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Erzsébetváros Önkormányzata a Polgári Védelemmel és civil szervezetekkel együttműködve három hely
színen biztosít védelmet a rászorulók számára a rendkívüli időjárás miatt. Közös összefogással a Bethlen 
Gábor utca és a Thököly út sarkán (a Keleti pályaudvar közelében) katonai sátrakban ki alakított nappali 
melegedőben osztanak meleg ételt és teát. Ezenkívül a  Nefelejcs utca 39. szám alatti, 100 fő befoga
dására alkalmas éjjeli és nappali melegedő helyiségben tisztálkodási lehetőséggel várják a rászorulókat, 
illetve szükség esetén további éjjeli melegedőt nyit az önkormányzat a Dembinszky utcában.
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Postagalamb kiállítás
Az I. Kontinentális Postagalamb Kiállítást január 26–29. között rendezték 
meg a budapesti Syma Sport és Rendezvénycsarnokban. A 125 éves Magyar 
Postagalamb Szövetség székhelye egyébként kerületünkben, Erzsébetváros
ban található. A nemzetközi kiállítást Vattamány Zsolt polgármester nyitotta 
meg, az eseményen részt vett Juhász Gábor alpolgármester is. A sportág egyik 
világszerte legelismertebb versenyzőjével, Peller Józseffel „kedvencei” társasá
gában beszélgettünk. Az olimpiai és világbajnok, akinek 900 galambja van, 
természetesen nem hozhatta el mindegyiküket a kiállításra. A galambexpón a 
Magyar Posta standja különböző foglalkozásokkal várta a kicsiket és nagyo
kat. A gyerekeket és az őket kísérő szülőket az Országos Galamb és Kisállat
tenyésztők Szövetsége egy bemutatóval várta, ahol fácángörénnyel, díszbarom
fiféleségekkel, nyulakkal és még számos más kisállattal ismerkedhettek meg 
közelebbről. A Peller Józsefről és a postagalamb kiállításról készített felvételt 
megnézhetik az Erzsébetvárosi Televízió műsorában.  

Nyílt nap
Nyílt napot tartottak a kerület iskolába készülő óvodásai és szüleik 
számára az Alsóerdősori Iskolában. A játékos foglalkozásokon az 
érdeklődők megismerkedhettek az intézmény vezetőivel és tanáraival, 
az épülettel és leendő idősebb iskolatársaikkal. Az iskola a következő 
nyílt napját február 16án tartja a leendő elsősöknek és szüleiknek 
9–11 óráig. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A Magyar Kultúra 
Napja
Az alsóerdősori iskolában 2012. január 20án ünnepel
ték A Magyar Kultúra Napját. Ebben az évben a jeles 
napok és ünnepek köré csoportosították a megemléke
zéseket. Az egyes osztályok kisdiákjai egyegy hónap 
népszokásaival ismerkedtek meg, és ezeket be is mutat
ták a többieknek. Megismerkedhettünk a Nyitra kör
nyéki „talalaj vasárnap”, a gergelyjárás, a pünkösdiki
rálynéjárás rituáléjával, a Cserehát vidéki szokásokkal 
és még sok más helyi népszokással. A Magyar Kultúra 
Napja megünneplőinek célja, hogy felhívják a figyelmet 
tárgyi és szellemi értékeinkre – hangzott el az esemény 
megnyitóján. A rendezvényen megjelent Tímár László, 
kerületünk önkormányzati képviselője is.

Megszületett a polgármesteri 
vizsgálat eredménye

Decemberben polgármesteri vizsgá
lat indult visszajelzések, tájékoztatások 
alapján, melyek azt a problémát vetették 
fel, hogy a kerület köztisztasági helyzete 
nem tükrözi a ráfordított összeg és ener
gia mértékét. A kerület vezetése kiemelt 
figyelmet fordít a köztisztaság javítására, 
hiszen minden lakosnak joga van a tiszta, 
rendezett lakókörnyezethez. Az önkor
mányzat az eddigiekben is nagy hangsúlyt 
fektetett a közterületek tisztán tartására, 
ennek érdekében 200 darab köztéri szeme
test helyezett ki, felújíttatta a Klauzál téri 
kutyafuttatót, Takarítsunk együtt! akciót 
szervezett a kerületiek bevonásával, továbbá 
a 2011. évben több mint 84 millió forintot 
költött a közterületek takarítására. 

Vattamány Zsolt polgármester tájékoz
tatása szerint az ellenőrzés során megálla
pították, hogy a lakossági panaszok nagy 

része jogos volt, így a hatékonyság és a tisztaságérzet növelése érdekében a következő intézkedé
sek megtétele vált szükségessé:
•	 a 2012. február elején megkötésre kerülő új vállalkozási szerződésben folyamatos, 7 munka

napos ciklusban kell a takarítást elvégeznie a megbízott cégnek;
•	 az áprilistól novemberig tartó időszakban további hétvégi járdatisztítási munkák, illetve köz

park takarítás elvégzéséről állapodik meg az önkormányzat a takarító céggel;
•	 a közterületen lévő szemetesedények többszöri kiürítésére kerül sor;
•	 a takarítások minőségének ellenőrzésére új, hatékonyabb koncepciót dolgoztak ki;
•	 az Erzsébetváros területén lévő három kutyafutattó heti háromszori takarítását végzi el a 

vállalkozó.
A fentieken túl a Közterületfelügyelet 2012. évtől kiemelt figyelmet fordít a közegészségügyi 

és járványügyi szempontból is ártalmas kutyapiszokkal kapcsolatos szabálysértések megelőzé
sére, szankcionálására.   

A köztisztaság javítása közös feladat, melyben mindenkinek részt kell vállalnia, így tehetjük 
élhetővé, tisztává, szebbé lakókörnyezetünket. Az önkormányzat ezúton is kér minden erzsébet
városit, hogy segítsen megőrizni a kerület tisztaságát.

Hóeltakarítás
A Főváros köztisztaságáról szóló rendeletben foglaltak 
szerint az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) 
köteles gondoskodni többek között az ingatlan előtti 
járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti terület gon
dozásáról, hótól való megtisztításáról és síkosságmen
tesítéséről. A járdáról letakarított havat az úttest, illetve 
a járda szélén kell összegyűjteni, úgy, hogy a gyalog 
közlekedők számára 1,5 méter széles terület szabadon 
maradjon.

Erzsébetváros február 7én ünnepelte megala
kulásának 130. évfordulóját, aminek keretében 
kedden este, a 18 órai szentmisét követően Juhász 
Gábor, kerületünk alpolgármestere nyitotta meg 
a „130 éves Erzsébetváros” című ünnepi koncer
tet. A „születésnap” alkalmából Kárpáti József 
orgonaművész adott hangversenyt a Rózsák terei 
Szent Erzsébet templomban, amely nemcsak 
gyönyörű belsővel, hanem kitűnő akusztikával is 
rendelkezik. Ezért rendszeresen tartanak benne 
komolyzenei hangversenyeket, amelyeknek 
mindig nagy a látogatottsága. A mostani ünnepi 
orgonakoncert is igen sok érdeklődőt vonzott.

Erzsébetváros 130 éves
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Jótékonysági 
pólóátadás
A Golgota Keresztény Gyülekezet „pólóátadást” tartott január 
30án. Az akción a hivatal részéről Bartusné B. Barbara, Erzsé
betváros önkormányzati képviselője volt jelen. Elmondta, hogy 
nagyon hálásak a szervezetnek, akik azért adományozták a 
pólókat, hogy az önkormányzat továbbítsa őket a kerületben élő 
rászorulóknak, mert fontosnak tartják, hogy felhívják az emberek 
figyelmét szegényebb embertársaikra, és lehetőségükhöz mérten 
segítsenek nekik.

Szalagavató ünnepség
Az Erzsébetvárosi Kéttan
nyel vű Általános Iskola, 
Szak iskola és Szakközépiskola 
megtartotta szalagavató bálját. 
A színvonalas környe zetben 
izgalmas műsort nézhettek 
végig az érdeklődők. A bál 
kezdetén a 11. évfolyamos 
tanulók elköszöntek a vég
zősöktől, a 12. évfolyamosok 
pedig megköszönték a sok 
segítséget, amit ahhoz kap
tak, hogy eljussanak idáig. 
Kiemelték, hogy életük egy 
fontos pontjához érkeztek. 
A beszédek sorát Tillinger 
Péter igazgató úr szavai zárták, 
aki a szalagavató fontosságát 
is hangsúlyozta. A végzősök 
színvonalas táncaikkal örven
deztették meg a nézőket és az 
iskola tanárait. Átöltözéseik 

alatt a 11. évfolyamos diákok 
műsora volt látható a színpa
don. Zenés és prózai produk
ciók váltogatták egymást. 

Az ünnepséget a keringő 
zárta, amely után a szülők 
és tanárok is táncoltak a nap 
főszereplőivel. Összességében 
elmondható, hogy egy meg
ható műsort nézhettek végig, 
élhettek át az érdeklődők. A 
pillanat csodáját a legtöbb 
szülő könnyes sze mében is 
fel lehetett fedezni. Itt látták 
gyermeküket talán elsőként 
felnőttnek. A szalag avató nem 
csupán az iskola közeledő 
lezárásának jelké pe, hanem a 
felnőtt világ küszöbe is egy
ben. Ezt a me  se beli pillana
tot ünnepelték az intézmény 
szalagavató bálján.

Vers- és prózamondó 
verseny
A  korábbi években szereplőknél is többen mérték össze tudásu
kat az alsóerdősori általános iskolában rendezett vers és próza
mondó versenyen, ahol a kis diákok bizonyíthatták tehetségüket. 
Az eseményt Rónaszékiné Keresztes Monika országgyűlési képvi
selő, Erzsébetváros alpolgármestere nyitotta meg, aki beszédében 
hangsúlyozta, nagyon jó érzés, hogy szép anyanyelvünk műve
lésével ilyen sokan foglalkoznak, és örvendetes, hogy az ilyen 
szereplési lehetőségek inspirálják a gyermekeket arra, hogy szépen 
beszéljenek, és megismerjék líránkat. A vers és prózamondó ver
senyek modern korunkban elősegítik a szép beszéd megőrzését. 
A megmérettetésben részt vett több tucatnyi gyerek hibátlanul, 
csillogó szemmel, kipirulva mondta  el az általa választott verset 
vagy mesét. Az iskolában zajló versenyt, a diákok szereplését és a 
győztesekkel való interjút tartalmazó felvételt meg lehet tekinteni 
az Erzsébetvárosi Televízióban.

Orosz Beáta, 
ezüstérmes 
2012. január 28–29én újra országos bajnokságot rendeztek 
a Városligeti Műjégpályán.  Orosz Beáta, kerületünk lakója 
második helyezett lett a gyorskorcsolyázók összetett verse
nyében. Ezüstérmes büszkeségünk „korcsolya karrierjét”  
16 éve kezdte. Beáta nemcsak a sportban nyújt kiváló tel
jesítményt, hanem a tanulásban is. Kerületünk lakójaként 
tanulmányait az alsóerdősori iskolában kezdte, majd, miután 
leérettségizett, a Budapesti Műszaki Egyetemre jelentkezett, 
ahol jelenleg másodéves hallgató. Büszkeséggel tölti el, hogy 
a január elején Budapesten rendezett Európabajnokságon ő 
volt az első tesztfutó páros egyik tagja. 

Párbeszéd 
Erzsébetvárosért
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Erzsébetvárosi 
Csoportja előadást szervezett „Párbeszéd Erzsébetvárosért” 
címmel.  Az előadók Vattamány Zsolt, Erzsébetváros pol
gármestere és Rónaszékiné Keresztes Monika országgyűlési 
képviselő, Erzsébetváros alpolgármestere voltak. A Budapest
Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében tartott ren
dezvényen a nagy számú hallgatóság soraiban képviseltették 
magukat Erzsébetváros Önkormányzatának képviselői is. 

Heted 7 mesehét
2012. január 23–27. között Heted 7 mesehetet tartottak  
a Magonc óvodában. A hét keretében mesekönyv kiállítás 
várta a látogatókat, valamint az érdeklődő gyermekeket. 
Az óvoda nemcsak kiállítással, hanem diafilmvetítéssel, 
Jónás Andrea színművésznő és Bartos Erika meseíró által 
elmondott mesékkel, valamint interaktív mese kincske
reséssel és a felnőtteknek, szülőknek szóló, „A mese lélek
tana” című előadással kedveskedett az érdeklődőknek. 

A polgármester 
javaslatára nem lesz 
lakbéremelés
A képviselő-testület megváltoztatta a jogszabályt.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló hatályos 
rendelet szerint minden év február 1. napjának forduló
jával automatikusan 5%kal emelkednének a lakbérek 
az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban. Tekintet
tel a lakosság – a gazdasági válságból adódó – teherbíró 
képességének csökkenésére, Vattamány Zsolt olyan 
előterjesztést nyújtott be a képviselőtestületnek, amely 
megszünteti az automatikus lakbérnövelés lehetőségét. 
A polgármester kijelentette, hogy ez a döntés gátat szab  
a lakbérek további emelésének.

Szén-monoxid 
veszély
A téli időszak beköszöntével nemcsak a fűtésszám
lánk nő meg. Ha nem figyelünk oda, akkor a halálos 
balesetek száma is megemelkedhet. A gázfűtéses 
lakásokban élők, amennyiben nem végeztetnek 
rendszeresen ellenőrzést, nagy veszélynek vannak 
kitéve. 

A szénmonoxid (CO) tökéletlen égéskor kelet
kező, színtelen, szagtalan gáz, amely súlyos oxigén
hiányt okoz a szervezetben, és ezáltal károsítja az 
agyat, a tüdőt és a szívet. Tartós belélegzése akár 
halálhoz is vezethet, és az időben elkezdett kezelés 
ellenére is maradandó károsodást okozhat.

A mérgezés kezdeti tüneteit (kábultság, fejfájás, 
fülzúgás, hányinger, szédülés, zavartság, a bőr kipi
rulása) nehéz észrevenni, illetve össze lehet keverni 
többek közt a migrén vagy az influenza bizonyos 
szimptómáival (fejfájás, szédülés, fáradtság, álmos
ság, hányinger, tudatzavar), későbbi fázisaiban azon
ban már izomgörcsök jelentkeznek, hányás, bénulás, 
a legsúlyosabb esetekben pedig eszméletvesztés és 
fulladás lép fel. Ha a fenti tüneteket észleljük bár
kin is, azonnal vigyük szabad levegőre, és hívjunk 
segítséget! A mentőszolgálat és a tűzoltóság értesítése 
életmentő kötelességünk akkor is, ha az érintett esz
méleténél van vagy tiltakozik az ellátás ellen.
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A megfelelő gondoskodás 
 életeket menthet 

Február beköszöntével véget ért az eddigi enyhe időjárás, s kezdetét vette 
a zord, havas tél. Erzsébetváros felkészült a szokatlanul hideg időjárásra, a 
kerület vezetése a katasztrófavédelemmel és civil szervezetekkel együttműködve 
meghozta a lakosság védelme érdekében szükséges intézkedéseket. 
A nappali melegedőkben meleg étellel, teával fogadják a betérőket, éjszakára 
pedig tisztálkodási és szálláslehetőséget biztosít az önkormányzat.

dr. Gotthard 
Gábor jegyző 
az ételosztás 
előkészületeiben 
segít

Éjszakánként a fővárosban ‒15 fok 
körül alakul a hőmérséklet,  
s nappal sem számíthatunk többre 
‒6, ‒8 foknál. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat 
közleménye szerint az elkövetkező 
napokban jelentős változás nem vár
ható, így különösen fontos a fokozott 
elővigyázatosság és a megfelelő felké
szülés. Erzsébetváros Önkormány
zata három helyszínen biztosít védel
met a rászorulók számára. A Bethlen 
Gábor utca és a Thököly út sarkán (a 
Keleti pályaudvar közelében) katonai 
sátrakban kialakított nappali mele
gedő került kialakításra, ahol meleg 
ételt és teát osztanak szakképzett 
munkatársak segítségével.

A Dembinszky utca 36. szám alatti 
helyiség 30–35 fő éjjeli befogadására 
és nappali melegedésére kínál lehe
tőséget. A Nefelejcs utca 39. szám 
alatti, 100 fő befogadására alkalmas 
éjjeli és nappali melegedő helyiség
ben szintén éjjelnappal várják a 
rászorulókat.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk 
azért, hogy Erzsébetváros utcáin senki 
ne maradjon ellátás nélkül, hiszen  
a figyelem, a megfelelő gondosko-
dás életeket menthet – nyilatkozta 
lapunknak Vattamány Zsolt polgár
mester, aki ottjártunkkor ellenőrizte 
az ellátás menetét, s számba vette a 
további teendőket. A hétvége folya
mán Rónaszékiné Keresztes Monika 

országgyűlési képviselő, alpolgármes
ter, dr. Gotthard Gábor jegyző, vala
mint Bartusné Benedek Barbara és 
Ripka András képviselők segítették  
az önkéntes munkát. Az egyházi és 
civil szervezetek részéről a Magyaror
szági Krisnatudatú Hívők Közös
sége, a Myrai Szent Miklós Keresz
tény Egyház, valamint a Golgota 
Keresztény Gyülekezet segítségével 
valósulhatott meg az összefogás.

Bár a krízisellátás országos, illetve 
Budapesten a főváros által ellátandó 
feladatok közé tartozik, a kerület fon-
tosnak tartja, hogy részt vállaljon az 
ellátás biztosításában. Az önkormány-
zat szerződéses keretek között biztosítja 
az arra rászorulók ellátását különböző 
(egyházi, alapítványi) fenntartású 
intézményekben, a lakosság terheinek 
csökkentése érdekében pedig a rászoru-
lóknak fűtéstámogatást nyújt – tudtuk 
meg Vattamány Zsolt polgármestertől.

A kerület vezetése felkészült a krí
zishelyzetre, ugyanakkor nem lehet 
eléggé hangsúlyozni, hogy min
den segítségre szükség van. Vala
mennyien tehetünk azért, hogy a 
kihűléses haláleseteket megelőzzük. 
Mindenki segíthet, ha több figyel
met fordít a környezetében élőkre, 
elsősorban a magányosan élő, idős 
emberekre és az utcára kényszerült 
hajléktalanokra. Kérjük a lakosságot, 
hogy amennyiben rászoruló ember
rel találkoznak, tájékoztassák arról, 
hogy hol részesülhet ellátásban, hol 
töltheti el fűtött helyiségben az elkö
vetkező napokat.

«
Amennyiben hajléktalan embert látunk 

aludni az utcán, a következőket tehetjük:

1     Próbáljuk meg felébreszteni, javasoljuk neki, hogy hala-

déktalanul keresse  fel a legközelebbi befogadó helyet!

2 Amennyiben ez hatástalan, vagy ittas, illetve rossz egész-

ségügyi állapotban lévő emberről van szó:

hívjuk az Országos Mentőszolgálat segélyhívószámát, a 104-et!

3 Hívjuk a Menhely Alapítványt! Telefonszámunk: 338-4186. 

Munkatársaik a helyszínre sietnek, és segítenek az utcán 

élő hajléktalanoknak melegedőt, szállást találni.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
Erzsébetvárosi Nappali Melegedő
1078 Budapest, Murányi u. 38.
Tel.: 06(1) 3216976
www.maltai.hu

Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház   
Hajléktalanok Átmeneti Szállása 
1078 Budapest, Murányi u. 5. 
Tel.: 06(1) 3213627
www.myrai.hu

Menhely Alapítvány Erzsébetvárosi Utcai 
Gondozó Szolgálat
1073 Budapest, Kürt u. 4.
Tel.: 06(1) 3223423
Postafiók: 1410 Bp., Postafiók 216.
www.menhely.hu

Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület
1077 Budapest, Wesselényi u. 17. IV.
Tel: 06(1) 4133554
www.kiutegyesulet.sokoldal.hu

Golgota Keresztény Gyülekezet – Szociális 
és Integrációs Alapprogram Vörösmarty 
utcai nappali központ
1074 Budapest, Vörösmarty u. 17.
Tel: 06(1) 7861946
www.golgotabudapest.hu/hu/misszio15/
varosunk15/hajlektalanszolgalat, 
email: ellato@golgota.hu

Erzsébetvárosi hajléktalan-ellátók elérhetőségei

A Nefelejcs utcai befogadószállás

Refl
ektor

7

Bartusné Benedek Barbara 
önkormányzati képviselő 
elmondta, hogy a helyzet 
fontosságát felismerve a 
kezdetektől fogva aktívan 
részt vesz a melegedősátor 
felállításának szervezésében, 

a rászorulók védelmének biztosítása érdekében 
pedig folyamatosan együttműködik az ellátó 
szervezetekkel. Mindennap kint tartózkodik 
a melegedősátorban az ételosztás idején, így 
emberközelből tapasztalhatja, hogy mennyire 
indokolt annak működtetése egy frekventált 
pályaudvar közelében. A hajléktalanellátás az 
önkormányzatnak továbbra is vállalt feladata, 
amit a fővárosi vezetéssel összhangban ezután 
is teljesíteni fog. Segítségre  azonban nemcsak 
a hajléktalanok szorulnak, ezért a melegétel 
ellátást az önkormányzat továbbra is bizto
sítani fogja, védőnői szolgálatának bevonása 
mellett.

Rónaszékiné Keresztes Monika 
országgyűlési képviselő 
lapunknak elmondta, hogy 
a Budapesten lokalizálódó 
hajléktalanellátás a főváros 
vezetésének feladata. Ebben 
viszont a kerületek összefogá

sára, együttműködésére is szükség van, hogy 
ne a követhetetlen vándorlás legyen jellemző, 
hanem a kerületeknek jól körülhatárolt, konk
rét feladatuk legyen a hajléktalan emberek 
ellátása ügyében. Érzékeny területről beszé
lünk, hiszen ez a probléma egyszerre érinti 
a hajlék nélkül élőket, és ha ők korlát nélkül 
használhatják a köztereket, akkor több ponton 
sérülhetnek a fővárosban otthonnal rendelke
zők érdekei is, például közegészségügyi szem
pontból, nem beszélve arról, hogy a koldus
maffia könnyen és gátlástalanul rátelepedhet 
a kiszolgáltatott emberekre. Országosan kell 
felmérni a hajléktalan emberek számát, illetve 
a települések normatív igényét, így kezelni 
lehet az ellátási nehézségeket.
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Élt a Vörösmarty utcában egy varázslatos öregúr, Kemény Henrik. Generációk 
gyermekkorának meghatározója. Vitéz László, Süsü, Hakapeszi Maki és 
még jó néhány bábfigura életre keltője, a vásári bábjáték és a családi 
bábszínházasok utolsó hazai képviselője volt. Január 29-én töltötte volna be 
nyolcvanhetedik életévét. A Kossuth-díjas művésztől – a Mutatványos téren, 
a család egykori bódéja helyén – születésnapján vettek búcsút szerettei.

«

Vitéz László többé már nem  
 vágja kupán az Ördögöt

 Nem volt könnyű bebocsátást nyernem hozzá, 
idővel azonban fogadott a Vörösmarty utcai, 
inkább műhelyre emlékeztető otthonában, ahol 
egy letűnt kor feledhetetlen mesevilágába és 
hányattatásaiba avatott be. Utazótáskájából sorra 
kerültek elő a jól ismert figurák, köztük a közel 
nyolcvanéves Vitéz László, a művész egyik leg
kedveltebb alakja. Legjobb barátaiként szerette 

mindegyiküket, hiszen  mesefigurává vált ő maga 
is, amolyan „csodákra képes manóvá”, akit a 
játék szeretete átlényegített, kortalanná varázsolt. 
Pedig a vásári bábjáték utolsó hazai képviselőjét 
nem kímélte a múlt század: édesapját, származása 
miatt, a második világháborúban munkaszolgá
latra vitték, ahonnan sohasem tért vissza, testvére 
fogolytáborba került, a család népligeti mutatvá
nyosbódéját pedig tönkretették az ávósok. 

A bábművész lelkesen mesélt azokról az időkről, 
amikor a család még együtt volt, és bár elmon
dása szerint kétségbeejtő, hogy hányszor kellett 
újrakezdeniük, a „kalákában alkotás” öröme egy 
életre elkísérte. „Még karon ülő voltam, amikor 
édesanyám kivitt a hűvösvölgyi Nagyrétre, ahol 
vasárnaponként volt előadás. Amikor kezdett 
kialakulni a népligeti mutatványos tér, édes
apám lebontotta ezt a bódét, és odaköltöztette 

a családi színházat – emléke
zett vissza a művész. Örökké 
apám körül forogtam, figyel
tem, hogyan faragja a bábokat. 
Kilencévesen készítettem el első 
saját Vitéz Lászlómat, tűzifából. 
Kedves figurámnak később szá

mos »utóda« született. Amikor előadásaim
mal jártam a világot, sokat elajándékoztam, 
otthagytam belőlük emlékbe.”
 
Az ötvenes évek elején, amikor felszámolták 
a vurstlit, a Kemény család színháza sem 
maradt érintetlen. Noha Rákosi Mátyás 
megígérte, hogy a kétkezi munkával szerzett 
vagyonokhoz nem fognak hozzányúlni, 
mégis szétverték a kis színházat. „A papa 
meg a mama saját kezével szögelte össze 
a bódénkat, amit le akartak rombolni! 
Jakovics Józsival, szobrász barátommal 
éjszaka »kilopkodtuk« belőle a bábok nagy 
részét, hogy másnapra, amikor megérkeznek 
a hatalom emberei, hogy leltárba vegyék 
őket, csak néhány kopott darab maradjon 
belőlük. Később fölszólítottak bennünket, 
hogy »takarítsuk el« a mutatványos házat, 
de én arra hivatkoztam, hogy majd ha 
kiutalnak nekünk egy lakást, akkor lebon
tom. Tíz évig húztam az időt, így sikerült 
megmentenem” – mesélte a művész. 
 
A rendszerváltás után alapítványi támo
gatással felújították az építményt, akkor 
tartották benne az utolsó előadást.  A négy 
híddal kialakított, körbejárható vándor
színpadot még Kemény Henrik édesapja 
tervezte. Fia álma az volt, hogy itt újra 
előadások legyenek. Nem sejthette, micsoda 
tragédia pusztítja majd el a családi kincset: 
tavaly, október elején a bábszínház teljesen 
leégett. 

A művész novemberben bekövetkezett 
halálához minden bizonnyal hozzájárult az 
a bánat is, amit a tragédia okozott neki. 
Itt maradtunk nélküle. Most gondol
kodhatunk azon, hogyan valósítsuk meg 
beteljesületlen álmait, miként mentsük át 
a bábdinasztia hagyatékát, mindannyi
unk gyermekkora és a mára legendává vált 
vásári bábművészet emléktárgyait.

Szilléry Éva

Kossuth-díjas művész 
Kerületünk díszpolgára 
A Korngut család évszázados bábjátékos hagyományának 
utolsó őrzője volt 
2011. november 30-án hunyt el 
Kérésének eleget téve, hamvait születésnapján, január 
29-én, a Népligetben szórták szét 

Kemény Henrik

Noha Rákosi Mátyás megígérte, hogy a kétkezi munkával szerzett 
vagyonokhoz nem fognak hozzányúlni, mégis szétverték a kis színházat. 
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Népszínházi jellegét sohasem veszítette el, évtizedeken át nemzeti 
színházként működött kerületünk legrégebbi teátruma, a Pesti Magyar 
Színház. Noha az intézményt két éve igazgató Őze Áron vezetése 
alatt új irányok jelentek meg a műsortervezésben, a színház továbbra 
is a drámai műfajok széles skálájának kíván teret biztosítani.

„Létezik olyan vélekedés, miszerint 
ha egy teátrum nem jelöli ki hatá
rozottan műfaji határait, akkor nem 
lehet önálló arculata. Én azonban 
hiszek abban, hogy a népszínházi 
jelleg megtartása mellett olyan 
irányokat képviselhetünk a Pesti 
Magyar Színházban, amelyektől 
egyedi lesz”– fogalmazott lapunk
nak Őze Áron, a teátrum igazgatója.
Két éve, Iglódi István igazgató 
halála után vette át az intézmény 

vezetését Őze 
Áron, aki elődjét 
mesterének tekinti, 
és állítása szerint 
az általa meghatá
rozott utat kívánta 
folytatni. „Kine
vezésem után saját 
elgondolásom volt 
a tematikus évad
tervezés, vagyis 

hogy ne a műfajokat szűkítsük le, 
hanem egy adott téma köré fűzzük 
fel őket, továbbra is teret adva min
denféle előadástípusnak. A »végzet 
asszonyai« témakörrel indítottuk el 
ezt a sorozatot, majd a »családdal«, a 
»szexualitással« és hasonló témák
kal folytattuk volna. Azonban a 
színházak mai helyzetében, amikor 
gyakorlatilag napról napra a létért 
küzdünk, rá kellett jönnöm, hogy 
luxus így gondolkodni, pillanatnyi
lag nem valósítható meg ez a kon
cepció” – mondta a direktor, aki a 
szorongató helyzet ellenére sem adta 
fel, hogy a régi rendszerből örökölt 
„maradékszínházat” megújítsa. 

Történelmi színház, 
 újragondolva

Kerületünk legelső teátrumát a 
Rákosi Beöthy család alapította, az 
épület pedig Láng Adolf tervei alap
ján készült 1897ben, a 19. század 
hagyományos stílusában. Eleinte ope
retteket játszottak a színpadán, csak 
tíz év után fejlődött prózai szín házzá. 
1907–1918 között már ma gyar és 
külföldi kortárs drámák és klassziku
sok szerepeltek a repertoárján.

Tagjai között olyan színészóriáso
kat találunk, mint Agárdy Gábor, 
Sinkovits Imre vagy Váradi Hédi, 
rendezőként pedig a kiváló Márkus 
László, Vajda László, Hevesi Sándor, 
Lóránt Vilmos és Vaszary János is dol-
gozott a történelmi intézményben. 

A szí nház, amelynek 1914es újjá
építésekor nézőtere férőhelyeit jóval 
ezer fölé növelték, az államosí tásokig 
magánszí nházként működött, 1947 
től három éven át a Nemzeti Színház 
kamaraszínháza volt, 1951−61ig a 
Madách Színháznak, 1962−64ig 
pedig a Petőfi Színháznak adott ott
hont. Mai arculatát a hatvanas évek 
közepén történt átépítésével nyerte 
el, ezután egészen az ezredfordulóig a 
metróépítés miatt lebontott Nem
zeti Színház társulata játszott a falai 
között. 

Az átalakítással az épület két új 
szinttel magasabb lett, és mivel a tér 
felé is terjeszkedett 8 métert, jóval 
nagyobb alapterületűvé vált. Tágabb 
előcsarnokot alakítottak ki, megnö
velték a szí npadot, és új nézőteret 
létesítettek benne, rejtett világí
tással, akusztikai mennyezettel. 
Az új épület zsolnai pirogránitból 

készült, a homlokzati dombormű Illés 
Gyula szobrászművész alkotása. 

Az intézmény az ezredfordulótól, Iglódi 
István igazgatófőrendező hivatalba lépé
sétől Pesti Magyar Színházként működik, 
társulata változatlanul a régi Nemzeti 
Színház hagyományain nevelkedő és 
annak tradícióit őrző művészekből áll. 

Az épület stúdiószí nház termét, a Sinko
vits Imre Szí npadot, a korábbi házi szí npad 
átépí tésével, 2001ben hozták létre. Az alig 
száz főt befogadó tér ma a kísérletező 
darabok bemutatásának ad helyet, míg 
a nagyszínpadi produkciók kiválasztásá
nál a fiatalabb generáció megszólítása is 
szempont lett, így a teátrum úgynevezett 
ifjúsági népszínházként él tovább. 

Tagjai között olyan 
színészóriásokat 

találunk, mint 
Agárdy Gábor  

és Sinkovits Imre.

Kár, hogy kurva – Gula Péter és Dániel Vali Kolbert úr – Ruttkay Laura és Bede Fazekas Szabolcs

Hullámtörés – Soltész Bözse és Benkő Nóra

A Magyar Színház épülete 1929 körül. Ekkor mutatták itt be Samson Raphaelson: A jazzénekes c. darabját, amelynek 
egyik főszereplője Jávor Pál volt (Fotó: BTM)
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Éjjel az omnibusz tetején…

Zerkovitz Béla, „a pesti aszfalt muzsikusa” 1926-ban mutatta be Csókos 
asszony című operettjét, ebben hangzott fel halhatatlan örökzöldje 
Szilágyi László szövegével. Mindez azért jutott eszembe, mert akkor 
még kocogott belőlük néhány. Mármint omnibuszokból, hiszen minden 
velük kezdődött. És most egy cseppnyi magyarázkodás: azért írok pest-
budai közlekedésről, mert sem akkor, sem ma nem választható szét 
Erzsébetváros és a majdani főváros közösségi közlekedésének fejlődése.

Régen minden egyszerű és áttekinthető 
volt, csak éppen nehézkes, de akkoriban 
az emberek nem is igen siettek. Ha valaki 
el akart jutni valahová, nekiindult gyalog 
vagy lovon, esetleg saját vagy bérelt lovas 

„első megálló”

A pest-budai tömegközlekedés kezdetei

Bóka B. László

kocsin. Kövesút persze szinte sehol sem 
volt, csak mindenütt por, ha pedig esett, 
sár. És ezzel ki is merítettük a „választékot”. 

Pesten és Budán ott voltak a kétlovas 
fiákerek és az egylovas konflisok, a taxik 

elődei, mint bérkocsik. Már az 1830as 
években több mint kétszáz fuvaros szállí
totta az embereket, mégpedig – elvben –  
a város által megszabott viteldíjért, de az 
újságok másról sem írtak, mint a szemte
len kocsisok zsarolásairól. A kocsik három 
standon várakoztak: a mai Vörösmarty 
téren, az Astoriánál és a Városház téren, 
de a szállodák környékén is mindig akadt 

szabad fogat, akinek pedig nem jutott 
pénze fiákerre vagy konflisra, annak 
maradt a „lábbusz”. Valahogyan tehát 
előbbutóbb meg kellett oldani, hogy az is 
tudjon közlekedni, akinek nem állt mód
jában megfizetni a lovas fogatot.

A közlekedésben a forradalmat két
ségkívül a gőzgéppel megszülető vasút 

jelentette, az első közforgalmú szerelvény 
Liverpool és Manchester között indult el 
1830ban. Magyarországon az első vonalat 
16 évvel később, 1846. július 15én nyitot
ták meg Pest és Vác között, bár a vasút
építést lehetővé tevő törvényt a király már 
1836ban elfogadta. Természetesen mind
ezt egy arról folyó hosszú vita előzte meg, 
hogy a vonalnak a Duna jobb vagy bal 

partján kelle megépülnie. Végül a Pest
pártiak nyertek. Egy évvel később már 
Pest és Szolnok között is lehetett vona
tozni. Időközben, mivel 1849ben átadták 
a Lánchidat, a Duna két partján elterülő 
városok, vagyis Pest és Buda összekap
csolódtak. Korábban a folyón hajóhídon 
lehetett átkelni, amelyet télen kénytelenek 

voltak elbontani. Az alagút nyolc évvel 
később készült el. 

A pestbudai tömegközlekedés jóval 
hamarabb megszületett, mint a vasút, 
mivel egy élelmes vendéglátós, bizonyos 
Kratochwill János engedélyt kért a városi 
tanácstól úgynevezett társas kocsi, vagyis 
omnibusz (a latin mindenkinek szóból) 
működtetésére. A jármű 1832. július 
1jén indult el először. Egyébként képzel
jék, 1662ben, vagyis 170 évvel korábban 
Párizsban már közlekedtek omnibuszok. 
A szemfüles vendéglősnek, aki a Városliget 
bérlője volt, természetesen nem a tömegköz
lekedés fellendítése volt a célja, egyszerűen 
remekül értett a marketinghez. Kratochwill 
úrnak ugyanis fogyasztóvendégekre volt 
szüksége két vendéglőjében, amelyek forgal
mát ezáltal szerette volna fellendíteni. Vajon 
mi történik az omnibusszal, és hogyan szé
lesedik PestBuda közlekedési kínálata? 

A következő „megállónál” innen foly
tatjuk!

A fővárosi tömeg- 
közlekedés 1832-ben  

az omnibusszal  
indult meg.

Pestet és Budát a Lánchíd egyesítette

Az omnibusz gyorsan népszerű lett

Így nézett ki a korabeli, forgalmas Andrássy út

18
32
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„A 2011es adatok ugyan még nem 
állnak a rendelkezésünkre, de a 
jelentések alapján úgy látszik, tavaly 
és az elmúlt hónapokban jóval 
kevesebb influenzaszerű megbete
gedést tapasztaltunk, mint koráb
ban – árulta el dr. Dénes Margit, 
az Erzsébetvárosi Önkormányzat 
egészségpolitikai tanácsadója. – Ezt 
bizonyítja az is, hogy nem sikerült 
kimutatni passzálódó kórokozókat 
a népességben, és a táppénzes napok 
száma is jóval kevesebb, mint az 
elmúlt években volt.”

Mire számíthatunk?

Ezt nem lehet előre megjósolni. 
A nagy járványokat sosem tud
juk előre jelezni. Az mindenesetre 
tapasztalatként levonható, hogy 
ősszel az influenzaszerű megbetege
déseknél darabszámban jóval több 
volt a szövődményszerű arcüreg
gyulladás vagy a fülre húzódó meg
betegedés, vagyis egyáltalán nem 
biztos, hogy megúsztuk járvány 
nélkül. Ilyenkor fontos a megelőzés, 
ennek legfőbb módja pedig az oltás. 
Minden ősszel, amikor a szakem
berek már nagy valószínűséggel 
meg tudják állapítani, melyik fajta 
influenzavírus támadása várható, 
elkészítik a vakcinákat. A védőoltás 
mindenkinek ajánlott, de különösen 
fontos, hogy részesüljenek benne a 
gyerekek, az idősek és a krónikus 
betegek, ezért ők ingyen juthatnak 
hozzá, azonban legalább annyira 

fontos azok számára is, akik 
sokat járnak emberek közé. A 
munkaképes lakosság 3045 
év közötti korosztályához tar
tozók, akik kevéssé nevelődtek 
a megelőzésre, sokkal rit
kábban oltatják be magukat, 
pedig a vakcinákat lényegesen 
kedvezőbb áron vásárolhat
ják meg, mint később 
egy antibiotikumot 
vagy egy láz
csillapítót, arról 
nem is beszélve, 
hogy  megbe
tegedésük és a 
munkából való kiesésük 
a normális társadalmi 
élet fenntartásában is zavart 
okozhat.

Alternatív 
megelőzési 
formák

„Nem mindenki rohan kezet 
mosni, ha megérkezik a 
munkahelyére, sőt előfordul, 
hogy otthon sem ez a legelső 
dolga, pedig az ilyen, nagyon 
egyszerű elővigyázatossággal 
is sok mindent el lehet érni, 
és ezzel nemcsak magunkat, 
hanem családunkat is megóv
hatjuk” – árulta el a szakem
ber. A szervezet védekezőké
pessége télidőben rosszabb, 
hiszen kevesebb napfény ér 

minket, sőt egy kicsit hajlamo
sabbak vagyunk a depresszióra 
is, ezért fontos, hogy elegendő 
vitamint juttassunk a szerve
zetünkbe. Ez azok számára 
is ajánlatos, akik egyébként 
sok gyümölcsöt fogyasztanak, 
hiszen nem elégséges, ha csak 
Cvitamint szedünk. „Oda 

kell figyelnünk a réteges 
öltözködésre is, bár 

úgy tapasztaltam, 
ez azért jobbára 

megvaló
sul – tette 
hozzá 

dr. Dénes 
Margit. – Hiába 

van ugyanis odakint 
például 5 fok, a gyakran erős 
szél miatt rosszabb a hőér
zetünk, így többen inkább 
sapkát tesznek a fejükre és sálat 
a nyakukba.” Erre ügyeljünk a 
továbbiakban is!

A védőoltásról

Az influenzának sokféle variációja létezik, ezért  

minden évben a várható járványoknak megfelelő  

a szezonális védőoltás. Körülbelül három év alatt  

a lehetséges változatok mindegyikével szemben kiala

kul egyfajta immunitás, ugyanis ezeket mindig felele

veníti a következő oltás. Egy fiatal felnőtt esetében  

a negyedik év után ezáltal már 8090 százalékosnak 

is mondható a védettség, és a szövődmények száma 

is jóval alacsonyabb. Az elmúlt években influenza 

miatt halálozás nem történt a kerületben, sőt 10 éve 

a védőoltással szemben sem lépett fel súlyos ellenre

akció. Tojásból tenyésztik az alapanyagot, de az erre 

allergiásoknál sem merült fel semmilyen kompliká

ció egy kis pirosodáson kívül.
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A megfázásnak nincs kimondottan szezonja, hiszen meghűlni 
bármikor lehet, elég, ha csak kimelegszünk, és kimegyünk 
a hidegbe, vagy elfelejtünk sapkát, sálat húzni. Eddig enyhe 
telünk volt, s elkerültük az influenzajárványt, de ettől még 
mindnyájunknak oda kell figyelnünk a megelőzésre.

«

Járvány nincs, de jobb
 az elővigyázatosság
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A Rózsák terei Görög Katolikus Egyházközség 
immár több mint száz éve működik a hetedik 
kerületben. Kruppa Levente parókus – ahogy az 
más közösségek életében is egyre gyakoribb –, több 
foglalkozással és programmal szólítja meg nemcsak 
Erzsébetváros, hanem további nyolc kerület híveit.

«
A parókus munkáját jelenleg 
Kovács István káplán és Zúró 
József tanulmányvégzett papnö
vendék segíti, amire nagy szüksége 
is van, hiszen az egyházközségben 
rendszeresen tart foglalkozásokat 
óvodásoknak, általános iskolá
soknak, volt és jelenlegi elsőáldo
zóknak, egyetemistáknak, fiatal 
felnőtteknek, valamint időseknek 
egyaránt. Havonta egyszer sor kerül 
lányok, asszonyok fórumára, felnőtt 
katekézisre, ifjú házastalálkozóra, 
valamint férfikörre is. A hívek 1905. 
december 3a óta látogatják itt a 
szent liturgiákat. Az 1890es évek
től sokan költöztek fel vidékről a 
nagyvárosba, hogy megélhetésüket 
biztosítsák, akkor indult meg az a 
mozgalom, amelyből megszületett a 
mai egyházközség. Abban az időben 

még nem volt szentegyháza a közös
ségnek, a szertartásokat az egyetemi 
templomban végezték, és a Sze
gényház téri (a Rózsák tere korábbi 
neve) templomot szerették volna 
megkapni. Ez a kis templom Czigler 
Győző tervei alapján készült, de ez 
a 400 főt befogadni képes épület 
a római katolikusok számára kicsi 
volt, és mellette már épült a Steindl 
Imre által tervezett Szent Erzsé
bet plébániatemplom. A használati 
jogot végül 1905ben kapták meg. 
Az egyházközség minden évben 
zarándokutakat szervez, a nagyobb 
európai zarándokhelyek közül már 
mindegyiket végiglátogatták. Az 
idei úti cél Róma, ahol a magyaror
szági görög katolikus egyházmegye 
megalapításának századik évfordu
lóját kívánják megünnepelni.

Összehozni  
 a közösséget

Görög Katolikus Egyházközség 
1074 Budapest, Rózsák tere 10. 
Tel.: +361/322-4007 
www.rozsaktere.emecclesia.hu

Agapé a parókia udvaránKruppa Levente szent liturgia közben

Böjti káposzta

A vöröshagymát olajban meg
pirítjuk, néhány percig pirítjuk 
rajta a rizst, majd sóval, borssal, 
pirospaprikával, fokhagymával 
ízesítjük, és kevés vízzel kb. 5 
percig pároljuk. 
Kihűlés után összekeverjük a koc
kára vágott kemény tojásokkal, és 
a káposztaleveleket megtöltjük. 
Az edény aljára rakjuk a savanyú 
káposztát, belekeverjük a felvá
gott kaprot vagy petrezselymet és 
a felszeletelt almát. A töltelékeket 
rátesszük. Annyi vizet öntünk 
rá, amennyi ellepi, a levesízesítőt 
hozzátesszük, és kis lángon 
puhára főzzük. Liszttel elkevert 
tejföllel habarjuk be.

Böjti finomságok
Megérkezett az év legrövidebb hónapja, ami meghozza a reményt arra, hogy 
nemsokára jobb lesz az idő. Elődeink úgy tartották, hogy az év utolsó napjaiban 
illik megtisztulnunk, ezért a februárt „böjtelő havának” nevezték el.«

A megtisztított, megmosott burgonyát sós vízben megfőzzük. 
Leszűrjük, és forrón áttörjük. Az élesztőből kevés cukorral, lan
gyos tejjel és liszttel kovászt készítünk. Langyos helyen  megke
lesztjük, a liszthez hozzátesszük a burgonyát, a megkelt kovászt 
beleöntjük, sózzuk, és annyi tejet adunk hozzá, hogy 
kenyértészta keménységű legyen. Jól eldolgozzuk, 
gyúrjuk, majd liszttel megszórva, a tetejét letakarva, 
langyos helyen kelesztjük. Ha megkelt, lisztezett 
deszkára borítjuk, ujjnyi vastagságúra nyújtjuk, 
és tetszés szerinti formára szaggatjuk. Mielőtt a 
forró zsírba tesszük, kéthárom helyen késsel 
bevagdossuk. Mindkét oldalát pirosra sütjük az 
olajban. A friss juhtúrót egyenletesen ráken
jük a lángosokra, meglocsoljuk 1 dl tejföl
lel, megszórjuk a finomra vágott kaporral. 
A lángosokat félbehajtjuk, és kissé össze
nyomkodjuk. Tűzálló tálon vagy bevona
tos tepsiben 510 percre a sütőbe tesszük. 
Forrón tálaljuk.

Juhtúrós lángos

Hozzávalók:

50 dkg savanyú káposzta,

1 fej fehér káposzta,

25 dkg rizs,

4 kemény tojás,

1 fej vöröshagyma,

1 gerezd fokhagyma, 

1  csokor kapor  

vagy petrezselyem,

1 alma vagy birsalma,

2 dl tejföl,

1 kiskanál pirospaprika,

2 kiskanál levesízesítő por,

1 kiskanál őrölt bors,

2 evőkanál liszt, 

2 evőkanál olaj.

Hozzávalók  
(10 darabhoz):40 dkg liszt,  

1,2 kg főtt burgonya,  

1,5 dl olaj,  2 dkg élesztő,  
3 dkg cukor,  

2 dl tej,  kevés só,  
a töltelékhez:  

25 dkg juhtúró,  
1 dl tejföl,  1 csokor kapor.

Ízes élet

Erzsébet város 2012. február 9. 
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Egy kerületi lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 
2011. december 7én a Klauzál téri vásárcsarnok előtt egy köz
lekedési nézeteltérés miatt kiszállt az általa vezetett járműből, 
odalépett a sértetthez, és agresszíven elkezdett vele kiabálni. 
Noha a sértett kerülni akarta a konfliktust, és megpróbálta 
megnyugtatni az ideges férfit, az elővett egy fegyvert a kabátjá
ból, csőre töltötte, és fenyegetőzve a feljelentő fejére irányította. 
Mivel ekkor már többen megpróbáltak beavatkozni az esemé
nyekbe, a sértett elhagyta a helyszínt. Kapitányságunk egyen
ruhás és civil nyomozó kollégái azonnal megkezdték a forró 
nyomon való üldözést. Rövid időn belül sikerült azonosítani az 
elkövetőt, P. Sándort. A gyanúsítottat a BRFK bevetési egysége 
segítségével még aznap éjjel elfogták. Az elkövető lakásán tar
tott házkutatás során lefoglaltuk a bűncselekmény során hasz
nált gázriasztófegyvert. Az elkövetőt garázdaság bűntette miatt 
hallgatták ki, melynek elkövetését részben beismerte.

Rendőrségi hírek
A kerületi rendőrkapitányság nyomozói és egyenruhásai 
rövid időn belül több olyan elkövetőt azonosítottak és 
fogtak el, akik a lakosság biztonságérzetét komolyan 
veszélyeztető bűncselekményeket követtek el.

Sikeres kézrekerítés

Rablás bűntette miatt indítottak eljárást Cs. Attila 
ellen, aki a nyomozás eddigi adatai szerint 2011. 
december 1jén bement egy Rottenbiller utcai 
használtruhaüzletbe, megtámadta az eladót, 
a földre lökte, fojtogatta, majd egy konyhakést 
szorítva a nyakához, a bevételt követelte. A rémült 
eladó közölte vele, hogy üres a kassza. Amíg az 
elkövető ezt megpróbálta ellenőrizni, az eladónak 
sikerült kimenekülnie az üzletből, és segítséget 
kérnie a járókelőktől. Mindezt észlelve, a rabló is 
elmenekült a helyszínről, és a Garay téri piac terü
letén próbált meg elrejtőzni, a percek alatt kiér
kező rendőrjárőr azonban elfogta és előállította. 
Kihallgatása során a gyanúsított beismerte a rablás 
elkövetését, ellene előzetes letartóztatása mellett 
folyik a nyomozás.

Elsőként az Alsóerdősori 
Bárdos Lajos Általános 
Iskola és Gimnázium diákjai 
hódították meg a havas 
lankákat, január 8. és 12. 
között. Deákné Veszp
rémi Ágnes, az intézmény 
testnevelője elárulta, hogy 
a többi intézményhez 
hasonlóan kiváló állapotú 
sífelszerelésekhez jutottak 
az önkormányzat jóvol
tából, ami nagy segítség 
volt számukra. A síoktatói 
képesítéssel is rendelkező 
pedagógus Hagymási Jenő 
kollégájával együtt közel 
30 kezdő és haladó tudású, 
5–8. osztályos diákra figyelt. 
„A tábor következő vendégei 
a Baross Gábor Általános 
Iskola tanulói voltak. A cso
portot Wágner Zsuzsanna 
tanárnő vezette. Vele együtt 
három kísérő tanár és 36 
tanuló indult útnak, akiket 

sítudásuk alapján négy cso
portra osztottak” – mondta 
el Spiesz Ádám, az iskola 
igazgatója. Lefekvés előtt 
a fizikai után a szellemi 
tornában is jeleskedhettek 
a tanulók: a búcsúesten 
többek között amőbában, 
sakkban és „Ki mit tud?”
ban is megmérkőztek. 
Utoljára az Erzsébetvárosi 
Kéttannyelvű Általános 
Iskola, Szakiskola és Szakkö
zépiskola csoportja érkezett 
meg. A „Dobsulisok”, akik 
a velük összevont Kertész 
utcai iskola diákjaival elő
ször utaztak együtt síelni, 
utolsó napjukon az éjszakai 
síelést is kipróbálhatták, a 
koruk miatt a táborba jövőre 
vissza nem térő diákok pedig 
sítábori nevet kaptak – tud
tuk meg Szlovák Zitától, az 
intézmény 13. évfolyamos 
tanulójától.

Sportélet a kerületben
Az Erzsébetvárosi Önkormányzat támogatásával három VII. kerületi 
iskola tanulói a Szlovák Érchegységben található, Budapesttől 
mintegy 160 km-re fekvő Kokava-Línea sípályáin sportolhattak.«

Értesítési telefonszámok: „Telefontanú” zöldszám: 06-80-555-111 
107 vagy 112

Fegyverrel való visszaélés

A Thököly út egyik lakásában élő házaspár nő tagja tett 
bejelentést 2011. december 7én a kapitányságon. Elmondása 
szerint az egyik szekrényben pakolt, amikor a kezébe akadt 
egy pisztoly. Azonnal elhagyta a lakást, és egy ismerőséhez 
menekült, aki értesítette a rendőrséget. A nő elmondta, hogy 
férje büntetett előéletű, különféle gyógyszereket szed, ezért ő 
fél, hogy a pisztoly valamilyen bűncselekményhez kötődhet. 
Kapitányságunk nyomozói és körzeti megbízottai a megfe

lelő adatgyűjtés és a terep felmérése után megjelentek a 
megadott címen, és eljártak a férjjel szemben. 

A megtartott házkutatás során lefoglaltak 
egy fegyvert, mely a férfi elmondása sze
rint riasztópisztoly. A lakásban a rendőrök 

találtak két nagyméretű ipari gázpalackot 
is, amelyek elszállításáról a robbanásveszély 

miatt intézkedtek. Az ügyben lőfegyverrel 
való visszaélés miatt folyik eljárás, a pisztolyt 
igazságügyi fegyverszakértő vizsgálja, akárcsak 
a korábban ismertetett garázdaság kapcsán 

lefoglalt pisztolyt.

Ezer forint jutalom
A kassai kaptányság tudatja, hogy f. hó 19–21. közt egy kassai kereskedőnek Przemyslfelé utaztában 3,300 frtját ellopták. Az ellopott pénz 3 db ezeres és három db 100 ftos bankjegyből állott. Az ezeresek hátulsó lapján egy német „E” betű van felirva. Annak a ki az ellopott összegnek nyomára igazit a vesztes fél ezer frt jutalmat biztosit.  – VESZÉLYES TESTI SÉRTÉS Eibenschütz Ignácz cs. k. élelmezési tizedes és Kurinzsák István asztalos legény, a gyárutczai 4. sz. ház melletti korcsma előtt előbb szóval Fuchs Vilmos szijjártó segédet, később azonban tettlegességre kerülvén a dolog, Fuchsnak hasát megszurták s ez sulyosan sebesitve szállíttatott a kórházba. 

Korabeli felhívás
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Erzsébetvárosi kulturális ajánló
Ajánló

2012. február 16–17. – 19:00 
Az ösvény (az RS9 Színház előadása)

2012. február 24. – 19:00 
Hétórai tea (a Főnix Színház bemutató 
előadása)

 KÖNYV

Todd Burpo – Lynn Vincent: Igazából 
mennyország – Egy kisfiú megdöbben-
tő története a mennyországba tett uta-
zásáról és csodálatos visszatéréséről.

Az Igazából mennyország az elmúlt 
évek egyik legnagyobb könyvsikere, 
2010 novembere óta vezeti az ameri-
kai sikerlistákat. Nemcsak azért, mert 
egy tüneményesen megírt történet, 
hanem azért is, mert Colton Burpo, a 
klinikai halálon átesett kisfiú esete  
a szkeptikusokat is elbizonytalaní-
totta, a viták megtöltötték a sajtót, a 
hírtelevíziók is foglalkoztak vele. Egy 
négyéves kisfiúnak műtét közben le-
állt a szíve, de az orvosoknak sikerült 
a gyermeket újraéleszteniük. Amikor 
magához tért, csupa olyasmiről kezdett 
mesélni, amiről valójában nem is tud-
hatott. A mennyországban járt, és arról 
beszélt, hogy lenézett az orvosra, aki 
operálta, és látta a várószobában imád-
kozó apját is. A családja nem tudta, mit 
gondoljon, de a kisfiú megdönthetet-
lennek látszó bizonyítékokkal állt elő.

Garas – bővített kiadás
A Duna International Könyvkiadó 
gondozásában még 2004-ben jelent 
meg ez könyv Garas Dezsőről. A bőví-
tett kiadásban szerepel két interjú a 
színészóriással, amelyekben összegzi 
pályafutását. Pályatársak, barátok, 
ismerősök nyilatkoznak a művészről, 
de Ő maga is interjút ad a könyvben. 
A kötet szerzői: Albert Györgyi, Kőháti 
Zsolt, Marschall Éva, Molnár Gál Péter.

9. csütörtök 
¡ 9:30–10:30
Zumba fitness gold, belépő: 1000 
Ft/fő
¡ 15:00–19:00
Nosztalgia tánc – A zenét szolgál-
tatja: Diós Péter
¡ 19:30–20:30
Zumba fitness, belépő: 1000 Ft/fő

11. szombat 
¡ 15:00–18:00
A Csend Fényei Klub összejövetele 
hallássérülteknek
¡ 15:00–18:00
A Hársfa Egyesület klubnapja
¡ 19:00–
Az Albinoni Kamarazenekar újévi, 
barokk koncertje. A zenekar hang-
szeres szólistáin kívül közremű-
ködik: Kecskés Barbara énekesnő. 
Vezényel: Zsigmond Balassa.  
A belépés díjtalan!

12. vasárnap
¡ 15:00–
„Farsangolunk!”címmel a Takács 
Béla Zenebarát Kör zenés műsora
Belépő: 500 Ft, amely a helyszínen 
váltható

13. hétfő
¡ 9:00–11:30
Afázia Klub – csoportos logopédia 
stroke-os betegeknek
¡ 16:00–18:00
Az Ezüst Hárs Egyesület klubnapja

14. kedd
¡ 16:45–22:00
Sirály Sakk Klub – gyermekeknek, 
felnőtteknek
¡ 17:00–19:00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
nyílt összejövetele

15. szerda
¡ 14:00–19:00
Afázia Klub – beszédterápiás 
rehabilitáció stroke-os betegeknek
¡ 17:30–
Szabó Dezső – enciklopédia 
(Szőcs Zoltán – Kairosz Kiadó).
Vendégünk: dr. Petővári Ágnes 
irodalomtörténész, házigazda: 
Geröly Tibor. A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye

16. csütörtök
¡ 9:30–10:30
Zumba fitness gold, belépő:  
1000 Ft/fő
¡ 15:00–19:00
Nosztalgiatánc – A zenét szolgáltat-
ja: Diós Péter
¡ 19:30–20:30
Zumba fitness, belépő: 1000 Ft/fő

17. péntek
¡ 17:00–19:00
A Schweitzer Kör összejövetele

18. szombat
¡ 16:30–
A Carmine Celebrat Kórus 
koncertje. Műsoron: Palestrina, 
Vittoria, Viadana, Caldara, Stradella, 
Vivaldi, Handel művei. Zongorán 
kísér: Vékey Mariann, vezényel: 
Zimányi István. A belépés díjtalan

19. vasárnap
¡ 15:00–20:00
„Áll a bál” címmel a Morvay Károly 
Nóta- és Dalkör nótaműsora a Fe-
renc városi Művelődési Központban 
(Bp., IX. ker. Haller u. 27.). A műsor 
után tánc Diós Péter zenéjére. 
Belépő: 1000 Ft, mely a helyszínen 
váltható

20. hétfő
¡ 9:00–11:30
Afázia Klub – csoportos logopédia 
stroke-os betegeknek
¡ 17:00–19:00
A Civil Szövetség összejövetele
¡ 19:00–
Zenés Erzsébetvárosi Esték. Közre-
működnek az Operaház magánéne-
kesei.Műsorvezető: Vaszkó Katalin. 
A belépés díjtalan

21. kedd
¡ 16:45–22:00
Sirály Sakk Klub – gyermekeknek, 
felnőtteknek
¡ 17:00–19:00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
nyílt összejövetele
¡ 18:00–
Kiss János festőművész kiállításá-
nak megnyitója „Lélektől lélekig” 
címmel. A kiállítás megtekinthető 
március 12-ig, az intézményi prog-
ramokhoz igazodó időpontokban.

22. szerda
¡ 14:00–19:00
Afázia Klub – beszédterápiás 
rehabilitáció stroke-os betegeknek
¡ 17:30–
Almár György az építész és festő-
művész alkotásai DVD-ről. Beveze-
tőt mond: dr. Horváth Iván, házigaz-
da: Soós Imre. A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye

23. csütörtök
¡ 9:30–10:30
Zumba fitness gold, belépő:  
1000 Ft/fő
¡ 15:00–19:00
Nosztalgiatánc – A zenét szolgál-
tatja: Diós Péter
¡ 19:30–20:30
Zumba fitness, belépő: 1000 Ft/fő

24. péntek
¡ 14:30–
A Morvay Károly Nóta- és Dalkör 
ingyenes nótaműsora a kerület 
nyugdíjasainak

25. szombat
¡ 15:00–18:00
A Hársfa Egyesület klubnapja
¡ 15:00–17:00
Shalom idősek klubja – A Békét 
a Nemzeteknek Alapítvány 
összejövetele
¡ 17:00–22:00
Az Ág Alapítvány farsangja „Erzsé-
bet város közössége” részére 
– Tradi cionális farsangi bál a régi 
társasági események felelevení-
tésével
Belépők (555 Ft) elővételben 
kaphatók korlátozott számban 
Spitzer Tibornál: 06/70 307 1729, 
spicivas@freemail.hu

Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház 
2012. február havi programjai

1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
Telefon: 413-3550 • e-mail: kozhaz@kozhaz.hu • www.kozhaz.hu

GYERMEKEKNEK

PaláNta SoRSfoRdító alaPítváNY
1071 Budapest, Rottenbiller u. 24. 
Levelezési cím: 1406 Budapest, Pf.: 61. 
Telefon: 06 (1) 322-0034,  
06 (70) 315-7958 
e-mail cím: palanta@enternet.hu

A Palánta Gyermekmisszió első  báb-
ősbemutatója gyermekeknek 2012. 
február 17-én, du. 14–16 óra között a 
Kultúra Utcájában (VII. Kazinczy u. 23.).

KIállítáS

BútoRSzaloN EGYEtEMI KluB
Budapest VII. ker., Erzsébet krt. 40–42. 
(bejárat: Dob u. 65.)
Tel.: +36 (70) 456-3488
E-mail: selyemut.intezet@gmail.com
Nyitva: Sze–Szo: 16–04h, V–K: a prog-
ramoktól függően.

2011. november 10. – 2012. május 10. 
Színes színtest – Kalmár Benedek 
kiállítása.

Fészek Művészklub
Cím: Budapest VII. ker., Kertész u. 36.
Tel.: 06 (1) 342-6548
www.feszek-muveszklub.hu
Nyitva: H–P: 14–19h

2012. január 18. – február 10.
dozvald János kiállítása.

foGaSház
Budapest VII. ker., Akácfa u. 51.
e-mail: info@koho.hu
www.fogashaz.hu

2012. február 2. – február 29. 
kettőperegy – baranyi Andrea 
kiállítása.

KONCERT

Ladó Café
Budapest VII. ker., Dohány u. 50.
Tel.: +36 (70) 350-3929
www.ladocafe.hu

HOT JaZZ BaNd koncert
2012. február 15. (szerda)
2012. február 22. (szerda)

TÁNCEST ÉLŐZENÉVEL 
színpadon a Womanoid Jazz Band
2012. február 10. (péntek)  
2012. február 11. (szombat)
2012. február 17. (péntek) 
2012. február 18. (szombat)

MICHELLER MYRTILL koncert
2012. február 14. (kedd)

MILONGa: Tangó est  
Szeghalmi Endrével
2012. február 16. (csütörtök)

SZÍNHÁZ

RS9 SZÍNHÁZ 
Budapest VII. ker., Rumbach S. u. 9.
Tel.: 06 (1) 269-6610
www.rs9.hu 
e-mail: rs9sz@t-online.hu

2012. február 10. – 19:00 
Tamási Áron: az énekes madár (a Főnix 
Színház előadása)

2012. február 11. – 19:00 
Marsha Norman: Jóccakát anya  
(az Ú.T. Csoport előadása)

2012. február 14. – 19:00 
2012. február 21. – 14:30
MESEVARÁZS 
(előzetes bejelentkezés szükséges a  
06 (1) 269-6610-es telefonszámon)
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Előző számunk keresztrejtvény 
megfejtésének nyertese

Tóth Csaba 
(Akácfa utcai lakos)

Rejtvény Fejtse meg keresztrejtvényünk főso-
rait, és küldje be szerkesztőségünkbe! 

Címünk: 
1077 Budapest, Wesselényi u. 17. 
(Ezen a címen vehető át 
 a nyeremény is.)

e-mail: 
erzsebetvarosiujsag@gmail.com

Következő beküldési határidő: 
2012. február 15.
 
Előző keresztrejtvényünk megfejtése: 

„Majláth János”

Tegye próbára tudását és ügyességét, fejtse meg 
rejtvényeinket! A helyes megfejtést beküldők 
között könyvcsomagokat sorsolunk ki.

A könyvnyeremény

Garay Zsuzsanna  
Találkozások 

című könyve

www.garayzsuzsanna.hu

«

SZOLG ÁLTATÁ S

Közös képviselet, társasház-
kezelés és könyvelés felsőfo-
kon. Profi kintlevőségkezelés, 
24 órás elérhetőség a 7. kerü-
letben. Flamingó Kft.  
Tel.: 06(30)687-8747,  
e-mail: info@tarsashazak.com,  
www.tarsashazak.com

Gázkészülék javító! HÉRA 
gázégők, konvektorok, 
tűzhelyek, FÉG vízmelegítők 
javítása, karbantartása.  
Tel.: 06(1)220-9765, 
06(20)432-5598, Bán László

Vízszerelés, csapok, szifo-
nok, WC-csészék, WC-tartá-
lyok cseréje, javítása. Mosó-, 
mosogatógépek bekötése.  
Tel.: 06(30)447-3603

Villanyszerelés, gyorsszolgá-
lat, bojlerjavítás kiszállási díj 
nélkül. Tel.: 06(20)9393-799

Tévéjavítás 1 napon belül, 
a helyszínen garanciával! 
Telefon: 06(20)542-35-29

A vii. kerületben asztalos 
vállal ajtó- és ablak javítást, 
szigetelést, zárcserét, bútor-
gyártást. Díjtalan kiszállás! 
Kiss Ernő: 06(30)447-4853

Vízóraszerelés és ügyintézés. 
Egyéb vízszerelési munkák. 
Tel.: 06(1)251-4912

Fürdőszobák, konyhák fel-
újítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kőművesmunkák! 
Vízóraszerelés ügyintézéssel! 
Tel.: 06(20)961-6153,  
www.mesterur.hu

Festés, mázolás, tapétázás 
megbízható szakemberekkel, 
garanciával, kisebb asztalos-
munkák. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Tel.: 06(1)352-
0188, 06(30)906-8696

EGY ÉB

Régi fotónegatívokat, 
fotós hagyatékot keresek 
megvételre. Tel.: 06(30)9421-
362, hajnalle@hotmail.com, 
www.regifotok.hu

Fiatal pár eltartás, életjáradék 
keretében idős hölgy vagy úr 
orvoshoz szállítását, továbbá 
bevásárlást, takarítást és 
minden ház körüli munka 
elvégzését vállalja. Tel.: 
06(70)947-6435

Kisméretű koloniál garnitúra 
(máriaüveges szekrény, 6 
kárpitozott szék, kihúzható 
asztal) áron alul eladó! Tel.: 
06(30)236-1105

Teljesen felújítandó lakást 
keresek, jogi problémásat 
is! Tel.: 06(30)9421-362,  
hajnalle@hotmail.com

Kiadó lakásokat keresünk! 
Albérletpont, a bérbeadás 
szakértője! Tel.: 351-9578, 
06(70)383-5004,  
www.alberletpont.hu

EGÉ SZ SÉG

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

Fogpótlás kedvező áron! 
Új fogsor esetén a javítás 
ingyenes. Nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény!  
Tel.: 06(20)432-7494, 
06(30)982-5625

Széchenyi fürdő 
gyógymasszőre masszázst és 
mozgásterápiát vállal az Ön 
otthonában. Hétvégén is.  
Tel.: 06(70)347-3523

Tanácsadással és tájékoztatókkal  
segít a Széchenyi Programiroda  
a pályázóknak Budapesten

Az Új Széchenyi-terv (ÚSZT) keretén belül a kormány közel 2000 milliárd forint uniós és hazai forrást juttat a magyar  
gazdaságba. A pályázati forrás aktuális részleteiről november 14-től az új, budapesti Széchenyi Programirodában  
személyesen informálódhatnak az érdeklődők. Az ÚSZT pályázóit segítő Széchenyi Programiroda célja, hogy a pályázókat 
megismertesse az igénybe vehető támogatási lehetőségekkel, és személyre szabott tanácsadással támogassa jövőbeni mun-
kájukat. 

A Széchenyi programirodák fő feladatai a tájékoztatás és a tanácsadás az Új Széchenyiterv megvalósításának elősegítése 
érdekében. Pest megyében 9 tanácsadó tevékenykedik. A budapesti iroda központi helyen, a Szép u. 2. I. emelet szám alatt 
található, nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig 9–13 óráig tart. Minden fontos információ megtalálható ügyfélszolgálati 
irodáinkról, tanácsadóinkról és szolgáltatásainkról a www.szechenyiprogramiroda.hu weboldalon.

A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.



Egyéni választókerületi képviselők

Wencz Miklós – 1. sz. választókerület
Minden hónap első és harmadik csütörtökén. 
16:00–18:00
Helyszín: 1072 Budapest, Klauzál tér 16.
Bejelentkezés: 061/4623130

Megyesi Mózes – 2. sz. választókerület
Minden hónap harmadik hétfőjén.  
16:30 –17:30
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Bejelentkezés: 061/4623130

Szikszai Zsolt – 3. sz. választókerület
Minden hónap első és harmadik csütörtökén.  
14:00 –17:00
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Bejelentkezés: 061/4623125

Ripka András – 4. sz. választókerület
Minden hónap első csütörtökén. 16:00–18:00
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Bejelentkezés: 061/4623130

Benedek Zsolt – 5. sz. választókerület
Fogadóóra a 061/462 31 30as telefonszá
mon történt előzetes egyeztetés után lehet
séges a VII. kerületi Fidesz irodában, 1072 
Budapest, Klauzál tér 16.

Molnár István – 6. sz. választókerület
Minden hónap első péntekén 13:00 és 15:00 
között.
Helyszín: 1077 Budapest, Rózsa utca 3.

Nagy Marianna – 7. sz. választókerület
Fogadóóra minden hónap első csütörtökén 
17:00 és 19:00 óra között (előzetes egyeztetés 
a +36 30 948 16 55ös számon).

vattamány Zsolt – 8. sz. választókerület
Minden hónap második és negyedik hétfőjén. 
13:30–18:00
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Bejelentkezés: 061/4623251

Kismarty Anna – 9. sz. választókerület
Minden hónap harmadik hétfőjén.  
16:30–17:30
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Bejelentkezés: 061/4623130

Bartusné Benedek Barbara – 10. sz.
választókerület
Minden hónap első csütörtökén. 15:00–17:00
Helyszín: 1076 Budapest, Garay utca 5.
Bejelentkezés: 061/4623130

Tímár László – 11. sz. választókerület
Minden hónap második és negyedik csütörtö
kén. 17:00–18:00
Helyszín: 1076 Budapest, Dózsa György 
út 46.
Bejelentkezés: 061/4623130

Juhász Gábor – 12. sz. választókerület
Minden hónap második és negyedik csütörtö
kén. 14:00–17:00
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Bejelentkezés: 061/4623251

Listás képviselők

Moldován László
Minden hónap második hétfőjén 17:00 és 
19:00 között.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 2. 
em. 213.

Puskás Attila Sándor 
Minden hónap utolsó keddjén 12:00 és 14:00 
között.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 2. 
em. 213.

Stummer János 
Minden hónap első hétfőjén 13:00 és 15:00 
között.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 2. 
em. 213.

Gergely József
Minden hónap harmadik csütörtökén 16:30 
és 17:30 között.
Helyszín: 1074 Budapest, Dohány utca 1/C

dr. Kispál Tibor
Minden hónap második hétfőjén 16:00 és 
18:00 között.
Helyszín: 1077 Budapest, Király utca 97.

Önkormányzati képviselők fogadóórái


