráig. Kiszállási díj nélkül.
Tel.: 06(1)321-1826,
06(20)334-3438
VÍZ-, VILLANY-, GÁZ
ÉS FŰTÉSSZERELÉS
anyagbeszerzéssel,
garanciával hétvégén és
munkaszüneti napokon
is. Tel.: 06(1)280-3262,
06(20)595-4147
ZÁRLAKATOS! Gyorsszolgálat! Zárnyitás,
zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés,
ajtó-, ablakrácsok, lakatosmunkák, galériakészítés! Tel.: 06(30)961-3794
VÍZÓRASZERELÉS,
egyéb vízvezeték szerelés. Tel.: 06(1)251-4912
GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ!
HÉRA gázégők, konvektorok, tűzhelyek, FÉG
vízmelegítők javítása,
karbantartása. Bán László Tel.: 06(1)220-9765,
06(20)432-5598
VILLANYSZERELÉS,
GYORSSZOLGÁLAT,
bojlerjavítás kiszállási díj
nélkül. Tel.: 06(20)9393799

FESTÉS, MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS megbízható
szakemberekkel, garanciával, kisebb asztalosmunkák. Nyugdíjasoknak
10 % kedvezmény.
Tel.: 06(1)352-0188,
06(30)906-8696
REDŐNY, RELUXA,
szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző
szerelése, javítása, garanciával. Tel.: 06(1)2613380, 06(30)973-4378,
06(20)424-2618
VÍZSZERELÉS, CSAPOK,
SZIFONOK, WC-csészék,
WC-tartályok cseréje,
javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése.
Tel.: 06(30)447-3603
Antialkoholista szakemberekkel SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST,
tapétázást, csempézést,
kőművesmunkát, stb.
nagytakarítással vállalunk. Tel.: 06(20)9982369, fax: 365-2662
EZERMESTERSZOLGÁLAT-LAKÁSSZERVIZ!
Szerelés, javítás, fúrás,
faragás! Szakembercentrum non-stop! Tel.:
06(30)960-4525, www.
mindentegykezben.hu
GÁZÜZEMŰ FŰTŐKÉSZÜLÉKEK FELÜLVIZSGÁLATA, tisztítása, javítása kiszállási költséggel
együtt bruttó 6.600 Ft.
Tel.: 06(1)212-2949,
www.vasuta.hu Életet
ment!
ÜGYVÉDI IRODA ingatlanszerződések készítését teljes földhivatali
ügyintézéssel, cégalapítást, polgári peres és
peren kívüli ügyeket,
büntetőügyeket vállal.

VI. ker. Vörösmarty u. 64.
Tel.: 06(70)274-5371,
nemeth.laszlo6@gmail.
com
DAJKA, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai aszszisztens képzés. Kasza
Képző. Tel.: 06(1)2765918, Ny. 01006404
Amennyiben még nem
találta meg társasházának a megfelelő KÖZÖS
KÉPVISELŐt, hívja a kftnket. Jelszavunk: megbízhatóság, szakértelem,
kiváló munka reális áron.
Tel.: 06(1)223-1497,
lillilus@citromail.hu
KEZDŐ ÉS HALADÓ
BRIDZSTANFOLYAMOK
a belvárosban. Indulás:
2011. március 28-ával
kezdődő héten. www.
bridzsakademia.hu,
bridzs@bridzsakademia.
hu, Tel.: 06(30)9315-922,
06(1)209-5243
VII. kerületi cég
vállalja társasházak
közös képviseletét.
24 órás elérhetőség,
kintlévőség kezelés,
precíz, lendületes
csapat, kedvező ár.
Állandó jelenlét. Tel.:
06(30)687-8747, www.
tarsashazak.com
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL
GARANCIÁVAL! Orion,
Videoton, ITT-NOKIA,
Nordmende, Grundig,
Vestel, Panasonic,
Samsung, Schneider.
Tel.: 06(20)531-7638
TÁRSASHÁZKEZELÉS,
KÖZÖS KÉPVISELET, TÁRSASHÁZ KÖNYVELÉS.
Megbízható, lehető
legjobb szolgáltatás
több évtizedes gyakorlattal kedvező áron.

Hirdetésfelvétel:

Hirdetési méretek

Hétfőtől-csütörtökig
8 és 12 óra között
1077 Budapest, Wesselényi
utca 17.
Telefon: 462-3411,
Fax:462-3418
hirdetes@erzsebetvaros.
hu

1/1 oldal 190x252 mm
1/2 oldal 190x124 mm
1/3 oldal 190x81,5 mm
1/3 oldal
54x252 mm
1/4 oldal
93x124 mm
1/6 oldal
54x124 mm
1/8 oldal
93x62 mm
1/16 oldal
46x62 mm

Kérje ingyenes árajánlatunkat. E-mail: thaz.
kozoskepviselo@gmail.
com Tel.: 06(30)6685058

Egyéb
ANTIKVÁRIUMUNK
készpénzért vásárol
könyveket, teljes könyvtárakat, vitrintárgyakat,
régi képeslapokat, valamint DVD-t, hanglemezt.
Tel.: 06(1)332-0243,
06(20)922-0001
ANTIKVÁRIUMUNK
készpénzért vásárol szép
állapotú, régi és kevésbé
régi könyveket, könyvhagyatékot. Díjtalan
kiszállás! Tel.: 06(20)9165766, 06(1)352-7470,
www.vertesiantikvarium.
hu
BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET, papír- és fémpénzeket, képeslapokat, régi
iratokat, porcelánt, egyéb
régiségeket vásárolunk.
VI., Andrássy út 16.
H-P: 10-17.
Tel.: 06(1)266-4154
FIGYELEM! Mindennemű
régiséget vásárolunk MAGAS ÁRON: festményeket, porcelánt, ezüstöket,
réz-, bronz szobrokat,
hagyatékot díjtalan
kiszállással.
Tel.: 06(20)285-4174

Egészség
FOGSORJAVÍTÁS, készítés, alábélelés. Gyorsan,
precízen. Rászorultaknak
háznál is. Vécsei Julianna.
Tel.: 06(20)230-3547,
06(1)789-2859
GYÓGY PEDIKŰRT,
MANIKŰRT vállalok.

Oktatás
KÖRTEMUZSIKA ZENEI
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ
és angol nyelvű családi napközi felvesz 5
hónapostól 8 éves korig
gyermekeket. Teljes
ellátási díj: 35.000 Ft/hó.
1071 Damjanich u. 36.
fsz.4. Kapukód: 106. Tel.:
06(70)365-5113
SAKK OKTATÁS gyerekeknek! Szabadon
választott időpontban! Molnár László
06(20)236-9360
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