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Öko Panna és Öko Palkó 
Április 11-én hetedik alkalommal indult országjáró körútjára ÖKO Panna és ÖKO Palkó, a szelektív hulladék-
gyűjtés két kis hőse, hogy megmutassák a legfi atalabbaknak, hogyan válhatnak ők is környezetük védelmezőivé. 
Így jutottak el a Kópévár és a Bóbita Óvoda csemetéihez is. A Hajnal című mesejáték az ÖKO-Pannon Nonprofi t 
Kft. szelektív hulladékgyűjtési oktatóprogramjának legfi atalabbakat megcélzó előadása. A darab, melynek elő-
adói a Maskara Társulat hivatásos színészei, kifejezetten óvodás közönség számára készült. Az előadás-sorozat 
célja, hogy már kisgyerekkorban kialakuljon a környezettudatos szemlélet, és a legkisebbek számára is termé-
szetessé váljon a hulladékok különválogatásának gyakorlata.



2 Aktuális

Erzsébetváros Önkormányzata a helyi elismerések alapításáról és ado-
mányozásuk rendjéről szóló 37/2005. (X. 24.) sz. rendelet alapján lét-
rehozta az idén a pedagógusnaphoz kötődően adományozásra kerülő 
„Erzsébetváros Jövőjéért” és az egészségügy szolgálatában dolgozók 
részére az „Egészséges Erzsébetváros” díjat.  Az elismerő díjak minden 
évben egy arra méltó személy részére adományozhatóak.
Az „Erzsébetváros Jövőjéért” díj annak a személynek adományozható, 
aki Erzsébetváros területén legalább 10 éve végez kimagasló szakmai 
munkát a jövő generációjának fejlesztése, oktatása, nevelése, képzése, 
ellátása, védelme, szabadidejük hasznos eltöltése terén, és példamuta-
tásával a gyermekek szocializációjának, önmegvalósításának, hasznos, 
értékes polgárrá válásának segítésében elévülhetetlen érdemeket szer-
zett Erzsébetvárosban.
Az „Erzsébetváros Jövőjéért” díj adományozására – részletes írásbeli, 
szakmai indoklással ellátott – javaslatot tehet:

a) a polgármester és a képviselő-testület tagjai;
b)  az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények vezetőinek 

munkaközössége közösen;
c)  legalább 200, erzsébetvárosi lakóhellyel és választójoggal rendelkező 

lakos.

A javaslatot 2011. május 10-ig kell benyújtani a polgármesterhez 
(Beadási cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. III. emelet, Polgár-
mesteri Kabinet). Az „Egészséges Erzsébetvárosért” díj adományoz-
ható annak a személynek, aki legalább öt éve végez Erzsébetváros 
Önkormányzata egészségügyi intézményében, illetve Erzsébetváros 
Önkormányzatával kötött ellátási szerződésben foglalt egészségügyi 
szolgáltatás terén kiemelkedő szakmai munkát, és legalább 10 éves, 
egészségügyi szolgáltatásban szerzett munkaviszonnyal rendelkezik.
Az „Egészséges Erzsébetvárosért” díj adományozására – részletes írás-
beli, szakmai indoklással ellátott – javaslatot tehet:

a) a polgármester, a képviselő-testület tagjai,
b)  kerületi fenntartású egészségügyi szolgáltatók, szolgáltatásonként 

egyet,
c)  legalább 200, erzsébetvárosi lakóhellyel és választójoggal rendelkező 

lakos,
d) a kerületben egészségügyi szolgáltatást megvalósító szervezet.

A javaslatot 2011. május 31-ig kell benyújtani a polgármesterhez 
(Beadási cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. III. emelet, Polgármes-
teri Kabinet). 

FELHÍVÁS az „Erzsébetváros Jövőjéért” díjra, és az „Egészséges Erzsébetváros” díjra méltó személyekre való javaslattételre.

Tisztelt Erzsébetvárosiak!

Pályázati felhívás – 
Társasházak részére

Erzsébetváros képviselő-testülete segítséget és támogatást nyújt a 
kerületi társasházak felújításához, ezért a jövőben visszatérítendő 
kamatmentes, valamint vissza nem térítendő támogatás elnyeré-
sére pályázhatnak a lakóközösségek. A jelentkezési adatlap és pályá-
zati felhívás beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati 
irodáiban, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról. A pályá-
zatok 2011. május 16., 18 óráig az Erzsébetváros Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin nyújthatók be (Buda-
pest VII. ker., Erzsébet krt. 6., illetve Garay utca 5.). A pályázat 
elbírálásának határideje 2011. június 16., amelyről az Erzsébetvá-
rosi újság és az Erzsébetvárosi Önkormányzat hivatalos honlapján  
(www.erzsebetvaros.hu) tájékozódhatnak.

Pályázati felhívás – 
Gázszolgáltatásból kizárt 

társasházak részére
Erzsébetváros Önkormányzata pályázatot ír ki a 2011. évi gázszol-
gáltatásból műszaki okokból kizárt társasházak gáz alap- és felszálló 
vezetékek felújítására – kamatmentes kölcsön formájában. Pályázni 
akkor lehet, ha a gázszolgáltató (Gázművek Rt.) a társasházat igazol-
tan kizárja a gázellátásból. A kérelem folyamatosan benyújtható az 
Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati 
irodáin (Budapest VII. ker., Erzsébet krt. 6., illetve Garay utca 5.).  
A kérelemhez csatolandó szükséges dokumentumokról az önkor-
mányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu), illetve a 
Hivatal ügyfélszolgálati irodáin (Budapest VII. ker., Erzsébet krt. 
6., illetve Garay utca 5.) tájékozódhat.

Mint minden más születésnapon, április 9-én sem hiányozhatott a 
születésnapi torta. Igaz, ezen az ünnepségen egy ház 100. születés-
napját ünnepelték lakói, valamint az esemény fővédnöke, Vattamány 
Zsolt, Erzsébetváros polgármestere és Nagy Marianna, önkormány-
zati képviselő. Az ünnepséget Urbán Miklósné szervezte, aki a Dam-
janich utca 58. közös képviselője. Az ünnepségen jelen voltak a ház 
régi és új lakói is, akik fontosnak érezték, hogy együtt ünnepelhessék 
közös múltjukat és jelenüket.

Hunvald-per
Április 7-én kezdődött meg a több százmilliós kárt okozó, bűn-
szervezetben elkövetett korrupcióval vádolt Hunvald György 

és 24 társának büntetőpere a Fővárosi Bíróságon. 
A vádirat három nagyobb ügycsoportban rög-

zíti azt a számos, különböző súlyú bűncselek-
ményt, amely az erzsébetvárosi önkormány-
zatnál 2003 és 2009 között történt.

Boldog születésnapot!



Aktuális 3

Tisztelt Erzsébetvárosiak!
Fontosnak tarjuk, hogy azokban a kérdésekben, amelyek az Önök élet-
minőségét, nyugalmát alapvetően érintik, közösen hozzunk döntést. 
A közeljövőben kidolgozásra kerül egy új zaj- és környezetvédelmi 
rendelet, amely átfogó megoldást jelent majd a jelenlegi problémákra. 
Számítunk véleményükre, észrevételeikre!
Kérdőívünket kitöltve küldjék vissza az Erzsébetvárosi Újság szerkesz-
tőségébe (1077 Budapest, Wesselényi utca 17.), vagy töltsék ki elektro-
nikusan a www.erzsebetvaros.hu weboldalon 2011. május 31-ig.

Ön szerint mekkora problémát okoznak a kerület lakóinak 
a különféle zajártalmak?

  egyáltalán nem okoznak problémát
  mérsékelten problémát okoznak
  nagyon zavaró
  már-már elviselhetetlen a zaj

Milyen típusú zajok zavarják Önt leginkább?
  közlekedésből származók
  építkezésekből, felújításokból eredők
  vendéglátó-ipari egységektől származók
  egyéb: 

Ön szerint mekkora fi gyelmet kell fordítani a zajártalomból 
eredő probléma megoldására?

  kevesebbet, mint eddig
  ugyanannyit, mint eddig
  sokkal többet, mint eddig

Ön szerint elsősorban kinek a felelőssége az éjszakai csend 
és nyugalom megteremtése? (Több választ is elfogadunk!)

  rendőrség
  közterület-felügyelet
  vendéglátó-ipari egységek
  önkormányzat
  egyéb:

Ön milyen megoldást javasolna elsősorban?
  fokozottabb rendőri jelenlétet
  civil éjszakai járőrszolgálat megerősítését
  vendéglátó-ipari egységek nyitvatartási idejének korlátozását
  bírság összegének megnövelését
  zajszigetelési beruházásokat
  alkoholárusítás korlátozását
  egyéb:

Vattamány Zsolt
Erzsébetváros polgármestere

Tisztább, élhetőbb környezet
Április 18-a és 21-e között megkezdődött a tavaszi nagytakarí-
tás: ilyenkor átmossák az utcákat, járdákat, szemeteseket, kitisz-
títják a csatornák lefolyóit, fertőtlenítő lemosást kapnak a köz-
téri szemetesedények is. A munkálatokat az esti órákban végzik, 
hogy kevésbé zavarják a közlekedést. Emellett az önkormányzat az 
illegális lomokat is elviteti, ebből csak a márciusi hónapban száz 
köbméternyit gyűjtöttek össze. A nagytakarítás célja a kerület köz-
tisztasági helyzetének javítása, az utcák tisztaságának fenntartása 
és, hogy élhetőbb kerületet biztosítson Erzsébetváros lakóinak.

Különleges nap várt április 7-én az Alsóerdősori iskola diákja-
ira, ugyanis az Országházba látogathattak. Rónaszékiné Keresztes 
Monika országgyűlési képviselő és Nagy Marianna önkormányzati 
képviselő megmutatták minden kerületi diáknak, hol és hogyan zaj-
lik a törvényhozás.  A látogatás során az osztályfőnökök segítségé-
vel végigkalauzolták a tanulókat az Országházban, majd válaszoltak 
kérdéseikre. A képviselők a jövőben is szeretnének hasonló kirándu-
lásokat szervezni a gyermekek számára, hiszen a tanulóknak rendkí-
vüli élmény ez a látogatás. Dobosi Ildikó, az iskolások osztályfőnöke 
elmondta: a gyerekek már régóta készültek erre a napra, így mind-
annyian boldogan várták ezt a pillanatot.

Alsóerdősori kisiskolások 
a Parlamentben
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Gázrobbanás történt április 6-án a Nefelejcs 
utca 19. szám alatti társasházban. A detoná-
ció két lakást tett lakhatatlanná, megsérült 
továbbá a ház födémszerkezete, több ablak 

kitört, a robbanás következtében egy ajtó átszakította a 
körfolyosó korlátját. A helyszínen Győrfi  Pál, az Orszá-
gos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy két lakó 
sérült meg súlyosan, de állapotuk nem volt életveszélyes, 
őket azonnal az Országos Baleseti Intézetbe szállították. 
A házban lakó mintegy 29 lakásból mindenkit kiköl-
töztettek, míg a statikusok át nem vizsgálták az épület 
épségét. 10 lakás 18 lakója az önkormányzathoz fordult 
segítségért. Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármes-
tere azonnal a helyszínre sietett, és rögtön biztosította a 
társasház közösségét az önkormányzat támogatásáról.
„A társasház összes lakójának felkínáltuk a segítséget, 
természetesen mindenkit el tudunk szállásolni addig, 
amíg ez szükséges. Többen jelezték, hogy rokonokhoz, 
hozzátartozókhoz költöznek a kárfelmérés idejére. Az 
azonban biztos, hogy mindannyiójuk számára min-
den támogatást megadunk” – fejtette ki a polgármes-
ter a helyszínen. Dr. Gotthard Gábor, a kerület jegy-
zője, valamint a körzet választókerületi képviselője, 
Bartusné Benedek Barbara is rögtön a társasházhoz 
sietett, hogy segítsenek, amiben csak lehet. A körzet 
képviselője meg is látogatta a lakókat ideiglenes szállás-
helyeiken, akiket az önkormányzat egy kerületi panzi-
óban, illetve üres önkormányzati lakásokban szállásolt 
el. Az újdonsült környezetben a háromhetes kislány, 
Lizi éppolyan nyugodtan aludt, mint azon a napon, 
amikor a szörnyű tragédia bekövetkezett. 

Nefelejcs utcai 
gázrobbanás

Aktuális

Szociális segítségnyújtás 
a bajbajutottaknak

A robbanást köve-
tően kiköltöztetett 
lakók közül min-
denki kapott átme-
neti szállást, aki ezt 
kérte. A szociális 
juttatások igénylé-
sére már a robbanás 
napján lehetőség 
volt, a lakók csalá-
donként a maximá-
lisan adható 57 000 
forint azonnali átmeneti segélyben, a 18 év alatti 
kiskorúak után pedig rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásban is részesültek 28.500 forint összegben. 
Az Okmányiroda soron kívül és ingyen elkészített, 
illetve elkészít minden elveszett, megrongálódott 
hivatalos okmányt, Az ERVA bútorokat ajánlott fel, 
a Vöröskereszt közreműködésével pedig ruhaneműt 
kaptak a lakók. A robbanás utáni napon 1.000.000 
Ft-ot utalt át az Önkormányzat a háznak azonnali 
kárelhárítás címén. 

Dr. Gotthard Gábor
jegyző

A robbanást köve-
tően kiköltöztetett 
lakók közül min-
denki kapott átme-
neti szállást, aki ezt 
kérte. A szociális 
juttatások igénylé-
sére már a robbanás 
napján lehetőség 
volt, a lakók csalá-
donként a maximá-
lisan adható 57 000 
forint azonnali átmeneti segélyben, a 18 év alatti 



„Szerencsére nem történt bajunk, Lizi is jól van. Az 
önkormányzat pedig mindenben segít nekünk, így 
biztosan számíthatunk rájuk, amit ezúton is köszö-
nünk” – mondta Lakatos Ildikó, Lizi édesanyja. 
„Örülünk, hogy ha csak néhány percre is, de ebben a 
nehéz helyzetben feledtetni tudjuk az ott lakókkal ezt 
a szörnyűséget. Ha csak egy kicsit segíthetünk abban, 
hogy ebben a nehéz időszakban otthonosabban élje-
nek, az már félsiker. Természetesen az önkormányzat 
addig nem engedi vissza a lakókat a házba, amíg a sta-
tikai vizsgálatok zajlanak, és amíg biztonságuk nem 
garantált” – tette hozzá Bartusné Benedek Barbara. 
A ház állapotának felmérése már aznap megkezdődött, 
azonban csak a bontási munkálatok során derül ki, 
pontosan milyen mértékű károsodás történt. 

Aktuális 5

Figyeljen a gázszagra!
Ha szivárgást sejt vagy gázszagot érez, azonnal 

oltsa el a cigarettáját és minden más nyílt lángot, 
így az őrlángot vagy a gyertyát is. A szobában 

kapcsoljon ki minden elektromos készüléket (például porszí-
vót); ne kapcsoljon ki vagy be villanykapcsolót, és akadályozza 
meg, hogy a kapucsengőt bárki megnyomhassa (ragassza le a 
nyomógombot). Bármilyen elektromos kapcsoló működéséből 
származó szikra berobbanthatja a gázt. Nyisson ki minden aj-
tót és ablakot, és hagyja is nyitva, hogy a gázszag kiszellőzzön 
a helyiségből. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e nyitva véletle-
nül egy gázcsap, vagy nem aludt-e ki valamelyik gázfúvóka 
vagy az őrláng. Ha a gázcsap nyitva maradt vagy szivárogna, 
zárja el, és hagyja el a helyiséget, míg elillan a gáz.
Ha semmilyen gázkészülék nem maradt bekapcsolva, és 
továbbra is gázszagot érez, akkor elképzelhető valamilyen 
rejtett szivárgás. Zárja el azonnal a gázcsapot a mérőóránál, 
és hagyja el a házat. 
Azonnal hívja a Fővárosi Gázművek éjjel-nappal működő 
hibabejelentőjét (tel.: 334-4040), vagy a vidéki kirendeltsé-
gek hasonló szolgáltatását. Tájékoztassa a szomszédokat is a 
történtekről. Maradjon mindvégig a házon kívül, amíg a szivár-
gást fel nem derítették és a hibát el nem hárították, valamint 
a gázszag meg nem szűnt. Miután a gázszerelők távoztak, 
győződjön meg arról, hogy nem hagyták-e nyitva valamelyik 
gázcsapot, és csak ezután gyújtsa meg az őrlángot. Semmi 
esetre se próbálja meg saját maga megjavítani a gázkészülé-
keket vagy a csöveket. A törvény értelmében az ilyen típusú 
javításokat csak szakirányú végzettséggel rendelkező szak-
ember végezheti el. Új vagy használt készülék beszerelését is 
mindenkor szakemberre bízza, és a készülékeket rendszeresen 
szervizeltesse.

Figyeljen a gázszagra!
Ha szivárgást sejt vagy gázszagot érez, azonnal 

oltsa el a cigarettáját és minden más nyílt lángot, 

kapcsoljon ki minden elektromos készüléket (például porszí-

a detonáció az ajtót 
tokostól szakította ki

vattamány zsolt és 
dr. gotthard gábor 

azonnal felajánlották az 
önkormányzat segítségét

a tűzoltók a kisállatokat is 
kimentették a házból

bartusné benedek barbara az ideiglenes 
szálláshelyen, egy kerületi hotelben tett látogatást

a tűzoltók a kisállatokat is 
kimentették a házból



Gratulálunk kitüntetéséhez. Hogyan fogadták az öröm-
hírt kollégái, diákjai?
Örültek neki, bár volt egy kis titkolózás a részemről, 
mert nem mondtam a kollégáimnak semmit. A gye-
rekek az Erzsébetváros című újságból értesültek róla, 
valamint a tévében is látták, ekkor érkeztek gratulációk. 

Ön hogyan élte meg a nagyszerű pillanatot? 
Rendkívüli öröm számomra, hogy elismerték a mun-
kámat. Úgy érzem, az eddigi hivatásom megkoronázása 
ez, hiszen a sportvonalon ez a legmagasabb kitüntetés, 
amit el lehet érni Erzsébetvárosban. Én azt remélem, 
hogy az „Erzsébetváros Sportjáért” járó díjjal üzenünk 

is másoknak: hogy kell és szükséges 
a sport, legalább annyira, mint az 
elhivatottság.

Mióta él itt a kerületben? 
Abszolút mondhatom, hogy 
tősgyökeres erzsébetvárosi 
vagyok, hiszen a kerületben 
születtem. A Wesselényi 

utca mellett nőttem fel, aztán a Rózsák terei óvodába 
jártam, majd a Hernád utcai általános iskola padjait 
koptattam. Aztán a Madách Imre Gimnáziumban 
érettségiztem, de később sem hagytam el a kerületet: a 
Kazinczy utcába jártam főiskolára, méghozzá az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskola 
testnevelői szakára. 

A sport tehát régi szerelem az életében. 
Már 6 éves koromban elkezdtem sportolni, labdarúgó-
nak készültem. 15–17 éves korom környékén azonban 
le kellett tennem az álmomról, akkor már tudtam, hogy 
nem fogok NB1-szinten futballozni. De a sport ezután 
is meghatározta az életemet. Úgy döntöttem, a pedagó-
guspályát választom, és testnevelő tanár leszek.

Nem vágyott arra, hogy elhagyja a kerületet?
Nem, egy percig sem haboztam, hiszen mindig is Erzsé-
betvárosban szerettem volna maradni és tanítani. 

Voltak nehézségek a pedagóguspályája kezdetén?
A férfi tanárok előnyben vannak a női tanárokkal 
szemben, mert egy apamodellt látnak bennük a diá-
kok. Ha valaki őszintén teszi a dolgát, ha következe-
tes, egy követendő példává válhat, aki bálvány lehet a 
diákok szemében.

Változtak a diákok az elmúlt években?
Ahogy a társadalom változik, kinyílt a világ és szabad-
elvű lett az oktatás is, így a gyerekek is megváltoztak, 
és már a tanárszerep is más napjainkban. Régen sokkal 
jobban tiszteltük a tanárokat, manapság nincs olyan 
eszköz a pedagógusok kezében, amivel kordában tud-
ják tartani őket.
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Hivatástudattal
SpieSz ÁdÁmot több évtizedeS, fÁradhatatlan munkÁja érdeméül „erzSébetvÁroS 

SportjÁért” díjjal tüntették ki. ÁldozatoS munkÁjÁról, a büSzke diÁkokról, 
no meg a Sport Szeretetéről kérdeztük.

Be szeretnénk vonni a kerület  
gyerekeit, fiataljait a sportba, hogy 
minden fiatal megismerkedhessen a 
különböző sportágakkal, a  játékkal,  
a mozgás szeretetével.  



A sportoktatásban is új szemléletre van szükség?
Mindenképpen. Szeretnénk, ha a sporttagozat határai 
kiszélesednének. Be szeretnénk vonni a kerület gye-
rekeit, fi ataljait a sportba, hogy minden fi atal megis-
merkedhessen a különböző sportágakkal, a játékkal, a 
mozgás szeretetével. A legfontosabb, hogy kialakuljon 
bennük a sportolás iránti vágy.

Milyen az erzsébetvárosi sportélet? 
A kerületünkben kiemelt szerepet kap most a sakk. Van-
nak kerületi és városi versenyek, amiken kiemelkedő 
eredményeket érnek el diákjaink. Valamint az összes 

labdajátékban – foci, kézilabda, kosárlabda – is hason-
lóan szerepelnek a kerületi diákok. 

Mi lesz a következő megmérettetés, 
amire készülniük kell?
Az iskolánk tavaly megnyerte az „Erzsébetváros leg-
jobban sportoló iskolája” címet, így most előttünk 
vannak a kerületi focibajnokságok és az atlétikai szá-
mok, ezekre készülünk. Ami a legnagyobb elismerés, 
hogy kétszer is megnyertük a budapesti focibajnoksá-
got a fi úkkal. De ez nemcsak az én érdemem, hanem a 
bajnokságot megnyerő fi úké és Erzsébetvárosé is.
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Spiesz Ádám
1975-ben született Budapesten. 
Tősgyökeres erzsébetvárosi, a 
Wesselényi utcában nőtt fel, az 
Almássy tér szomszédságában. 
Óvodai éveit a Rózsák terei óvo-
dában (a mai Gróf Brunszvik Teréz 
Óvoda) töltötte. Kisiskolásként a 
Hernád utca 3. Számú Általános 
Iskola padjait koptatta, majd a 
nyolcadik évfolyam elvégzése után 
a Madách Gimnáziumba került, ahol 
1993-ban érettségizett. A Buda-
pesti Tanítóképző Főiskola elvég-
zése után a Hernád Utca 3. Számú 
Általános Iskolában helyezkedett 
el, eközben az ELTE Tanárképző 
Főiskolai Karon szerezett diplomát, 
testnevelés szakon. 2004 szeptem-
berétől a Baross Gábor Általános 
Iskola testnevelő tanáraként 
dolgozik, ez idő alatt végezte el a 
Semmelweis Egyetem testnevelő 
tanári szakát, majd a Debreceni 
Egyetemen Európa Szakértő, a 
Budapesti Műszaki Egyetemen 
pedig közoktatás-vezetői oklevelet 
szerzett. A tanári diploma megszer-
zése óta tevékenykedik a kerületi 
sportéletben. Nagy szerepet vállalt 
az iskola sporttagozatának létreho-
zásában, működési rendszerének 
kialakításában. 
A Baross Gábor Általános Iskola 
csapatai és egyéni versenyzői a 
kilenc sportágban, ötvennégy ver-
senyszámban meghirdetett kerületi 
diákolimpiai versenyek állandó 
résztvevői. Az iskola csapatait, 
versenyzőit nagy elhivatottsággal 
készíti fel, melynek eredményeként 
évről évre kimagasló helyezéseket 
érnek el.
A Baross Gábor Általános Iskolában 
meghirdetett kerületi labdarúgó 
utánpótlás-nevelési programot is 
ő irányítja. Az edzések megtartá-
sa mellett elkíséri a gyerekeket a 
különböző budapesti utánpótlás-
nevelési tornákra. A kerület hírne-
vének öregbítéséért és gyermekeik 
fejlődéséért végzett munkájával 
érdemelte ki az Erzsébetváros 
Sportjáért díjat.
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H almai Józsefné éppen 
a már kockákra step-
pelt paplant igyekezett 
tollpihével megtölteni. 

Méghozzá úgy, hogy minden egyes 
kockába, egyforma súlyú tollpihe 
kerüljön, amit a „szájnyi” nyílásokon gyömöszölt be. 
Nyomban felvilágosított, hogy a nagyipari módon 
készült paplannál épp fordítva történik. Ugyanis előbb 
teszik a töltőanyagot a paplanba, s aztán steppelik, így 
az nem oszlik el benne olyan egyenletesen, mint a kéz-
zel készült változatban. 

Az üzletet szülei 1935-ben nyitották meg a Péterfy 
Sándor utca 19. számú ház alagsorában. Akkor  
a 250 négyzetméter területű helyiség egyik részében 
édesapja kárpitozással foglalkozott, a helyiség másik 
részében pedig édesanyja vezette a paplankészítő 
műhelyt. A kárpitos és paplankészítés jól megfért egy 
műhelyben. A II. világháborúból édesapja nem tért 
vissza, ezért édesanyja testvérével és néhány segéddel 
működtette tovább a paplankészítő műhelyt a jelen-
legi, jóval kisebb helyiségben. Így sem sokáig dolgoz-
hattak, mert testvére súlyosan megbetegedett, nem 
dolgozhatott tovább a műhelyben. 

Bár sosem gondolt rá, hogy folytassa a családi hagyo-
mányt, ekkor mégis elérkezett a pillanat. 

A paplankészítés előtt egy irodavezetői tanfolyamot 
végzett el, aztán egy vállalatnál dolgozott. Férjhez 
ment, gyerekük született, így otthon maradt a kisfi-
ával. Amikor nagybátyja munkaképtelenné vált, mi 
mást is tehetett, minthogy beállt a műhelybe. Mind-
össze két és féléves volt a gyermeke, amikor tanulgatni 
kezdte a szakmát. A műhely egyik segédje vezette be 
a szakma fortélyaiba, ekkor ugyanis már megszűnt 
a képzés. Nyolc évig tanulta a paplankészítést, majd 
sikeresen letette a mestervizsgát, és átvette az üzlet 
vezetését. Azóta 45 év telt el…

Nála aligha van a szakmáját jobban értő paplanké-
szítő. Elmondása szerint egy paplan körülbelül öt-hat 
óra alatt készül el. Típusait a töltőanyag minősége sze-
rint különböztetjük meg. Eszerint van pehely-, vegyes-, 

Pihék és  
tollak közt

a péterfy SÁndor utca 19. SzÁmú hÁz alagSori helyiSégében, amikor kinyílik az ajtó,  
olyan, mintha a gyermekkor meSevilÁga elevenedne meg. grimm meSéjéből  

mintha holle anyó SzorgalmaS SzolgÁlólÁnya rÁznÁ a dunnÁt,  
S a tollpihék úgy keringenek a levegőben, mint a hópelyhek.

buda katalin írása

A műhely egyik segédje vezette be a 
szakma fortélyaiba, ekkor ugyanis 
már megszűnt a képzés.   



vatta-, gyapjú- és díszpaplan. Augusztus második felé-
től karácsonyig egyre többen adják át egymásnak a 
kilincset, ez a főszezon. Ilyenkor a megrendelő saját 
párnáját, paplanját, dunnáját hozza javításra, tisztí-
tásra. Lehet az a paplan akár 50 éves is, de ha jó állapot-
ban van az anyaga, fel lehet újítani. Ha viszont itt ren-
del valaki egy pehelypaplant, az még annál is tovább 
használható. A paplantisztításhoz gépeket használ. 
A műhely büszkesége a matuzsálemkorú kártológép, 
ami igazi családi örökség. Ez a gép szálára tépi szét a 
gyapjút, vattát. 

A tolltisztító gép hozzá képest igen fi atal. A papla-
nokban lévő tollat először ugyanis meg kell tisztítani, 
vagyis a paplan töltőanyagát berakják a gépbe, ahol 
keverőlapátok segítségével szétnyílik, fellazul, majd 
ekkor fertőtlenítik. Ma már azonban külföldről mosva 
érkezik a toll, EU-s szabály szerint.

Korábban több híres kuncsaftja volt. Gyakran 
vásárolt nála a Latabár család, Kibédy Ervin, Mar-
ton László rendező, Janikovszky Éva írónő s legutóbb 
Géczy Dorottya színésznő, akinek felújította régi pap-
lanját. Egykori vevői közül többen visszajárnak, az rit-
kaságszáma megy, hogy fi atal lép be az ajtón. Legna-
gyobb meglepetésére azonban nemrég megtört a jég: 
egy fi atalember rendelt nála komplett ágyneműt, azzal 
indokolva, hogy idejének legnagyobb részét ágyban 
tölti, ezért fontos számára, hogy mivel takarózik, és 
milyen párnára hajtja le a fejét. 

Nemrégiben amerikaiak tévedtek a környékre, akik 
még sohasem láttak ilyen műhelyt, így Halmainé 
munkája számukra csodaszámba ment. Nem győzték 

a fényképezőgépüket kattintgatni, hogy minden pilla-
natot, minden mozdulatot megörökítsenek. Szükség is 
van rá, hogy megörökítsük mesterségét, hiszen a mes-
terek többsége bezárta a boltját, alig vannak a főváros-
ban, akik művelik ezt a szakmát. Nemcsak a paplan-
készítés, más szakma is kihalófélben van. Hogy mi 
lehet ennek az oka? Talán az, hogy a felgyorsult, 
modern világunkban nincs értéke a kézzel készí-
tett munkáknak – mondja. Hol van már az az 
idő, amikor vidéken a tisztaszoba dísze a tízkilós 
dunna volt. Abban az időben annyit dolgoz-
tak a mesterek, hogy pihenésre sem futotta 
az időből. Halmai Józsefné nagyon kötő-
dik Erzsébetvároshoz. Elmesélte, hogy 
egy időre kiköltözött Kispestre, ahol egy 
szép kertes házban lakott. Ám ahogy tel-
tek a napok, egyre idegenebbül érezte 
magát ezen a helyen. Alig várta azt 
a percet, hogy visszaköltözhessen a 
VII. kerületbe. Minden emlék ide-
köti, s ha a Péterfy Sándor utcán 
végigmegy, aligha akad olyan 
ember, aki ne köszönne neki. 
Hajdan Erzsébetvárost kis-
iparosai és kiskereskedői 
tették nevezetessé, akik 
szívből szerették szak-
májukat. Talán ezek az 
utolsó pillanatok, ami-
kor még néhányukkal 
találkozhatunk. 
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Húsvétra készülődve
Pelikán András lelkész vallási útravalója

a húSvéti időSzak alkalmÁból ezen a héten jézuS templomtiSztítÁSÁnak történetét idézzük fel. 
ez a történet mintegy bevezetéSe annak az eSeménynek, amely jézuS életének legfontoSabb idő-
SzakÁt jellemzi. jézuS eSzerint éveken Át tartó tanító, gyógyító munkÁja tetőzéSeként a pÁSzka 

ünnepére jeruzSÁlembe érkezett, ahogy azt a törvény éS a SzokÁSok iS előírjÁk.

A mikor Jézus megérkezett Jeruzsálembe – 
János írása szerint – a templomban találta az 
ökrök, juhok és galambok árusait és az ott 
ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot 

csinált, és kiűzte őket az ökrökkel és a juhokkal együtt.  
A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborí-
totta, majd a galambárusoknak ezt mondta: „Vigyétek 
ezeket innen, ne tegyétek az én Atyám házát kalmár-
kodás házává!” Ekkor tanítványainak eszükbe jutott, 

hogy meg van írva: „A te házad iránt érzett, féltő sze-
retet emészt engem.” Többen megszólaltak és meg-
kérdezték tőle, milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek 
alapján ezeket teszed. Jézus így felelt nekik: „Rombol-
játok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.” 

Ezt mondták rá a zsidók: „46 esztendeig épült ez a 
templom és te 3 nap alatt felépíted?” Ő azonban testé-
nek templomáról beszélt. Erre a momentumra tanít-
ványai Jézus feltámadása után vissza is emlékeztek, és 
hittek az írásnak és beszédnek, amelyeket Jézus mon-
dott. Talán azoknak is feltűnik Jézus indulatosságának 
különlegessége, akik kevésbé ismerik Jézus életét, taní-
tását. Nagyon ritka, hogy ennyire indulatosan lépett 
volna fel, ahogyan ez a történet őt ábrázolja. 

Számos esetben látjuk őt érzelmei hatása alatt. 
Barátja, Lázár halálakor elsírja magát, elfogatása 
előtti imádságakor szinte vért verejtékezik félelmé-
ben. A kereszten szenvedve elhagyatottnak és kétség-
beesettnek látjuk, amikor az Atyához kiállt. Mégis 
az érzelmekkel teli pillanatok közül talán a templom 

tisztításának története az, ami leginkább elementáris 
hatású. Talán azért, mert a szelíden ábrázolt Jézus hir-
dető képe itt a legindulatosabb, a legvadabb. Ha érez-
nénk is ellentmondást Jézus szavai és tettei között, az 
imádság az a gondolat, ami fel kell, hogy oldja ezt az 
ellentmondást. Ahogy az imádságban az Istentől kérjük 
azt, hogy különbséget tegyen a bűnös ember, a bűnt 
elszenvedő és az őt rontásra vivő bűn között. Jézus így 
cselekedett, hogy elítélje a bűnt és éppen azért harcolt 
indulataival is a bűn ellen, hogy az annak áldozatául 
eső embert megmentse. Sokkal inkább azokra az embe-
rekre gondolt, akik éppen úgy, mint ő, az ünnepségre 
érkeztek, mégis valami egészen mással találkozhattak, 
mint amire szükségük volt akkor. Bizonyára sokszor 
éltük át azt az érzést, amikor apró figyelmetlenségek, 
hibák miatt valami nem úgy sikerült, mint ahogyan 
azt elképzeltünk. Itt ennél egy picit többről van szó: 
Jézus veszélyben érzi az embereket, akik a templomba 
eljutva megerősítették az Istennel kötött szövetségüket. 
A szükséges szertartásokat törvény írta elő, persze a tör-
vény mögött az a szándék állt, hogy az emberek így 
érezzék magukat kiengesztelhető állapotban. Az áldo-
zat bemutatásához azonban a templom környékén az 
áldozni kívánt dolgokat meg kellett vásárolni, hogy az 
ember és az Isten közötti kapcsolat rendeződhessen. A 
törvény eredetileg tanítani akar, az áldozat bemutatása 
azért fontos, hogy az ember biztosan méltó legyen az 
Isten előtti megállásra. Hiszen Ő életem fenntartója, és 
Ő adja javaimat, élethelyzeteimet, gondjaimat és örö-
meimet. Ez az érzés ütközik Jézus szemében mindazzal, 
amit lát: öncélú, kapzsi, kereskedéssel, felfordulással, 
pillanatnyi előnyök, javak és hasznok megragadásá-
nak szándékával. Féltő düh az, ami kitör belőle. Ezt 
a helyzetet akarja Jézus tisztázni, ezt a helyzetet akarja 
megtisztítani és így tisztítja meg a templomot. A hús-
véti ünnepre készülve tisztítsuk meg lelkünket a zavaró 
körülményektől éppúgy, ahogy azt Jézus tette.

A húsvéti ünnepre készülve  
tisztítsuk meg lelkünket a  
zavaró körülményektől éppúgy, 
ahogy azt Jézus tette.   
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Füstölt sonkás pite 
Egy pohár vizet pár percre a fagyasztóba teszünk. Míg 
a víz hűl, a keverőtálba öntjük a lisztet, a sót és a frissen 
őrölt borsot. Felkockázzuk a hideg vajat, a lisztes keve-
rékhez adjuk, majd elmorzsoljuk benne. A fagyasztóból 
kivesszük a vizet, 5 evőkanálnyit hozzákanalazunk a 
morzsás liszthez, majd néhány laza csuklómozdulattal 
összegyúrjuk a pite tésztáját. Folpackba csavarjuk és a 
hűtőben pihentetjük úgy 20–30 percen át. A sütőt 200 
fokra előmelegítjük (gázsütőnél ez 6-os fokozat). Amíg 
a sütő melegszik és a tészta pihen a hűtőben, addig egy 
serpenyőben felforrósítjuk az olajat, és gyenge tűzön 
üvegesre dinszteljük az apróra vágott hagymát. Hoz-
zákeverjük a felkockázott, főtt, füstölt sonkát. Meg-
szórjuk a megpirított húsdarabokat az apróra vágott 
petrezselyemmel, majd félrehúzzuk. Egy kisebb tál-
ban felverjük a tojásokat a mustárral, hozzákeverjük 
a kemény, reszelt sajtot, majd beleöntjük a hagymás 
sonkát. A tésztát egy nagyobb és egy kisebb darabra 
osztjuk, kinyújtjuk, és egy 25 cm átmérőjű, fodros 
szélű, jól kivajazott tortaformát kibélelünk vele. Bele-
lapátoljuk a sonkás tölteléket, majd befedjük a kiseb-
bik, kinyújtott tésztarésszel. Egy késsel beleszúrunk a 
közepébe – itt tud majd kiszökni a gőz és ezért nem 
lesz púpos – és 35–40 perc alatt aranybarnára sütjük. 

közeledik a húSvét, vele együtt a tradicionÁliS ünnepi ételSor. a megSzokott, hagyomÁnyoS ünne-
pi fogÁSok mellé moSt két új, ízleteS fogÁSt ajÁnlunk az újdonSÁgokat kereSő hÁziaSSzonyoknak. 

A húsvét ízei

Színes húsvéti keksz
A sütőt előmelegítjük 200 ºC-ra. A vajat a cukorral 
habosra keverjük, majd hozzáadjuk a tojást és a lisztet. 
Jól eldolgozzuk. A tésztát 1 cm vastagságúra nyújt-
juk és süteményformával húsvéti mintákat szagga-

tunk belőle. A kekszeket vajazott 
tepsibe tesszük és 10–15 perc 

alatt aranybarnára sütjük.  
A cukormázhoz 15 ml vízzel 
elkeverjük a porcukrot. Az 
így kapott masszát szét-
osztjuk és megfestjük 
ételfestékkel. A mázzal 
befestjük a kekszeket. 
Miután elkészültek, 
legalább fél órát hagy-
juk száradni.

Hozzá- 
valók

10 dkg vaj
5 dkg cukor

22,5 dkg liszt
1 db tojás

10 dkg porcukor
Ételfesték – rózsaszín, 

sárga, zöld

a tölte-
lékéHez 

1 evőkanál olaj
1 fej vöröshagyma 

50 dkg füstölt, főtt sonka
2 evőkanál apróra vágott,  

friss petrezselyem 
3 tojás 

2 teáskanál enyhén  
csípős mustár 

10 dkg kemény sajt  
liszt a tészta nyújtásához  

vaj a tortaforma  
kikenéséhez 

Hozzá-
valók

A tésztájához:
25 dkg liszt

1 teáskanál só 
frissen őrölt bors

12,5 dkg hideg vaj 
5 evőkanál  
jéghideg víz
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Kiállítás

világítástecHnika 
Nyitva tartás: K–P: 10–16, szo: 9–16
Magyar ElEKtrotEchNiKai MúzEuM, 
1075 BudaPEst, KaziNczy u. 21.

Az emberré váláshoz és az emberiség fej-
lődéséhez a fény nélkülözhetetlen volt.  
A kiállításon a villamos világítás fejlődés-
története látható különleges és érdekes 
világítási eszközökkel kiegészítve. Petróle-
umlámpa, gázlámpa, bányászlámpa, olaj-
lámpa, gyertya és gyantás fáklya képviseli 
a villamosság alkalmazása előtti tárgyakat. 
A kiállítás anyagát emelik a szép, gyak-
ran művészi kivitelű porcelán- és sárga-
réz kapcsolók és foglalatok. A szénszálas, 
volfrámszálas, speciális célú izzólámpák, 
kriptonlámpák, nagynyomású higanylám-
pák képet igyekeznek adni a fényforrások  
XX. századi fejlődéstörténetéről.

FényHidakon át – egry 
JózseF gyűJteményes  
kiállítása
2011. áPrilis 2. – július 31.
Kogart ház, 1062 BudaPEst, 
aNdrássy út 112.

Egry József a modern magyar festészet 
egyik legmarkánsabb képviselője. A „Bala-
ton festője”-ként vonult be a köztudatba, 
de életműve technikában és témában rend-
kívül gazdag, és magán viseli a múlt szá-
zadelő szellemi újításainak jegyeit. Egry  
a magyar művészettörténetben alapvetően 
a Gresham-körhöz kapcsolható, azonban 
olyan egyéni és sajátos festői világot kép-
visel, amely egyedülálló nemcsak a hazai, 
hanem az egyetemes festészet történeté-
ben is. Oldott, levegős technikája – amely  
a védjegyévé vált – az olajpasztell, a grafika 
és az olajfestmény határán mozog. 

gerzson Pál  
emlékkiállítása
2011. áPrilis 7. – Május 15.
BudaPEst galéria – BudaPEst 
KiállítótErEM, 1056 BudaPEst,  
szaBad sajtó út 5.

Gerzson Pál tagja és elnöke a Fiatal  
Képzőművészek Stúdiója Egyesületének,  
a Magyar Képzőművészek és Iparművé-
szek Szövetségének, valamint a Magyar  

Művészeti Akadémiának. A Magyar 
Szépmíves Társaság elnöke és egyik meg-
alapítója. Az évtized végén, vásárhelyi 
tartózkodásai hatására elszakadt a való-
ság természethű megörökítésétől. Mértani 
törvényekre épülő figurális kompozíciókat 
alkotott. Műveit az 1960-as évek elejétől 
kubisztikus képépítés jellemzi. Az évtized 
vége óta Szigligeten is alkotott, s ez döntő 
változást hozott festészetében. Az 1970-
es évek közepétől konkrét tájélményeit és 
a művészetében mindvégig meghatározó 
szín- és fényproblémákat síkkompozíci-
ókká absztrahálja.

Színház

david gieselmann:  
kolPert Úr
2011. áPrilis 27., 19:30
Magyar szíNház, 1077 BudaPEst, 
hEvEsi sáNdor tér 4.,  
siNKovits iMrE szíNPad

Mi történik az emberrel, ha már úgy érzi, 
nem történhet vele semmi? Ha a külvi-
lág szerint irigylésre méltó körülmények 
között éli nagyvárosi életét, s önmaga szá-
mára mégis üresnek látszik a világ? Ha 
ingerküszöbét már régen nem tudja átlépni 
a mindenfelől rázúduló figyelemfelkeltő 
információáradat? Marad a játék. Az egyet-
len lehetséges szabadulás a belső űrtől.  
A kérdés csak az, hogy hol van a határa?

Mozi

aranyHaJ és a nagy gubanc 
EuróPa art Mozi, 1074 BudaPEst, 
ráKóczi út 82.

A királyság legkeresettebb és egyben 
legsármosabb körözött banditája, Flynn 
Rider egy titokzatos toronyban próbál 
menedéket találni üldözői elől, ahol fog-
ságba ejti 21 méteres mágikus aranyhajával 
a torony lakója, a gyönyörű és bátor Arany-
haj. Flynn felettébb kíváncsi fogvatartója 
eddig csak a megfelelő alkalomra várt, 
hogy az éveken át tartó rabságból szaba-
dulhasson, és ez az alkalom, úgy tűnik, 
eljött. Alkut köt hát a jóképű tolvajjal, így 
kezdetét veszi egy kalandokkal teli utazás.
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Erzsébetvárosi 
Közösségi Ház

2011. április–május havi program
cím: 1077 budapeSt, WeSSelényi u. 17, telefon: 

413-3550, e-mail: kozhaz@kozhaz.hu

áPrilis
23. /szombat/
• 10.00–19.00
Nemzetközi kártyaverseny.

24. /vasárnaP/
10.00–16.00
Nemzetközi kártyaverseny.

26. /kedd/
• 16.45–22.00
Sirály Sakk Klub – gyerme-
keknek, felnőtteknek.

27. /szerda/
• 17.30
Kassai István Liszt-díjas zon-
goraművész koncertje.
Házigazda: Fenyves Mária 
Annunziáta.

28. /csütörtök/
• 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – zenés, táncos 
rendezvény, a zenét szolgál-
tatja: Diós Péter.
• 17.00–19.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték 
– Lengyel Géza: „Kérésem, 
Nagy Úr…” című versesköte- 
tének bemutatása.
Házigazda: Madár János 
költő.

29. /Péntek/
• 14.00–18.00
A Morvay Károly Nóta- és 
Dalkör ingyenes nótaműsora a 
kerület nyugdíjasainak.

18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejöve-
tele.

30. /szombat/
• 15.00
Ferencvárosi Művelődési 
Központ (Bp., IX. ker. Haller 
u. 27.)
Belépő: 900 Ft
„Édesanyám, te jó asszony…” 
– a Morvay Károly Nóta- és 
Dalkör magyarnóta-délutánja.

máJus
2. /HétFő/
16.00–18.00
A Mozgássérültek Budapesti 
Egyesülete VII. kerületi cso-
portjának összejövetele.

3. /kedd/
• 14.30–
Az Erzsébetvárosi „Évgyű-
rűk” Nyugdíjasok Klubja és az 
EKH anyák napi ünnepsége.
Fellép: Szemán Katalin éne-
kesnő, operett- és örökzöld 
dallamokkal.
• 17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjá-
nak összejövetele.
• 16.45–22.00
Sirály Sakk Klub – gyerme-
keknek, felnőtteknek.

4. /szerda/
• 17.00–18.30
Ferencz Karolina operaéne-
kesnő dalestje. Az EKH és az 
Ezüst Hárs Egyesület szervezé-
sében. A belépés díjtalan.

5. /csütörtök/
• 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – zenés táncos 
rendezvény, a zenét szolgál-
tatja: Diós Péter.

6./Péntek/
• 17.00–20.00
Villámrandi – táncos ismerke-
dési est, beszélgetés fogyaték-
kal élők számára. Az Értelmi 
Fogyatékosok Fővárosi 
Érdekvédelmi Egyesületének 
rendezvénye.

7. /szombat/
• 15.00-18.00
A Csend Fényei Klub összejö-
vetele – hallássérülteknek.

8. /vasárnaP/
• 15.00-18.00
„Édesanyám, lelkem…” – a 
Takács Béla Zenebarát Kör 
zenés délutánja. Belépő: 500 Ft.



Fogadóórák
egyéni választó-
kerületi kéPviselők

Wencz Miklós
1. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Város-
üzemeltetési Bizottság (elnök), 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési 
Bizottság (tag)
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első és harmadik hetének 
csütörtökén 16.00 és 19.00 
óra között
Elérhetőség: wencz.miklos@
erzsebetvaros.hu

Megyesi Mózes
2. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Műve-
lődési, Kulturális és Szociális 
Bizottság (tag), Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottság 
(tag), Ifjúságpolitikai tanácsnok
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
harmadik hetének hétfőjén, 
16.30 és 17.30 óra között
Elérhetőség: megyesi.mozes@
erzsebetvaros.hu

Szikszai Zsolt
3. sz. egyéni választókerület
Alpolgármester (gazdasági, 
kerületfejlesztési és pénzügyek)
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első és harmadik hetének 
csütörtökén, 14.00 és 17.00 
óra között 
Bejelentkezés: 06 1 462 3251
Elérhetőség: szikszai.zsolt@
erzsebetvaros.hu

Ripka András
4. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Műve-
lődési, Kulturális és Szociális 
Bizottság (tag), Városüzemelte-
tési Bizottság (tag), Emberjogi 
tanácsnok
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.

Fogadóóra ideje: minden hónap 
első hetének csütörtökén, 
16.00 és 18.00 óra között
Elérhetőség: ripka.andras@
erzsebetvaros.hu

Benedek Zsolt
5. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Pénzügyi 
és Kerületfejlesztési Bizott-
ság (elnök), Városüzemeltetési 
Bizottság (tag)
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első és harmadik hetének 
keddjén, 16.00 és 18.00 óra 
között 
Elérhetőség: benedek.zsolt@
erzsebetvaros.hu

Molnár István
6. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Pénzügyi 
és Kerületfejlesztési Bizottság
Fogadóóra helye: 1073 Bu-
dapest, Rottenbiller utca 32. 
(Sportcsoport irodája)
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első péntekén 13.00 és 15.00 
óra között 
Elérhetőség: molnar.istvan@
erzsebetvaros.hu

Nagy Marianna
7. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok:
Művelődési, Kulturális és Szo-
ciális Bizottság (tag), Városüze-
meltetési Bizottság (tag), Épített 
örökségvédelmi tanácsnok
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
harmadik hetének csütörtökén, 
13.00 és 16.00 óra között
Bejelentkezés: 06 30 948 
1655 
Elérhetőség: nagy.marianna@
erzsebetvaros.hu

Vattamány Zsolt
8. sz. egyéni választókerület
Polgármester
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
második és negyedik hetének 

hétfőjén, 13.30 és 18.00 óra 
között
Bejelentkezés: 06 1 462 3251
Elérhetőség: vattamany.zsolt@
erzsebetvaros.hu

Kismarty Anna
9. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Műve-
lődési, Kulturális és Szociális 
Városüzemeltetési Bizottság 
(tag), Kultúrpolitikai tanácsnok
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
harmadik hetének hétfőjén 
16.30 és 17.30 óra között 
Elérhetőség: kismarty.anna@
erzsebetvaros.hu

Bartusné Benedek 
Barbara
10. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Műve-
lődési, Kulturális és Szociális 
Bizottság (tag), Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottság 
(tag), Szociális és egészségügyi 
tanácsnok
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első hetének csütörtökén, 
15.00 és 18.00 óra között
Elérhetőség: bartusne.benedek.
barbara@erzsebetvaros.hu

Tímár László
11. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Műve-
lődési, Kulturális és Szociális 
Bizottság (elnök), Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottság (tag)
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
második és negyedik hetének 
csütörtökén, 17.00 és 18.00 
óra között 
Elérhetőség: timar.laszlo@
erzsebetvaros.hu

Juhász Gábor
12. sz. egyéni választókerület
Alpolgármester (művelődési, 
közoktatási, ifjúságpolitikai és 
sportügyek)
Fogadóóra helye: Erzsébet-

városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
második és negyedik hetének 
csütörtökén, 14.00 és 17.00 
óra között 
Bejelentkezés: 06 1 462 3251
Elérhetőség: juhasz.gabor@
erzsebetvaros.hu

listás kéPviselők 

Moldován László
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. 2. em. 213.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
második hétfőjén 17.00 és 
19.00 óra között
Elérhetőség: moldovan.laszlo@
erzsebetvaros.hu

Puskás Attila Sándor
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. 2. em. 213.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
utolsó keddjén 12.00 és 14.00 
között 
Elérhetőség: puskas.attila@
erzsebetvaros.hu

Stummer János
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. 2. em. 213.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első hétfőjén 13.00 és 15.00 
óra között
Elérhetőség: stummer.janos@
erzsebetvaros.hu

Gergely József
Fogadóóra helye: Haverok 
kávézó, Dohány u. 1/c
Fogadóóra ideje: minden hónap 
harmadik csütörtök 16.30 és 
17.30 között 
Elérhetőség: gergely.jozsef@
erzsebetvaros.hu

Dr. Kispál Tibor
Fogadóóra helye: Király utcai 
nyugdíjasklub, Király u. 97. 
(bejárat a Rózsa utca felől)
Fogadóóra ideje: minden hónap 
második hétfőjén 16.00 és 
18.00 óra között
Elérhetőség: kispal.tibor@
erzsebetvaros.hu
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Keresztrejtvény

tegye próbÁra 
tudÁSÁt éS ügyeSSé-
gét, éS fejtSe meg 
rejtvényeinket! 
a helyeS megfejtéSt 
beküldők között 
könyvcSomagokat 
SorSolunk ki.

Fejtörő

Előző 
számunk 

keresztrejtvény-  
megfejtésének 

nyertese:
gere mihÁlyné

1072 budapest, 
rákóczi út

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!

Fejtse meg keresztrejtvényünk 
fősorait, és küldje be szerkesz-
tőségünkbe! 

Címünk: 1077 Wesselényi u. 17.
Következő beküldési határidő: 
2011. április 27.
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Szolgáltatás
ERZSÉBETVÁROSI 
GYORSSZERVIZ! 
Duguláselhárítás, víz-, 
villany-, gáz-, fűtésszere-
lés és teljes körű gázké-
szülék-javítás. Anyagbe-
szerzéssel, 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! GYORS-
SZOLGÁLAT! Zárnyitás, 
zárszerelés, betörésbiz-
tos hevederzár-szere-
lés, ajtó-, ablakrácsok, 
lakatosmunkák, galéria-
készítés!  
Tel.: 06(30)299-1211

VÍZóRASZERELÉS, 
egyéb vízvezeték-szere-
lés. Tel.: 06(1)251-4912

GÁZkÉSZÜLÉk-JAVÍTó! 
HÉRA gázégők, konvek-
torok, tűzhelyek, FÉG- 
vízmelegítők javítása, 
karbantartása. Bán  
László Tel.: 06(1)220-
9765, 06(20)432-5598

VILLANYSZERELÉS, 
gyorsszolgálat, bojlerja-
vítás kiszállási díj nélkül. 
Tel.: 06(20)9393-799

FESTÉS, mÁZOLÁS, 
TApÉTÁZÁS megbízható 
szakemberekkel, garan-
ciával, kisebb asztalos-
munkák. Nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény. 
Tel.: 06(1)352-0188, 
06(30)906-8696

REdőNY, RELuxA, sza-
lagfüggöny, szúnyoghá-
ló, napellenző szerelése, 
javítása, garanciával. 
Tel.: 06(1)261-3380, 
06(30)973-4378, 
06(20)424-2618

Antialkoholista szakem-
berekkel szobafestést, 
mázolást, tapétázást, 
csempézést, kőműves-
munkát stb. nagytakarí-
tással vállalunk.  
Tel.: 06(20)998-2369, 
fax: 365-2662

EZERmESTER-SZOLGÁ-
LAT–LAkÁSSZERVIZ! 
Felújítás, szerelés, javí-
tás, takarítás nonstop! 
Tel.: 06(30)960-4525, 
www.szakembercentrum.
hu

kOZOSkEpVISELO.Hu 
Társasházi közös képvi-
selet kompromisszumok 
nélkül. Csökkentse 
társasházának költségét 
akár 10-20%-kal.  
www.kozoskepviselo.hu 
Tel.: 06(1)302-3257

AkCIóNk! Gázüzemű 
fűtőkészülékek felülvizs-
gálata, tisztítása, javítása 
kiszállási költséggel 
együtt bruttó 6600 Ft. 
Tel.: 06(1)212-2949, 
www.vasuta.hu Életet 
ment!

dAJkA, GYERmEkFEL-
ÜGYELő, gyógypedagó-
giai asszisztens képzés. 
Kasza Képző.  
Tel.: 06(1)276-5918,  
Ny. 01006404

Amennyiben még nem 
találta meg társasházá-
nak a megfelelő közös 
képviselőt, hívja a kft-
nket. Jelszavunk: meg-
bízhatóság, szakértelem, 
kiváló munka reális áron. 
Tel.: 06(1)223-1497, 
E-mail: lillilus@citromail.
hu

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

TÁRSASHÁZkEZE-
LÉS, kÖZÖS kÉpVI-
SELET, TÁRSASHÁZ 
kÖNYVELÉSE.
Megbízható, lehető 
legjobb szolgáltatás 
több évtizedes gya-
korlattal kedvező áron. 
Kérje ingyenes áraján-
latunkat. E-mail: thaz.
kozoskepviselo@gmail.
com  
Tel.: 06(30)668-5058

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZE-
RELÉS, fürdőszoba- 
felújítás, gázkészülékek, 
csapok javítása, cseréje 
és fűtésszerelés.  
Tel.: 06(20)9554-768

TAVASZI AkCIó! 
Műanyag nyílászárók 
megfizethető, reális 
áron a gyártótól. Teljes 
körű árnyékolástechnika, 
például: redőny, reluxa, 
rovarháló. 20-40%-os 
kedvezmény! Rövid 
határidő. Tel.: 06(30)719-
1632, 06(70)242-0464

kÉmÉNYBÉLELÉS, 
JAVÍTÁS! Tel.: 351-7455, 
06(20)961-3153, VII., 
Nefelejcs u. 43. 

ÜGYVÉd polgári jogi 
ügyek intézését, jogi 
képviseletet vállal 
(különösen pénzügyek, 
közigazgatás, ingatlan-
ügyek területén).  
Károly krt. 5/A IV.1.  
Tel.: 0630)769-9055, 
e-mail: dr.gulyasattila@t-
online.hu

CIpő-, BőRdÍSZmŰ- 
és textiljavító üzlet. Szol-
gáltatásaink: sarkalás, 
talpalás, szűkítés, bőví-
tés, bőrdíszműjavítás, 
nadrágfelhajtás, cipzár-
csere, táskajavítás. Tel.: 

06(1)781-0615, VII. ker. 
Király u. 75. 

VILLANYSZERELÉS! 
Volt ELMŰ-s javít minden 
lakásvillanyt, villanyfű-
tést garanciával, szám-
laképesen is, korábbi 
veszélyes szerelések és 
érintésvédelmi hiányos-
ságok dokumentálása. 
Érdemes megőrizni! 
Tel.: 06(70)259-0089, 
06(1)337-0338

TELJES kÖRŰ  
kÖNYVELÉS, Adó- 
TANÁCSAdÁS. Kérjen 
ingyenes ajánlatot.  
Tel.: 06(70)775-6574, 
www.profikonyveles.com 

VÍZSZERELÉS, CSAPOK, 
SZIFONOK, WC-csészék, 
WC-tartályok cseréje, 
javítása. Mosó-, mosoga-
tógépek bekötése.  
Tel.: 06(30)447-3603

Egyéb
ANTIkVÁRIumuNk 
készpénzért vásárol 
könyveket, teljes könyv-
tárakat, vitrintárgyakat, 
régi képeslapokat, vala-
mint DVD-t, hanglemezt. 
Tel.: 06(1)332-0243, 
06(20)922-0001

ANTIkVÁRIumuNk 
készpénzért vásárol szép 
állapotú, régi és kevésbé 
régi könyveket, könyv-
hagyatékot. Díjtalan 
kiszállás! Tel.: 06(20)916-
5766, 06(1)352-7470, 
www.vertesiantikvarium.
hu

BÉLYEGGYŰJTEmÉNYE-
kET, papír- és fémpén-
zeket, képeslapokat, 
régi iratokat, porcelánt, 
egyéb régiségeket 
vásárolunk. VI., Andrássy 
út 16. H–P: 10–17. Tel.: 
06(1)266-4154

kÉSZpÉNZÉRT VÁSÁ-
ROLuNk! Aranyat, ezüs-
töt, briliáns ékszereket, 
festményeket, órákat. 
Arany: 4500-7000 Ft/

gramm, tört ezüst: 
98-120 Ft/gramm VII. 
Wesselényi u. 19.  
Tel.: 317-9938

ELCSERÉLNÉm Dam-
janich utcai, 91 nm-es, 
3,5 szobás, I. emeleti, 
komfortos lakásomat. 
Kérek 50-60 nm-es, 1,5 
szobásat a környéken, 
korrekt különbözettel. 
Tel.: 06(30)369-0062

Egészség
FOGSORJAVÍTÁS,  
- kÉSZÍTÉS, - ALÁBÉLE-
LÉS. Gyorsan, precízen. 
Rászorultaknak háznál 
is. Vécsei Julianna. 
Tel.: 06(20)230-3547, 
06(1)789-2859

GYóGYpEdIkŰRT,  
mANIkŰRT vállalok. 
Hívásra házhoz megyek! 
Tel.: 06(30)242-9507

FOGORVOSI RENdELő 
nyílt a Bajza utca 2. 
szám alatt. Teljes körű 
fogszakorvosi ellátást 
biztosítunk – inplantátum 
behelyezését is vállaljuk. 
Konzultáció díjtalan! 
Bejelentkezés telefo-
non: 06(20)3176-138, 
06(20)381-7174, e-mail: 
kocsisragnes@gmail.com 

Oktatás
kÖRTEmuZSIkA családi 
napközi felvesz 5 hóna-
pos kortól gyermekeket. 
Kiemelt program, zenei 
és angol nyelvi képes-
ségfejlesztés. Teljes 
ellátási díj: 35 000 Ft/hó. 
1071 Damjanich u. 36. 
fsz. 4.  
Tel.: 06(70)365-5113

CSALÁdI NApkÖZI 
külön foglalkozásokat 
hirdet 5 hónapos kortól: 
zenebölcsi, zeneovi,  
torna, tánc, angol stb. 
1071 Damjanich u. 36. 
fsz. 4.  
Tel.: 06(70)365-5113

A magazinban megjelent hirdetésekért felelősséget nem vállalunk!


