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Erzsébetváros 130 éves fennállását ünnepeljük. 1882-ben vette fel a kerület a magyar történelem egyik 
legnépszerűbb királynéjának nevét. Az évforduló záróeseményeként ünnepi programsorozattal készül 
az önkormányzat, melynek keretei között hangulatos múltidézés részese lehet mindenki, aki ellátogat 
az Erzsébet Hét rendezvényeire.
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Erzsébetváros Önkormányzatának 
kéthetente megjelenő, ingyenes lapja

Erzsébetvárosi 
civil szervezetek támogatása
 
Erzsébetváros önkormányzata fontosnak tartja a helyi közösségek munkáját, ezért a képviselő-
testület az elmúlt évekhez képest megemelt összeggel, 6 millió forinttal támogatta a kerületi 
civil szervezeteket. A teljesség igénye nélkül: a 28 támogatott program között volt előadássoro-
zat – művészeti, közgazdasági és történelmi témában –, számítógép oktatás nyugdíjasoknak és 
hallássérülteknek, környezetvédő programok és álláskeresést segítő képzés romáknak.

Civil szervezetek számára nyújtott pályázati támogatás 2012  

Nyertes pályázók Támogatás 
összege (Ft)

1 Ág Alapítvány 275 000

2 Alpbach Magyarország Közhasznú Egyesület 275 000

3 Antall József Baráti Társaság 275 000

4 ART-ÉRA Alapítvány 275 000

5 Boldog Iskolásévekért Alapítvány 275 000

6 Dr. Hun Nándor Nyugdíjasok Egyesülete 200 000

7 Együtt Európáért Alapítvány 249 795

8 Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetsége 31 860

9 Erzsébetvárosi Munkás Kultur Egyesület 50 000

10 Erzsébetvárosiak Klubja 200 000

11 Ezsébetvárosi Hadigondozottak Egyesülete 50 000

12 Erzsébetvárosi Gróf Brunszvik Teréz Óvodavédő Egylet 275 000

13 Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 275 000

14 Kék Forrás Környezet- és Természetvédelmi Egyesület 275 000

15 Keresztény Értelmiségiek Szövetségének  Erzsébetvárosi 
Tagcsoportja 275 000

16 Közjóléti Szolgálat Alapítvány 200 000

17 Közös Dolgaink Alapítvány 100 000

18 Küldetés Egyesület 275 000

19 Madách-Sétány Egyesület 177 300

20 Magyar Egészség Alapítvány 145 000

21 Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 275 000

22 Magyar Vöröskereszt VI–VII. kerületi Szervezete 220 000

23 Művészetbarátok Egyesülete 180 000

24 Nagycsaládosok Országos Egyesülete – Erzsébetvárosi Csoport 275 000

25 Otthon Segítünk  Alapítvány 180 000

26 Palánta Sorsfordító Alapítvány 275 000

27 Pillanat Művészeti Alapítvány 275 000

28 Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet 166 045

Összesen: 6 000 000

Családi délelőtt 
Október 27-én családi délelőttöt szervezett az Erzsébetvárosi 
Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola Dob 
utcai nevelőtestülete az alsó tagozatos tanulók és szüleik részére. A fia-
talabbak filmvetítésen vehettek részt, valamint kézműves műhely és 
játszóház is várta őket, a nagyobbaknak pedig foci és ping-pong vetél-
kedőt rendeztek. Több logikai játékban is részt vehettek a szülők és 
a gyermekek, mely köztudottan csapatépítő tevékenység és a későbbi 
közös feladatok megoldásában is segítséget nyújthatnak. 

Megújult 
a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum
Az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum szakmai koordinációját és működ-
tetését ezentúl a Bischitz Johanna Integrált 
Humán Szolgáltató Központ végzi. Az átszer-
vezés célja a legális és illegális drogokkal 
kapcsolatos problémák megelőzésének haté-
konyabbá tétele, illetve a különböző drog-
prevencióval foglalkozó szervezetek, intéz-
mények munkájának harmonizálása. A KEF 
továbbra is igyekszik összhangot teremteni 
a drogprobléma visszaszorításában érdekelt 
szervezetek és intézmények munkájában.

Javult 
a közbiztonság
Közbiztonsági fórumot tartottak a VII. 
kerületi rendőrkapitányságon, melyen részt 
vett a kerület vezetése, a közterület-felügye-
let, az újonnan alakult polgárőrség, valamint 
a gyámhatóság munkatársai. A kerületi 
rendőrkapitány, Szigeti János beszámolójából 
kiderült, hogy Erzsébetváros nem minő-
sül veszélyeztetett területnek közbiztonsági 
szempontból. A találkozó résztvevői egyetér-
tettek abban, hogy a kerületben a szórakozó-
helyekkel kapcsolatos panaszok és a hajlék-
talankérdés megoldása a legfőbb feladat. 
Vattamány Zsolt polgármester elmondta, 
hogy az infrastrukturális fejlesztések és a 
rendvédelmi szervek állományának növelése 
hozzájárult a közbiztonság javításához, a szó-
rakozóhelyekkel kapcsolatos problémákra pedig megoldást jelent majd a készülő, új helyi rendelet. Ezenkívül az önkormányzat a jövő 
évben fejleszti a térfigyelőkamera-rendszert, valamint kapufigyelő pályázatot hirdetett a kerületi társasházaknak.

Balról jobbra: Szikszai Zsolt, Erzsébetváros alpolgármestere, 
Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere, 
és Szigeti János VII. kerületi rendőrkapitány
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Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége 
Civilek Erzsébetvárosban 
rendezvénysorozatának 
első előadásáról

„Örültem neki, 
mint egy gyerek, 
nem azért, mert 
szép, hanem mert 
olyan szép, ami-
lyennek ez idő sze-
rint nem is álmod-
tam volna” – írta 
1886-ban Steindl 
Imre Zsolnay  
Vilmosnak, amikor 
az első kerámia-
próbákat meglát-
hatta. Zsolnay új 
anyagából kívánta 
az Országház 
díszeit elkészíteni, 

ám miniszteri javaslatra előtte a kor rangos szaktekintélyével, 
Wartha Vincével kellett megvizsgáltatnia. A kerámia haszná-
latát így indokolta: „...a majolica ipar hazánkban a fejlődésnek 
már eddig is oly magas fokára emelkedett, hogy jóságra, vala-
mint szépségre is túlszárnyalja a külföld hasonló nembeli ipar-
termékeit....és, hogy jól megérdemelt támogatással oda segítsék, 
hogy a hazai piaczot egészen meghódíthassa, sőt magának a 
külföldön is piaczot teremthessen.” – olvashatjuk a szakember 
Zsolnayt dicsérő mondatait.

Szeptember elején a Rózsák terei Szent Erzsébet katolikus 
templomban értékes konferenciát rendeztek az idén 110 éve 
elhunyt Steindl Imre építész tiszteletére. E gyönyörű templom, 
kerületünk ékessége, volt a nagy tervező utolsó műve. Méltó 
kezdete volt ez a programsorozatnak, melynek első témájául a 
szervező – az erzsébetvárosi KÉSZ – a Zsolnay-életmű Erzsébet-
városban betöltött szerepét választotta október 17-én.

Az eseményt Rónaszékiné Keresztes Monika országgyűlési 
képviselő nyitotta meg. A képviselő asszony kiemelte, hogy 
a Rózsák terei templom és az Országház mind építészeti, mind 
szakrális szempontból is méltóságot, büszkeséget, de különös 
felelősséget is ró Erzsébetvárosra. Steindl Imre és a vele igényes 
építésztársként dolgozó Zsolnay Vilmos magasra tette mércét. 
Személyükben a magyar lelkületben meglévő individualizmus és 
tehetség párosult a kölcsönös együttműködés képességével, így 
tudtak világraszólót alkotni.

Figyelemreméltó, hogy művészetük nem csak a látványnak 
szólt: az Országház homlokzatát és a belső udvarnak inkább csak 
a madarak által látogatott részét is ugyanolyan igényességgel éke-
sítik a faragott kövek és a gyönyörű kerámiák. 

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége rendezvényéről Benyik 
Béla, okleveles mérnök-tanár, a Zsolnay-életműről szóló, magas 
színvonalú előadásából gazdagodva térhettek haza a jelenlévők. 

Segítség 
a rászorulóknak
A napokban hirtelen hidegebbre fordult az idő az országban, 
mely leginkább a fedél nélkül élőket veszélyezteti. Az önkor-
mányzat már év közben is támogatta azokat a szervezeteket, 
melyek a kerületben működtetnek nappali és éjjeli melege-
dőket a rászorulók részére. A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Egyesület a Murányi utca 38. szám alatti épületében, 
a Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület pedig a Vörös-
marty utca 17.-ben biztosít nappali ellátást. A Myrai Szent 
Miklós Keresztény Egyház éjjeli menedékhelyet üzemeltet 
hajléktalan személyek átmeneti szállójaként a Nefelejcs utca 
39.-ben. A Kürt utca 4. szám alatt a Menhely Alapítvány 
szociális munkásai utcai ellátást biztosítanak a rászorulók-
nak. Erzsébetváros önkormányzata mind anyagilag, mind 
helyiség biztosításával támogatja a szervezetek munkáját.

Ételt az Életért
Az Ételt az Életért Alapítvány szegényélelmezési programja újabb étel-
osztó pontot hozott létre Budapest VII. kerületében, a Rózsa utca 3. szám 
alatti önkormányzati épületben. Az osztóponton novembertől naponta 
400 fő számára szolgálnak fel meleg ételt. Az akció Rónaszékiné Keresz-
tes Monika országgyűlési képviselő asszony kezdeményezésére valósult 
meg. Az új ételosztó pont megnyitójára november 12-én 11.30-kor a 
Rózsa u. 3. szám alatt került sor.

Járási megállapodás aláírása
Mind a 23 kerület önkormányzata aláírta 
a budapesti kerületi hivatalok kialakítá-
sára vonatkozó átadás-átvételi megállapo-
dásokat a fővárosi kormányhivatallal, így 
2013. január 1-jétől az államigazgatási 
ügyek egy részét a kerületi (járási) hiva-
talokban lehet majd intézni. Az ünnep-

ségen Navracsics Tibor miniszterelnök-
helyettes, közigazgatási és igazságügyi 
miniszter köszönetet mondott a kerület-
vezetők együttműködéséért. Kiemelte, 
hogy a politikamentes egyeztetéseken a 
korábbinál jobb közigazgatás kialakítása 
volt a cél. 

Azt mondta, a változás elodázhatatlan 
volt, az önkormányzatok egyre több fel-
adatot és egyre kevesebb finanszírozást 
kaptak. A miniszter szólt arról, hogy az 
önkormányzatok és az államigazgatás 
egymásra vannak utalva, ugyanakkor ki is 
egészítik egymást, s bizakodását fejezte ki 
azzal kapcsolatban, hogy ez tartósan így is 
marad.

(Forrás: MTI)

Felhívás 
A Baross Gábor Általános Iskola (1078 Budapest, Hernád út 42–46.)  
2012. december 10-én, 14 órakor Janikovszky Éva írónő emlékére iro-
dalmi vetélkedőt rendez, melyre szeretettel hívunk és várunk minden 
érdeklődőt.

A vetélkedő két korcsoportban ( 3–4. osztály, 5–6. osztály ) kerül 
megrendezésre. Korcsoportonként minden iskola maximum kettő 4 fős 
csapatot indíthat.

Nevezési határidő: 2012. november 23. (péntek)

Előzetes feladatok:
A tanulók ismerkedjenek meg Janikovszky Éva életével, munkásságával!

A 3–4. osztályos gyermekek olvassák el Janikovszky Éva Cvikkedli 
című művét!

Az 5–6. osztályos gyermekek olvassák el Janikovszky Éva Az úgy volt… 
című könyvét!

Az irodalmi vetélkedő feladatai ennek a két könyvnek az eseményeire 
fognak épülni.

Ismét kapufigyelő 
pályázat

Erzsébetváros önkormányzata ismét kapufigyelő pályázatot írt ki 
társasházak részére. A jelenlegi költségvetésben 12 millió forin-
tos keretösszeg állt rendelkezésre. Az első pályázati körben 20 
társasház nyújtott be sikeres pályázatot, a kamerák beszerelése és 
üzemeltetése ezekben a házakban már meg is kezdődött. A keret-
ből azonban még továbbra is rendelkezésre áll bizonyos összeg, 
ezért felhívjuk a lakosság és a társasházak figyelmét, hogy ismét 
pályázhatnak a rendszer kiépítésére. A költségek ötven százalékát 
az önkormányzat állja a nyertes pályázók esetében, ami maximum 
kétszázötvenezer forint lehet.

A rendőrség statisztikái szerint azokban a kerületekben, ahol 
térfigyelő rendszer működik, a bűnözés behúzódott a kapu-
aljakba, társasházakba. Jellemzően a besurranó vagy trükkös 
– magukat rendőrnek vagy közüzemi alkalmazottnak álcázó – 
tolvajokról van szó. Az önkormányzat célja a pályázat kiírásával, 
hogy visszaszorítsa az ilyen és ehhez hasonló bűncselekményeket 
Erzsébetvárosban.

A pályázat részleteiről tájékozódhatnak a www.erzsebetvaros.
hu weboldalon.

Szikszai Zsolt alpolgármester kilátogatott egy kapufigyelő rendszerrel ellátott 
társasházhoz

Kutyachip január 
elsejétől
Jövő év január 1-jétől hatályos a kedvtelésből 
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
szóló kormányrendelet módosítása, amely elő-
írja, hogy a négy hónaposnál idősebb ebek csak 
elektronikus transzponderrel (chippel) megje-
lölve tarthatók. A kutyatulajdonosoknak még 
három hónapjuk van arra, hogy kedvenceiket 
chippel megjelöltessék. Fontos tudni, hogy az 
állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény 
kimondja, hogy az eb transzponderrel történő 
megjelöléséért legfeljebb 3500 Ft összeg kér-
hető az állat tartójától, amely magában foglalja a 
transzponder árát, a beültetés díját és az orszá-
gos eb-adatbázisba való regisztráció díját is. Az 
európai elvárásoknak megfelelő, felelős állattar-
tási szemlélet meghonosítását segítő kormány-
rendelet alkalmazásával átláthatóbb lesz a hazai 
ebállomány, és csökkenhet a kóbor kutyák száma.



„Én elmentem 
a vásárba...”

Október 26-án délután „A Boldog Iskolásévekért 
Alapítvány” rendezvényén a Bóbita és a Csi-
csergő Óvoda ovisai, valamint az Erzsébetvárosi 
Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szak-
középiskola Dob utcai iskolájának  alsó tagozatos 
diákjai vettek részt. A rendezvényt Tillinger Péter, 
az iskola igazgatója nyitotta meg, majd Grecsnik 
Györgyi igazgatóhelyettes vezette be a kicsiket a 
Dömötör napi népszokásokba, és ehhez kapcsolódó 
énekekkel fokozta a hangulatot. Rizik Attila zenés 
produkciója nagy sikert aratott, Nagy Anna taní-
tónő népi tánca pedig mozgásba hozta és jókedvre 
derítette a lelkes résztvevőket. A program második 
felében kézműves foglalkozásokon próbálhatták ki 
kreativitásukat és ügyességüket a gyerekek. 

Halloween a Dob utcában 
A halloween Mindenszentek előestéje. A régi hiedelmek szerint gonosz 
erők vették át ilyenkor a hatalmat: vámpírok, boszorkányok, szelle-
mek keltek életre. Manapság ez a nap jelmezes, vidám összejövete-
lek ünnepe. Ennek jegyében október 25-én a kéttannyelvű osztályok 
hatalmas halloween-partyt rendeztek az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű 
Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola Dob utcai épületében. 
Délelőtt az alsó tagoza-
tos kisdiákok ismerked-
tek meg az angolszász 
eredetű hagyománnyal: 
hallgattak idevágó tör-
téneteket, saját kezűleg 
faragtak tököt, még 
a tornateremben is a 
halloweenhoz kötőd-
tek játékos mozgások. 
A felső tagozatos diá-
kok a délutánt szintén 
ennek a hagyománynak 

szentel-
ték. A harmadik emeleti folyosón és termekben ijesztő 

szellemekkel, boszorkányokkal, szörnyekkel talál-
kozhattunk. A tornatermi galériában valóságos 

kísértetkastély tette próbára az ide látogatókat. 
A nap végét az osztályok zenés-táncos műso-
rai zárták. A büfében eredeti recept alapján 
készült angol süteményeket szolgáltak fel a 
szakiskolás diákok.

A szemetelés következményei
Tudta-e, hogy mindössze 27 darab PET-palackra van szük-
ség egy polárpulóver létrehozásához? És azt, hogy ha egyetlen 
műanyagpalack álló- vagy folyóvizeinkbe kerül, akkor akár 
450 év is eltelhet, mire lebomlik? Évente néhány százmilli-
árd forint értékű újrahasznosítható hulladékról mondunk le 
csupán azért, mert sokan nem tudják, hogy milyen értéket 
hajítanak ki – jó esetben a kukába. A nem szelektíven gyűj-
tött, újra feldolgozható anyagok jelentős része azonban sajnos 
a környezetet szennyezi, gyakran még ükunokáink számára is 
megoldandó feladatot jelentve.

Mit tehetünk annak érdekében, hogy a következő generációkra 
ne hagyjunk szeméttel terhelt örökséget? Gyűjtsük szelektíven 
az otthonunkban keletkező hulladékot, és azt a kerületi hulla-
dékgyűjtő szigetek egyikén, a megfelelő típusú gyűjtőbe dobjuk 
ki! A sárga színű, műanyag hulladék befogadására felállított 

konténerekbe például nemcsak a már említett PET-palackokat 
helyezhetjük el (lehetőleg laposra taposva, így több fér el 
benne), hanem a – megtisztított – műanyag háztartási flako-
nok, tejfölös és margarinos dobozok, illetve zacskók és szatyrok 
is belekerülhetnek.

A szelektív hulladékgyűjtést karolja fel az Együtt Európáért 
Alapítvány „Mindent a maga helyére” elnevezésű, az Európai 
Unió által is támogatott kampánya. (Facebook-oldalunkra ellá-
togatva folyamatosan frissülő információk, érdekességek nyújtanak 
tájékoztatást a témában. Begépelve így érheti el az oldalt: http://
www.facebook.com/Mindentamagahelyere

Együtt Európáért Alapítvány
1078 Budapest, Marek József utca 5. 3/33.
Telefon: +36-1-769-0803, Fax: +36-1-784-25-74 
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A Bóbita Óvodában kerékpároknak és egy napernyős homokozónak örülhetnek a kicsik

Új kosárpalánkkal gazdagodott az alsóerdősori iskola

A gyermekek 
fejlődésében  fontos 

szerepet tölt be  
a hulahopp  karika

Két és fél milliós 
óvoda- és 
iskolafejlesztés
Az Erzsébet Terv keretében megvalósuló intéz-
ményfejlesztés során Erzsébetvárosban 7 óvoda és 
3 iskola részesült anyagi- és eszköztámogatásban. 
Az önkormányzat az év elején minden intézmény-
től bekért egy listát, melynek tartalmaznia kellett 
az összes eszközigényt, illetve szükséges felújítást. 
A városvezetés a beérkezett adatok alapján üte-
mezte az igények teljesítését, és az I. ütem sike-
resen megvalósult. A Nefelejcs, a Magonc, a Kópé-
vár, a Dob, a Csicsergő, a Brunszvik és a Bóbita 
Óvoda, valamint az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű 
Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola, 
a Baross Gábor Általános Iskola és az Alsóerdősori 
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium 
az I. ütemben összesen 2,5 millió forint önkor-
mányzati támogatásban részesült. Móri Árpádné, 
az Alsóerdősori iskola igazgatója újságunknak 
elmondta, hogy a gyerekek nagyon örültek a 
kosárpalánknak, hiszen így nemcsak testnevelés 
órán, de utána is bármikor tudnak kosárlabdázni. 
Molnár Lászlóné, a Nefelejcs Óvoda vezető-
helyettese elmondta, hogy számukra az önkor-
mányzati támogatás nagy segítség volt, mert a 
felkínált összegből mindent meg tudtak valósítani, 
amit szerettek volna. A nyári szünidő alatt zajlott 
a felújítás, amely során kicserélték a burkolato-
kat, járólapokat, vizesblokkokat, kifestettek és 
az óvoda egész udvara is megújult. Nemcsak 
az óvoda dolgozói, de az óvodába járó gyerekek és 
szüleik is nagyon örültek, hiszen a szünidő befe-
jeztével egy új és szép környezet várt mindenkit. 
Külön megköszönték az önkormányzatnak, hogy 
az óvodafejlesztést úgy tudták megoldani, hogy az 
óvoda működését nem befolyásolta, mert a nyári 
szünetre esett.A felújítások II. ütemével egyide-
jűleg megkezdődnek a bölcsődei fejlesztések is, 
melyek igényeinek felmérése már megkezdődött.

A Magonc Óvoda 
gyermekei 

mozgásfejlesztő 
játékokat kaptak

A projektek az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósulnak meg.

A projektek az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósulnak meg.
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A Wesselényi utcai baptista gyülekezet 2012. október 14-én 
hálaadó ünnepet tartott. Imaházuk, a „Wessi”, ahogyan ők nevezik, 
125 éve, 1887. augusztus 21-én nyitotta meg kapuit. 

125 éve tárta ki kapuit 
a „Wessi”

Az alapító, Meyer Henrik és felesége 1873. március 
6-án érkezett Budapestre. Éppen ebben az évben 
egyesült Pest, Buda és Óbuda: a város óriási fejlődésnek 
indult. Meyer elhatározta, hogy saját imaházat épít, de 
a Hársfa és Wesselényi utca sarkán fekvő telket csak 
1884-ben tudta megvásárolni. Az épület terveit maga 
Meyer készítette, alapjait 1886. október 1-jén rakták 
le, és gyorsan, mindössze tizenegy hónap alatt felépült. 
A megnyitó ünnepségen több mint 700 ember szorongott 
az imaházban. Ifjabb Szabadi Gusztáv, akinek nagyapja 
festőként vett részt a ház építésében, így emlékezett 
a frissen nyílt imaházra: „Az 1887 augusztusára befejezett 
kápolnában – … – oldalkarzatok is voltak, és nem álltak 
még a háztömböt alkotó lakóépületek. … A karzatokat szép, 
bordázott, akantuszlevelekkel díszített öntöttvas oszlopok 
tartották. Elöl a szószék a kis kupolával megvolt, a kupola 
sötétkékre volt festve, benne szabályos rendben arany 
csillagok sorakoztak...Nagyapám – Szabadi F. Gusztáv 
– akinek szakmája festő-mázoló volt, még mutogatott egy-
egy tárgya, hogy ezt is ő festette annak idején. Különösen 
a padok tölgyfaerezetet utánzó „flóderolására” volt büszke.” 
Az imaház megnyitójáról még egy német lap is beszámolt. 
A Wesselényi utcában a II. világháború végéig németül 
folyt az igehirdetés.
 
(Az adatok Dr. Gerzsenyi László és Miklya Luzsányi 
Mónika Mindeddig… című kötetéből valók)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált 
Humán Szolgáltató Központ

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet  
az alábbi munkakör betöltésére:

1 fő szakképzett élelmezésvezető/dietetikus
Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszonyban.

A munkakör betöltőjének feladatkörébe tartozik 
az  intézmény étkeztetéssel kapcsolatos feladatainak 
szervezése, közvetlen irányítása, a konyha folyamatos 
működtetése és a lakoma-program naprakész vezetése.

A munkavégzés helye: 
1071 Budapest, Városligeti fasor 39. 

Pályázat benyújtásának módja: 
sztanyek.zoltanne@bjhuman.hu

Benyújtásának határideje: 2012. november 26.

Álláspályázatok

„Közös nyelvünk a zene  
és a tánc” 
A 10 éve alakult erzsébetvárosi és újpesti bolgár önkormányzatok, 
2012. november 22-én 18 órai kezdettel a Bolgár Művelődési 
Házban fergeteges zenés-táncos estet rendeznek meghívott vendé-
gekkel és neves fellépőkkel. 

A rendezvény ingyenes, és mindenkit várnak sok szeretettel.
Helyszín: Bolgár Művelődési Ház, Budapest IX. kerület, 
Vágóhíd utca 62.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébet-

város Önkormányzat Bischitz Johanna 

Integrált Humán Szolgáltató Központ

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot 

hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

1 fő szakképzett szakácsnő

Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkal-

mazotti jogviszonyban.

A munkakör betöltőjének feladatkörébe tar-

tozik: szakácsnői feladatok ellátása, a konyha-

lányok munkafolyamatainak szervezése, 

felosztása.

A munkavégzés helye: 

1071 Budapest, Városligeti fasor 39. 

Pályázat benyújtásának módja: 

sztanyek.zoltanne@bjhuman.hu

Benyújtásának határideje: 2012. november 26.

Helyreigazítás

A 18. lapszámunkban tévesen jelent meg 

a veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

időpont. 
A helyes időpont a 2. gyűjtőpontnál: 2012. 

november 9., péntek 18.00–19.30 volt. 

Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. 

hibájából adódó kellemetlenségekért szíves 

elnézésüket kérjük!

A nemzetiszínű szalagot Vattamány Zsolt polgármester és dr. Herjeczki Kornél, a gyülekezet 
vezetője vágta el

Vattamány Zsolt polgármester ünnepi beszédet mondott, melyben 
kiemelte a hívő emberek társadalmunkban betöltött szerepét

Az új megnyitott „Wessi” régi-új bejárata, ami 55 évig zárva volt



10 11

w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2012. november 15. Erzsébet város 2012. november 15. w w w.erzsebet varos .hu

TényfeltáróTé
ny

fe
lt

ár
ó

Multifunkciós sportkomplexum helyett foghíjtelek jelképezi Erzsébetvárosban 
a Hunvald-korszak ingatlanpolitikáját. A régi Százház utcai sportcsarnokot 
lebontották, a mesébe illő újat soha nem kezdték el építeni, az arra felvett 
hitel viszont most is megnehezíti a kerület mindennapjait.

Sportközpont helyett grund

A VII. kerület (mondhatni) kínos 
ingatlanügyei közül kiemelkedik 
a Százház utcai Rekreációs Központ 
beruházás. A projekt több mint öt éves 
történetét megvizsgálva változó ter-
veket és határidőket éppúgy találunk, 
mint növekvő adósságállományt; „csu-
pán” a kész sportközpont hiányzik a 
felsorolásból. A félbemaradt, pontosab-
ban meghiúsult beruházás nem csak 
az okozott anyagi kár miatt érintette 
érzékenyen a kerületben élőket. Az 
erzsébetvárosiak manapság sportolásra 
alkalmas létesítmény híján kénytelenek 
lakóhelyüktől távolabb keresni uszo-
dát, vagy éppen bérelhető tornatermet.

A sportközpont kálváriája 2007 nyarán 
kezdődött: Erzsébetváros képviselő-tes-
tülete ekkor határozta el, hogy a Százház 
utcában található sportcsarnokot átala-
kítják. Többek között uszoda, jégpálya 

és konferenciaterem is épült volna a 
meglévő létesítmény bővítésének, illetve 
a csarnok mellett található szabad terü-
let beépítésének köszönhetően. Hamar 

kiderült azonban, hogy a bővítés nem 
lehetséges a régi sportcsarnok megtar-
tásával, ezért az akkori testület a bontás 
mellett döntött. Az önkormányzatok 
már 2007-ben sem voltak megnyugtató 

anyagi helyzetben, a beruházáshoz szük-
séges négymilliárd forintot devizaalapú 
kötvények kibocsátásával tervezte előte-
remteni a VII. kerület.

Az év végén Hunvald György korábbi 
polgármester jelentette be a kerület 
grandiózus terveit, egy interjúban 
már-már meseszerű sportparadicsom 
megépüléséről számolt be. Vélekedése 
szerint Budapest, sőt, az ország legkor-
szerűbb sportközpontját adták volna 
át 2009 karácsonyán. „Odafigyeléssel 
és szakszerű irányítással Erzsébetvá-
rosnak kifizetődik ez a beruházás” – 
nyilatkozta 2007 végén. Végigtekintve 

öt év eseményein talán joggal mond-
hatjuk, hogy a Százház utcai Rekreá-
ciós Központ beruházást a legkevésbé 
sem a szakszerű irányítás jellemezte, 
és jelen pillanatig hasznot nem hozott, 
de anyagi kárt és bosszúságot annál 
többet okozott a kerületnek. Az előze-
tes terveket azonban már a közbeszer-
zési eljárás első szakaszában módosí-
tani kellett, mert valamennyi ajánlat 
lényegesen meghaladta a rendelkezésre 
álló, illetve a tervezett anyagi fedeze-
tet. A tárgyalásos közbeszerzési eljá-

rást végül a HÉROSZ Építőipari Zrt. 
nyerte, köszönhetően annak, hogy 
az első szakaszban benyújtott terveit 
módosította, és lefaragott a beruházás 
költségeiből – bizonyos feltételek mel-
lett. Ezen feltételek szerint a rekreációs 
központ melletti, ki nem használt 
területen irodaépületet (6300 m2 
alapterületen) és mélygarázst építene, 
amelyek felett saját maga rendelkezne. 
Ezenfelül a terület egészén kialakításra 

kerülő valamennyi parkolóhellyel az 
építő, illetve az irodaház mindenkori 
tulajdonosa rendelkezne.

A korábbi sportcsarnok bontását a kivi-
telező gyorsan elvégezte, a telekszom-
szédok tiltakozása miatt az építkezést 
azonban nem tudta megkezdeni. Hosz-
szas pereskedés után 2010. november 
3-án adta ki a jogerős építési enge-
délyt a másodfokú építésügyi hatóság, 
ekkorra azonban az önkormányzat és a 
Hérosz Építőipar Zrt. között több fron-

ton is vita alakult ki. A vállalkozó mint 
felperes több mint egymilliárd forint 
késedelmi kamatot szeretett volna 
kapni az önkormányzattól. Ezzel szem-
ben Erzsébetváros új vezetése szerint az 
építési szerződést a közbeszerzési eljárás 
szabályainak megkerülésével kötötték, 
ennek értelmében semmisségi kifogást 
nyújtott be az önkormányzat. Az ügy 
még nincs lezárva, és sajnos a befejezés 
időpontja sem látható előre. Ráadásul, 

a 2007-ben 151 forintos árfolyamon 
felelőtlenül felvett svájci frank alapú 
hitel a mai vezetés terheit növeli.

Időközben a HÉROSZ Építőipari Zrt. 
felszámolásra került, és a már említett 
bírósági procedúra miatt a kerület 
lakóinak még várniuk kell a Százház 
utcai sportélet újjászületésére. A jelen-
legi városvezetés célja, hogy a kerület 
és a környéken élők igényeihez iga-
zodva hasznosítsák a területet, növelve 
a zöldterületeket Erzsébetvárosban.

A felelőtlenül lebontott régi sportközpont

 A 2009 óta üresen álló Százház utcai terület

„A félbemaradt beruházás nem csak  
az okozott anyagi kár miatt érintette  

érzékenyen a kerületben élőket.”

„A jelenlegi városvezetés célja, hogy a kerület
és a környéken élők igényeihez igazodva hasznosítsák a területet.”
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A kerületiek közül novemberben is rengetegen látogattak el az önkormányzat által szervezett 
ingyenes szűrővizsgálatokra, hogy általános képet kapjanak egészségi állapotukról. Vattamány 
Zsolt polgármester is részt vett a vizsgálatokon, mint lapunknak elmondta, a kerület vezetése 
elkötelezett a helyiek egészségének javítása iránt, és erre komplex programot épített fel.

Átfogó program a helyiek 
egészségéért 
Ismét sokan voltak kíváncsiak az egészségi állapotukra

„Azért hoztuk létre az Egészséges 
Erzsébetvárosért programot, mert 
fontosnak tartjuk az itt élők egész-
ségének megőrzését. Kerületünkben 
nagyon sok az idős ember, de öröm-
mel látom, hogy nemcsak ők jöttek el 
az egészségnapra, hanem fiatalabbak 
is részt vesznek a szűrővizsgálatokon. 
Külön örülök annak, hogy feltűnnek 
visszatérő arcok az egészségnapon, 

hiszen ez azt is jelenti, hogy lénye-
ges számukra a rendszeres vizsgálat. 
Mi is úgy gondoljuk, hogy nem elég 
csupán évente egyszer szembesül-
nünk a fizikai állapotunkat tükröző 
adatokkal, hanem lehetőség szerint 
sokszor részt kell vennünk szűréseken: 
évente több alkalommal tartunk ilyen 
vizsgálatokat a kerületben”– mondta 
lapunknak Vattamány Zsolt, a kerület 

polgármestere, aki – szokása szerint 
– most is ellátogatott vizsgálatokra. 
Mint mondta, nincs különösebb gond 
fizikai állapotával, de az általános vizs-
gálatot maga is fontosnak tartja. 

A hallásvizsgálattól, a vércukor- és 
vérnyomásmérésen át, a talpdiag-
nosztikáig megannyi szűrés ered-
ménye árulkodott arról, milyen is 
az egészségi állapotunk. Ez utóbbi a 

talpnyomást, vagyis a talpon megjelenő 
terhelést mutatja, így képet kaphatunk 
például arról, hogy jó minőségű lábbelit 
használunk-e, s ez hosszú távon mit tehet a 
tartásunkkal. „Érintés és sugárzás nélküli, 
optikai elven működő talpi nyomásmérés-
ről van szó az egészségnapon végzett talp-
diagnosztikán. Normális esetben három 
ponton kéne terhelődnie a talpnak, az ettől 
eltérő kép a jövőben súlyos derék, hát és 
ízületi megbetegedéseket okozhat”– fogal-
mazott Basch László. Mint a szakember 
elmondta, az egészségnapon a legfiatalabb 
látogató harmincöt éves volt, de az időseb-
bek közül is sokan eljöttek. Hozzátette: a 
tartásprobléma a lakosság igen nagy részét 
érinti, érdemes tehát fiatalkortól odafi-
gyelni arra, hogy milyen cipőt visel az 
ember, s abban hogy érzi magát a lába. 

A kerület komplex programot épített fel 
az itt élők egészségének megőrzésére: ide 
tartozik a rendszeres sport, az ingyenes 
szűrőnapok, a rendelők felújítása. 

Vattamány Zsolt hangsúlyozta, fontos, 
hogy buzdítsák a fiatalokat és az időseket 
is a sportolásra. Az önkormányzat elkezdte 
a kerületi orvosi rendelők felújítását, az 
orvosoknak nyújtandó támogatás pedig 

jelenleg kidolgozás alatt van. „Mindent 
megteszünk azért, hogy az erzsébetváro-
siak érezzék, mögöttük állunk” – emelte 
ki a kerület polgármestere. 

Ismert, hogy Erzsébetváros a főváros 
leggyérebb zöldfelületű kerülete mind 
négyzetméterszámban, mind pedig ará-
nyait tekintve. 

A tavalyihoz hasonlóan az idén is rengetegen vizsgáltatták meg hallásukat

A fiatalok és az idősek körében is népszerű volt a látásvizsgálat

Vattamány Zsolt polgármester is részt vett az erzsébetvárosi szűrőnapon

Egészséges Erzsébetvárosért!

Interjú dr. Dénes Margittal, az önkormányzat egészségpolitikáért felelős munkatársával

Milyen volt a részvételi arány az őszi 
szűrőnapokon?
Az önkormányzat épületében megszerve-
zett szűrésre már a megadott időpont előtt 
többen várakoztak. A szűrések során több 
mint 200 erzsébetvárosi lakost vizsgáltak 
meg, és láttak el megfelelő tanáccsal. Ismét 
lehetőség nyílt az ingyenes hallásvizsgálatra 
is. Az itt frissen kiszűrt betegeket további 
gondozásra a Péterfy kórház másnapi  
járóbeteg szakrendelésére irányították, hogy 
ott gondozásba vegyék őket.
Milyen volt az együttműködés 
a Péterffy kórházzal?
Az önkormányzati együttműködés 
a kórházzal sikeres volt, hiszen szomba-
ton már kora reggel sorban álltak a kór-
ház előtt az egészségükért tenni akaró, 
a megelőzést szem előtt tartó  emberek. 
A szív- és érrendszeri betegségek szűrése 

volt a kiemelt szűrési szempont, de szinte 
minden területen lehetőséget biztosítottak 
arra, hogy panasz esetén célzottan vizsgál-
ják a betegeket. Nagy volt a csoportosulás 
az egészséges étkezést, életmódot bemu-
tató és magyarázó asztal körül is. A kór-
ház orvos igazgatója, dr. Szokoly Miklós 
elmondta, hogy  a prosztatadaganatot 
kimutató tesztcsíkból is biztosítottak a 
szűréshez elegendő darabot, így ilyen jel-
legű vizsgálatra is volt lehetőség. A csont-
sűrűség-vizsgálat hosszadalmas volt, ezért 
csak 16 ilyen jellegű szűrésre volt lehetőség 
ezen a szombaton. A két eltérő helyszínen 
történő szűrés eredményességét – a lehe-
tőséggel élő polgárok 500 fő feletti száma 
mellett – az így kiszűrt és időben  gon-
dozásba vett beteglétszám is bizonyítja. 
Erről azért nincs még pontos adatunk, 
mert maga a szűrés kitöltötte az időt, és 

a különböző betegségben szenvedőket 
más-más szakterület veszi gondozásba.  
Milyen újabb vizsgálatok voltak a tava-
szi szűrőnaphoz képest?
A már megszokott, hagyományos szűrő-
vizsgálatok mellett a lábboltozat vizsgála-
tára, azaz ortopédiai szűrésre is lehelőség 
nyílott. Akinél szükségesnek tartotta 
a szakember gyógyászati segédeszköz vise-
lését, azok részletes felvilágosítást kaptak 
arról, hol és hogyan tudják a legmegfele-
lőbbet beszerezni. 
Elmondhatjuk, hogy az önkormányzat 
már hagyományosan, minden évben 
megrendezi a kerületi lakosok számára 
az ingyenes szűrőnapokat?
Igen. A nagy sikerre való tekintettel az 
önkormányzat jövő tavasszal ismét felkí-
nálja a kerület lakóinak az ingyenes szűrő-
vizsgálat lehetőségét.
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Erzsébet királyné legendája ma is él: az Országos Széchényi Könyvtár 
online katalógusába beütve nevét, több mint 600 dokumentumot találunk. 
Filmek, könyvek tucatjai készültek róla, újabb és újabb tanulmányok 
foglalkoznak vele. Ha kicsit alaposabban vizsgáljuk alakját, egy rendkívül 
összetett, ellentmondásos személyiséget ismerhetünk meg.

„A sajátságos nő”

A VII. kerület nevében 1881 decem-
berében 38 aláíró polgár kezdemé-
nyezi, hogy a Főváros Törvényható-
sági Közgyűlése Erzsébet királynéról 
nevezze el a kerületet. Levelükben 
így indokolnak: „Felséges Asszonyunk, 
forrón szeretett Királynénk, köztudomás 
szerint a magyar nemzet legsúlyosabb 
napjaiban fényesen igazolta azt, hogy ő 
nemcsak a nemzet uralkodójának felsé-
ges neje, hanem, hogy azon nemzetnek, 
mely őt az elnyomatás és szorongattatás 
napjaiban is csak szeretni tanulta, való-
di szerető anyja, legmagasabb pártfogó-
ja, legkegyelmesebb védasszonya.” 

Ki tehát Elisabeth Amalie Eugenie 
von Wittelsbach, otthon Lizy, később 
Sissi, aki élete utolsó évtizedeiben 
Hohenembs grófné álnéven utazgatott, 
akit mi magyarok ma is a kiegyezés 
egyik legfőbb előmozdítójaként, 
a nemzet barátjaként ismerünk? Nincs 
olyan ember Magyarországon, aki ne 
hallott volna róla, és alakja még ma is 
élénken foglalkoztat mindannyiunkat. 
Mi mással magyarázható, hogy nem-
régiben megjelent egy kicsi lányoknak 
való, rózsaszín mesekönyv, amely így 
kezdődik: „Minden kislány arról álmo-
dozik, hogy egyszer eljön érte a daliás 
herceg fehér lovon, s elrepíti a palotájába, 
ahol varázslatos, andalító muzsika vár-
ja, és meseszép habos ruhában siklik a 

báli forgatagban szerelme karján… Élt 
egyszer egy kislány, akinek valóra váltak 
az álmai. Sissi, a szabadságszerető, ro-
mantikus, gyönyörű leány egyik napról a 
másikra császárné és királyné lett, mint-
ha csak egy tündérmese vált volna valóra! 
Álmodj Te is, kishercegnő, és kívánom, 
hogy minden álmod váljon valóra!”

Van azonban néhány olyan dolog, 
amely árnyaltabb megvilágításba 
helyezi az öntörvényű királynét. Azt, 
hogy kedvelte a magyarokat, tudjuk, 
de arról kevesebben hallottunk, hogy 
nemzetünk iránti szeretete már házas-

sága előtt megvolt, hiszen édesapja, 
Miksa herceg környezetében élt egy 
magyar, gróf Majláth János, aki 1853 
őszétől 1854 tavaszáig, vagyis majd-
nem a Ferenc Józseffel való egybekelés 
pillanatáig, előadásokat tartott neki 
magyar történelemből. A magyarba-
rátságra Jókai, akivel Erzsébet levele-
zett is, ráerősít: „Én magam is bizony-
ságot tehetek a mellett, hogy a királyné a 
mi körünkben sokkal jobban érzi magát, 
mint bárhol. Maga is nem egyszer mon-
dotta, hogy csak a budai várban érzi 
magát jól, mert sehol sem járhat-kelhet 
oly szabadon, mint itt.”

Egyik udvarhölgye, Fürstenberg 
grófnő pontosan jósolta meg, hogyan 

támad majd új életre a királyné: „Hogy 
milyen volt a valóságban, hogy mi volt 
rajta olyan vonzó és elbűvölő, ezt sem 
véső, sem ecset nem képes visszaidézni. 
A legendában él tovább, nem pedig 
a történelemben.”

Életét ismerve talán hihetetlen, de igazi 
szerelmi házasság volt az övé Ferenc 
Józseffel. Amikor a kamaszlány Sissit 
édesanyja megkérdezte, hogy szereti-e a 
császárt, akkor állítólag a hercegnő így 
felelt: De hát elképzelhető, hogy valaki 
ne szerethessen egy ilyen férfit. … Min-
dent elkövetnék, hogy boldoggá tegyem 
a császárt. Csak azt nem tudom, vajon 
sikerül-e? Igen, szeretem a császárt, csak 
ne volna császár! Az esküvő után két 
héttel azonban már nem találta a he-
lyét, keserűvé tette a bécsi udvar rideg 
szellemisége. A királyné, aki tizennégy 
éves kora óta verselt, így fogalmazott: 

„Börtönöm a Burg nekem!
Ködbe bár vagy napsugárba  
–  Leshettek már a sirályra!
Hurrá! Vár a végtelen!”

Krúdy Gyuláról is kevesen tudják, 
mennyire foglalkoztatta Erzsébet ki-
rályné. Újra és újra visszatért hozzá, 
hogy apró írásokban meséljen róla, 
mindig a csodálat hangján. Éppen ő az, 
aki „sajátságos nő”-nek nevezte.  
A 25 éves Krúdy így ír a királynéról: 
Erzsébet (1898): „Csendes méla bánattal 
telik meg a lelkem, hogy elírom ezt a ne-
vet. Olyan ez a bánat, mintha néha nap-
ban járnék az elhagyott ligeten halovány 

Mítosz és valóság
Erzsébet királyné, alias Hohenembs grófné 
(1837–1898)

ég alatt…Tiszteletteljes hódolattal, mély szeretettel övezem fel magam, 
ahogy arról a magyar asszonyról írok, aki mindnyájunknak a csókját 
érdemli, amit a köntöse szegélyére csókolunk – minden magyar asszo-
nyok legtisztábbjáról, legelesőbbjéről, legszomorúbbjáról, ha írok.”
Erzsébet királyné szinte mindenkire erős hatást gyakorolt, ez elől 
nem menekülhetett Széchenyi István sem, aki így írt Naplójában: 
„A császárné a legszebb asszony a világon”, majd egy másik helyen 
„Asszonyi angyal”-nak nevezi. Pedig mai fogalmaink szerint a 
királyné anorexiás lehetett. Mi mással magyarázható, hogy egy 
172 centiméter magas nő, aki sohasem volt több 50 kilónál, 
állandóan kövérnek érezte magát, ezért folyvást fogyókúrázott. 
Derékbősége 50, csípőbősége 65 centiméter lehetett. Mindez egy 
olyan korban, amikor a nők körében éppen a dundi volt az ideál. 

Adott volt tehát egy asszony, aki a XIX. században XX. századi 
módon viselkedett: büszke, független, önálló, és csak az érdekel-
te, hogy megvalósítsa önmagát. Igen jellemző rá, hogy a bécsi 
udvarban három dolog miatt okozott botrányt:

1. az asztalnál sört akart inni,
2. fürdőkádat akart, mert naponta szeretett volna fürdeni,
3.  úgy döntött, hogy egyetlen udvarhölggyel megy Bécsbe, hogy 

maga intézhesse a bevásárlásait.

És persze mindeközben folyvást írta a verseit. Akad olyan köztük, 
amely a férfiakkal való kapcsolatáról szól:

Titkos kamrám

Én Madame Kékszakáll vagyok,
Van egy kamrám nekem,
Hol sok szép trófeám ragyog,
Kinyalva, fényesen.

Pompásan preparált fejek,
Fülük nagy szőrpamat.
Meg is szánom szegényeket…
Szerencsétlen csapat!

Van köztük egyenesen frivol is:

Rendez-vous

Kit itt a csúcsra felhág,
Egy meghitt kis helyen
Lenyughat. Lomb közén át
Két völgyre lát a szem.

A királyné 1863-ban határozta el, hogy komolyan kezd foglalkozni 
a magyar nyelvvel. Egyébként fantasztikus nyelvérzéke volt, hiszen 
beszélt angolul és újgörögül, valamint olvasott ógörögül is. Gyakor-
lásképpen eredeti angolból lefordította görögre Shakespeare Ham-
letjét. Nyelvtanárt fogadott, és hamarosan már eredetiben olvasta 
Eötvöst és Jókait. Magyarbarátsága természetesen igazi rokonszenv 
volt, de egyben provokáció is az udvarral szemben. A magyar nyelv 
ismeretében olyan magasra jutott, hogy ezen még Ferenc József is 
meglepődött, aki egyébként szintén beszélt kicsit magyarul. 

A királyné mindenben a végletek embere volt. Elképesztő testgya-
korlatokat végzett, s ezekkel halálra fárasztotta magát. Hosszú gya-
loglásokat, kimerítő lovas túrákat szervezett. Szinte mindig fogyó-
kúrázott, amivel még Ferenc Józsefet is megijesztette, aki többször 
óva intette ettől. Alig átsütött bordaszeleteket evett, amihez nyers 
marhahúsból sajtolt levet ivott. Nagyon korán beköszöntöttek nála 
a különféle időskori betegségek, a folyamatos koplalás, a túlzásba 
vitt testgyakorlatok, a megerőltető túrák, amelyeket még rossz idő-
járás esetén is elvégzett, majd az ebből következő rendszeres meg-
fázások miatt reuma alakult ki a testében, kiszikkadt a bőre, még 
inkább erőt vett rajta a depresszió. Belső békéje megbomlott. Bár 
nem illik beszélni erről, de negyvenéves kora táján szépsége fényét 
vesztette. Többé nem volt hajlandó modellt ülni festőknek, nem 
hagyta magát fényképezni. Ekkor már elkezdett ráncosodni az arca, 
amit egyébként mindig legyezők és napernyők mögé rejtett.

Kisebbik lánya, Mária Valéria főhercegnő így írt naplójába édes-
anyjáról: 
„Ha a mama erős és nagyszerű jellemét arra használta volna, hogy 
derűsen és bátran és rendíthetetlenül harcoljon a boldogságért, és ha 
rosszul értelmezett büszkeségből nem hallgat el ahelyett, hogy szere-
tettel és megértéssel közeledik a papához, ha minden jelentéktelen, 
gyakran talán meggondolatlan kijelentés miatt nem sértődik meg 
mindjárt, és nem hiszi azt, hogy ezért oly sok mindenkiben csalódnia 
kellett, akit egykor szeretetett – akkor ez az igazi, nagy bánata talán 
nem lenne átitatva ezerszeresen is keserűséggel.”

„A legendában él tovább,  
nem pedig a történelemben.”
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Érdekességek országunk
királynéjáról

Erzsébet „Sissi” királyné olyan asszonyt volt, aki nem volt hajlandó rangjához illően 
viselkedni. Nem akarta eljátszani azokat a hagyományos szerepeket, melyeket 
környezete elvárt tőle. Egyszerű emberként viselkedett, akinek életéről rengeteg 
érdekességet hallani, ezeket most az alábbi cikkünkben összegyűjtöttük.

Érdekességek az életéről

1.  December 24-én született, kará-
csonykor.

2.  Foggal a szájában született, ami 
a bajorok szerint szerencsét hoz.

3.  Nyershús levét itta, hogy karcsú 
maradjon.

4.  Fodrásza, Fanni Angerer, 30 
tojásból és konyakból készített 
neki sampont. Ezzel mosták meg 
a haját, amit azután meleg vízzel 
kiöblítettek, és dióhéjból készült 
főzettel átmostak. Ezután Sissi 
addig sétált, míg a haja meg nem 
száradt.

5.  Kedvence az ibolyás fagyi volt. 
Kedvenc virága az ibolya.

Sissi szépségének titka

Sissi hihetetlenül karcsú volt. A leány-
búcsún viselt ruhájának derékbősége 
alig érte el az ötven centimétert. 
Ehhez képzeljük el a tekintélyes, 
85–90 centis mellbőséget, és a 172– 
173 centiméteres testmagasságot, 
amely annak idején legalább öt–hét 
centivel túllépte az átlagot! Akkori-
ban ugyanis a nők – a fennmaradt 
ruhákból ítélve – sokkal alacsonyab-
bak lehettek, mint manapság.

A rendszeres mozgás is segített 
szépségének őrzésében. Ebben az 
értelemben messze megelőzte a korát. 
Naponta lovagolt, és ha tehette, 
több órát gyalogolt, hegyet mászott. 
A kastélyában tornaszobát rendezte-
tett be. Volt hintagyűrűje, bordás-
fala. Feljegyezték róla, hogy reggelen-
ként függeszkedés közben olvastatott 
fel magának, és előfordult, hogy fejjel 
lefelé lógva fogadta anyósát, Zsófiát, 
annak legnagyobb rémületére. Ebéd-
nél előszeretettel mondott le a húsról, 
hogy el ne veszítse formás alakját. Így 

történhetett meg, hogy még Stefá-
nia lánya eljegyzésén, negyvennégy 
évesen is a világ legszebb asszonyá-
nak számított, holott akkoriban az 
ilyen korú nőket már öregasszonynak 
tartották.

Az udvari patikussal kevertetett magá-
nak arc- és kézkrémeket, uborkás, ola-
jos, mézes pakolásokat tett az arcára, 
éjszakára pedig nyers hússzeleteket, 
mert ettől remélte a kellő hidratálást. 
De legfőképpen a tisztasággal véde-
kezett az idő múlása ellen: kedvenc 
időtöltései közé tartozott a fürdés.
 
Dús, eleven, majdnem bokáig érő, 
gesztenyeszínű hajzuhatagát nem egy 
festményen megcsodálhatjuk. Ő maga 
is tisztában volt a természet e rendkí-
vüli adományával, és igyekezett ápolni 
azt. Naponta többször végigkefélte, 
és kéthetente egy egész napot szánt 
arra, hogy megmossa, majd tojásos, 
konyakos pakolással puhává, csillo-
góvá varázsolja. A hajkoszorú, amelyet 
fodrásznője mindezek után font, és 
tekert duplán a homloka köré, legen-
dássá vált.

Sissi esküvője

1854. április 24-én házasodott össze az 
Osztrák-Magyar Monarchia császára, 
Ferenc József és Erzsébet királyné.
Történt, hogy 1853. augusztus 15-én 
Ischlben összejött a két királyi „tár-
saság”, ekkor nézte ki magának a 
„másik” hölgyet Ferenc József, anyja 
pedig három nappal később ezt tudo-
másul kellett, hogy vegye. Erzsébet 

augusztus 19-én bólintott a lánykérésre: szerelem volt első látásra, 
ahogy mondani szokták.

Sissi 50 ezer forintot, ezüstöket, ruhákat, fehérneműket, négy báli 
ruhát, 14 selyemruhát, 16 kalapot, 36 hálóinget kapott apjától 
hozományként. Ezt Bécsben kevesellték, így Ferenc József kiegészí-
tette mindezt 100 ezer forinttal. 

Magát az esküvőt 1854. április 24-én délután tartották meg. Este 
fél hétkor vezette oltár elé a császár Sissit a bécsi Ágoston-rendiek 
templomában – természetesen hatalmas pompa közepette –, 
majd az ezt követő napokban több fogadást is rendeztek a frigy 
alkalmából. A szertartáson a bécsi püspököt hetven pap segí-
tette.

Sissi gyönyörű nő volt, aki szerette a magyarokat, nem véletle-
nül a mai napig az egyik legnépszerűbb történelmi személyiség 
hazánkban. Ausztria történelmét Majláth János magyar gróf taní-
totta neki (Erzsébetnek ugyanis a házasságig meg kellett tanulnia 
az udvari etikettet és a monarchia történelmét).

Elég merev volt számára a császári udvar, még azután is, hogy 
1855-ben megszülte Zsófia lányukat (ő 1857-ben, egy budapesti 
látogatás után tífuszban meghalt), majd 1856-ban Gizellát. Keve-
set lehetett férjével kettesben, anyósa (Zsófia) mindenre „vigyá-
zott”. Harmadik gyermekük, a várva várt trónörökös, Rudolf, 
1858-ban született meg.

Ferenc József és Erzsébet királyné nagyon különböző személyi-
ségek voltak, nem véletlen, hogy házasságuk hamar megromlott, 
majd Sissi betegeskedett, és végül 1859-ben elhagyta az udvart: 
otthon, majd Madeirán és Korfun élt. Itt ismerkedett meg egy 

magyar testvérpárral (Hunyadi Imre és Lili), akiktől megtanulta 
nyelvünket. 1861-ben tért vissza az udvarba olyan megerősödött 
személyiségként, aki már keresztül tudta vinni akaratát Zsófiá-
val és férjével szemben. Két év múlva magyar társalkodónőt vett 
maga mellé Ferenczy Ida személyében, ami újra megrökönyödést 
váltott ki az udvarban. 1867-ben, a kiegyezés után, a Mátyás-
templomban magyar királyi párrá koronázták őt és férjét, majd 
egy év múlva megszületett Mária Valéria nevű gyermekük – őt 
„magyar gyermek”-nek is becézik. 
 

Sissi halála

Sissit, azaz Erzsébet királynét mindenki szerette, férjét, Ferenc 
Józsefet viszont annál kevésbé. Ezért kellett Sissinek meghalnia 
1898. szeptember 10-én, a Genfi-tó partján. Az üdülőhelyen inkog-
nitóban tartózkodó Erzsébet éppen hajóra kívánt szállni udvar-
hölgyével, Sztáray Irma grófnővel, amikor egy alak nekikszaladt. 
Erzsébetet fel is döntötte, de nem tűnt különösebben veszélyes-
nek az eset. A tragédia a hajón következett be, amikor Erzsébet 
összeesett. Luigi Lucheni, a merénylő ugyanis pontosan szíven 
szúrta egy hegyes tőrrel, de a halál csak a hajón állt be. Testőrök 
nem voltak Erzsébet mellett, mert mindenkit előreküldött, még a 
komornyik is a hajón volt. Luchenit később elfogták, és életfogytig 
tartó szabadságvesztésre ítélték. 1910. október 19-én felakasztotta 
magát cellájában. 

Forrás: 
Josef Cachée – Gabriele Praschl-Bichler: Erzsébet királyné magán-
élete
Grössing, Sigrid-Maria – Erzsébet királyné és a férfiak

Erzsébet királyné szobra megtalaláható az Erzsébet-híd budai hídfőjénél lévő parkban
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„Film7” az eröművházban 

A filmek mindennap 1700 órától kezdődnek, ingyenesen
látogathatóak, a vetítések megkezdésétől zártkörűek.
Helyszín: EröművHáz (Wesselényi utca 17.)

2012. november 17. (szombat)

1700  Sissi – mítosz és valóság (Tévémagiszter)
1830  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzügyőr Zenekar, 
 Kapi-Horváth Ferenc ezredes vezetésével, akik 
 többek közt megzenésített Sissi verseket is előadnak  
 (Emlékkoncert Erzsébet királyné születésének  
 évfordulójára). Szólóénekes: Szepessy Beáta 

2012. november 18. (vasárnap)
1700  Erzsébet királyné és a monarchia reneszánsza  
 (záróra) 
1800  Sissi (1955) – a trilógia I. része  
 főszerepben Romy Schneider

2012. november 19. (hétfő)
1700  Erzsébet-kultusz (válaszd a tudást!)
1800  Sissi – A fiatal császárné (1956) – a trilógia II. része

2012. november 20. (kedd)
1830  Sissi – Egy császárné sorsdöntő évei (1957)  
 – a trilógia III. része

2012. november 21. (szerda)
1700  Sissi – mítosz és valóság (Tévémagiszter)
1800  Havár-Ferenczy Anna Vivien szólókoncertje,  
 aki 2011-ben elnyerte az „Erzsébetváros hangja” díjat
 zongorán kísér: Baja mónika

2012. november 22. (csütörtök)
1700  Sirályok útja – Erzsébet Gödöllőn 
1730  Sirály a Burgban – vita Erzsébet királyné költői  
 mivoltáról – Mészöly Dezső Különvélemények című  
 műsorából
1830  rudolf – Sissi egyetlen fia (2006) 
 Robert Dornhelm rendezésében

2012. november. 23. (péntek)
1700  Erzsébet-kultusz (válaszd a tudást!)
1800   magyarok cselekedetei – Erzsébet királyné ruhái
1830  Lengyel filmek – az Erzsébetvárosi Lengyel Nemzeti-

ségi Önkormányzat szervezésével ( Báthory-expressz, 
és egy lengyel filmszatíra)

SŐT7
Sissi Őszi Tánchét a Bethlen Téri 
Színházban, Erzsébetváros 
fennállásának 130. évfordulóján

Erzsébet királynő, népszerű nevén Sissi, 175 éve szüle-
tett, Erzsébetváros pedig az idén ünnepli fennállásának 
130. évfordulóját. A több mint 80 éve Erzsébetváros  
szívében alapított Bethlen Téri Színház, mely az elmúlt 
15 évben a kortárs táncművészet otthona volt, egy hét-
napos, hét előadásból álló kortárstánc fesztivállal kíván 
hozzájárulni a hetedik kerület születésnapjának méltó 
megünnepléséhez.

November 16. (péntek)
Közép-Európa Táncszínház: Levitáció  
(premier, koreográfus: vlad’ka malá)

November 17. (szombat)
A magyar Táncművészeti Főiskola modern tánc 
szakirány végzős évfolyamának estje: Úton  
(koreográfus: Kun Attila)

November 18. (vasárnap) 
GOBE Társulat: Tolnai Tánclexikona – Az eszéki zsiráf

November 19. (hétfő)
Gergye Krisztián Társulata 
és Közép-Európa Táncszínház: Danse Macabre

November 20. (kedd)
Fehér Ferenc: Tao Te

November 21. (szerda)
Andaxinház: Rejtőzködők

November 22. (csütörtök)
zadam Társulat: In’N’Out

Az ELőAdáSOK 1930 órAKOr KEzdődNEK.

Jegyár: 2000 Ft
diák, nyugdíjas: 1200 Ft

Információ, jegyrendelés:
+36 1 342 71 63
+36 30 456 3885
info@bethlenszinhaz.hu 
www.bethlenszinhaz.hu

 ERZSÉBET HÉT 
 AZ ÖRKÉNY ISTVÁN SZÍNHÁZBAN

Az Örkény István Színház az Erzsébet Hét alkalmából a november 16-a és 23-a közötti 
előadásaira a jegyek árából 20% kedvezményt nyújt Erzsébetváros lakóinak. 

A kedvezményt a szabad jegyek függvényében, a színház jegypénztárában és szervezésén lakcím-
kártya felmutatásával lehet igénybe venni. Egy előadásra egy lakcímkártya felmutatásával maximum  

2 db jegy vásárolható. (Ez a kedvezmény más kedvezményekkel nem összevonható!)

Cím: Budapest VII. kerület, Madách I. tér 6. 

A közönségszervezés hétköznap 1000–1300 óráig, a jegypénztár naponta 1300–1800 óráig, illetve 
előadásnapokon kezdésig tart nyitva. (Jegyelővétel 1830 óráig)

Jegyinformáció: 06-1- 267-3775 • szervezes@orkenyszinhaz.hu.

november 16. (péntek) Pillantás a hídról
november 17. (szombat) Liliomfi
november 18. (vasárnap) 1100 A Sötétben Látó Tündér
  Merlin, avagy Isten, Haza, Család
november 19. (hétfő) János király
november 20. (kedd) Liliomfi
november 21. (szerda) Tarelkin ÉLETE
november 22. (csütörtök) Peer Gynt
november 23. (péntek) Kasimir és Karoline

A előadásokról további információk találhatóak a www.orkenyszinhaz.hu címen.

SISSI GYEREKSZEMMEL
2012. november 21. (szerda)

Helyszín: Alsóerdősori Bárdos Lajos általános Iskola és Gimnázium (1074 Alsóerdősor u. 14–16.) 

Délelőtti program
Erzsébet királynét ábrázoló négy óriásgrafika kifestése

Délutáni program
rendhagyó történelemóra
Legenda Egyesület interaktív „Ismerd meg Erzsébetvárost” játéka
Bihari Táncegyüttes táncosai a közismert korabeli „Palotás” alapjait tanítják meg a gyerekeknek

„Névadás – kézfogás” 
játékos vetélkedő gyerekeknek 

Időpont: 2012. november 20. (szerda) 1400–1800

Helyszín:  ERöMűVHáZ (Wesselényi utca 17.)
Szervező: Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetsége
Fővédnök: Vattamány Zsolt polgármester 
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Érzékszerveink közül a fülünk az egyik legfontosabb kommunikációs eszközünk. 
Hallásunk csökkenése vagy hiánya az emberi szervezet egész működésére kihat, 
nélküle az élet minősége és a szociális beilleszkedés nem lehet teljes. 

Az őszi szünet előtt izgatott felnőttek és gyerekek lepték el az Alsóerdősori Bárdos 
Lajos Általános Iskola és Gimnázium termeit, folyosóit. Második alkalommal rendezték 
meg a családi sportnapot, amelynek nem titkolt célja volt a szülők és gyermekek 
közös élményhez juttatása, valamint az iskolához való pozitív viszony erősítése. 

A nagyothallásról általában

Mozgásban az iskola

A hideg idő sem szegte a kedvét a résztvevőknek, hiszen 
a szülők meleg teával, pattogatott kukoricával, szend-
viccsel és a felnőtteknek szánt forralt borral járultak 
hozzá a rendezvényhez.

Móri Árpádné, az iskola igazgatója elmondta, hogy 
szeretnék minél jobban kiaknázni a zene, a tánc és a 
sport mással nem pótolható, személyiséget és közösségi 
kapcsolatokat erősítő hatását. 

A kisebbek forgószínpadszerűen váltóversenyeken, 
zsinórlabda és egyéb sportvetélkedőkön vehettek részt. 
A nagyobbak próbára tehették fizikai állóképességüket, 
valamint foci, kosárlabda, pingpong és sakk állt a ren-
delkezésükre a játékhoz.

Kiemelt érdeklődés övezte a kerületi önkormányzat és 
az iskolai diákönkormányzat közötti barátságos labda-
rúgó mérkőzést. A gimnazisták kihasználták a hazai 
pálya előnyét, ám nagyra értékelik, hogy a sportolni 
szerető önkormányzati dolgozók elfogadták a meghívá-
sukat, mondta Fóris András, a DÖK vezetője.

A mérkőzés végén szóba került a tavaszi visszavágó is a 
két csapat között. 

Zsúfolásig megtelt a terem Mohay Bence, a fiatal 
sportriporter élménybeszámolójára, aki a londoni olim-
pián szerzett tapasztalatairól, élményeiről tartott képek-
kel gazdagított előadást. Elmondta, milyen a viszonya a 
sporthoz, hogyan került erre a pályára, és milyen komo-
lyan készülnek fel a riporterek is az olimpiára. 
Remélhetőleg ez a nap is hozzájárult a mindennapi moz-
gás iránti igény felkeltéséhez.

Érvényes: 
2012.11.15-től 
2012.12.15-ig

Kind Halláscentrum
Budapest, Garay utca 45.
Telefon: 06-1/322  68 22

Kind hallás- 
centrum kupon
Hallásállapot felmérés  
9900 Ft helyett inGYEn! 
15% kedvezmény elemek  
és ápolószerek vásárlásakor.

ingyenes

Kipróbálás

2 hét
Kind Halláscentrum
Budapest, Garay utca 45.
Telefon: 06-1/322  68 22

A nagyothallás problémája évszázadok óta létezik, mégis a 
különböző korok viszonyulása a nagyothallókhoz – talán 
még századunk közepe táján is – meglepően negatív volt. Ez 
nagyban hozzájárult a még napjainkban is észlelhető hátrá-
nyos előítéletek kialakulásához. 

A vakok és gyengénlátók minden esetben – természetesen 
joggal – számíthattak a társadalom és a környezet maximá-
lis segítségére, a szemüveg pedig elfogadott segédeszköz lett, 
mi több, napjainkban már a divatot is szolgálhatja.

Ezzel szemben a nagyothallókat sok esetben gúnyolták, 
kinevették, és ők maguk is szégyellnivaló kellemetlenség-
nek tartották a hallókészüléküket.    

Pedig a hallás zavarainak következményei az érintetteken 
kívül hatnak a környezetre, a családra is.

Ha nem foglalkozunk az ezzel kapcsolatos ismeretek 
terjesztésével, az egészségügyi kultúra fejlődését elősegítő 
egészségneveléssel, a nagyothallók elszigetelődhetnek, visz-
szahúzódhatnak, illetve teret kaphatnak a hibás reflexek és 
az előítéletek.       

Törődés hiányában a lakosság 10–15%-a (ennyi embert 
érint a nagyothallás) miatt fokozatosan kirekesztetté vál-
hat, hiszen főleg a gyermek és az idős nagyothalló nincs 
tisztában állapota veszélyeivel, amelyek rá leselkednek az 
életben, pl. a közlekedés fontos jelzéseinek meg nem hallása 
esetén. A meg nem értés és értetés komoly lelki gondokhoz 
vezethet.

A nagyothalló szabályos emberkerülő lesz, azt hiszi, hogy 
mindig az ő kárára viccelődnek és nevetnek, nem érti a 
társalgást, így nem is tud részt venni abban, nem érzi jól 
magát a moziban, a színházban és így tovább. 

Ráadásul még otthonában is csak a megjegyzéseket kapja: 
„Túl hangos a rádió, a tévé!”, „Miért nem veszed már fel a 
telefont ?”, „Csengettek !” stb.

Higgyük el, az ép hallású környezet nem tud tapintato-
san viszonyulni e problémához, és nem figyel fel idejekorán 
a hallás romlására, pláne, ha kisgyermekről van szó, vagy 
ha a csökkenés lassan, fokozatosan alakul ki, és még az 
érintett sem veszi minden esetben kellő időben észre. 

Aligha köztudott, hogy minél tovább tart a „leszokás” 
a hallásról, annál tovább tart a „visszaszokás” a hallásra, ha 
egyáltalán még lehetséges a korrigálás.

A nagyothallásról a következő lapszámunkban olvashat-
nak bővebben.  

KIND. Együtt a jobb hallásért. (x)

A sportriporter élménybeszámolóját az iskola több diákja is végighallgatta A sportversenyek mellett a sakk is kiemelekedő szerepet kapott

Mohay Bence, az MTV sportriportere is ellátogatott a sportnapra

A barátságos labdarúgó-mérkőzés győztes csapata
✂



w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2012. november 15. Erzsébet város 2012. november 15. w w w.erzsebet varos .hu

22

Aj
án

ló

23

H
irdetés

16. péntek
¡	17.00–17.45
Kids Club 

18. vasárnap
¡	15.00
„Bözsi, ne sírjon” címmel 
a Morvay Károly Nóta- és 
Dalkör évzáró műsora 

19. hétfő
¡	16.00–19.00
A Molnár Antal Zeneiskola 
Ifjúsági Vonószenekarának 
próbája
¡	17.00–19.00
A Civil Szövetség ülése
¡	17.00–
Budainé Juhász Katalin: 
Utak, utcák, terek (II. rész) 
c. könyvének bemutatója

20. kedd
¡	14.00
Névadás – Kézfogás
¡	16.45–22.00
Sirály Sakk Klub 
¡	18.00–19.00
Kismamatorna 
21. szerda
¡	10.00–11.00
Baba-mama torna
¡	14.30–17.00
Nyugdíjas Gála

¡	17.30–20.00
90 éve született Kelemen 
Kristóf szobrász művész. 
Házigazda: Heil Edit. 
22. csütörtök
¡	Délelőtt
Tücsökzene 

23. péntek
¡	17.00–17.45
Kids Club 

24. szombat
¡	15.00–20.00
Fogyatékkal Élők Világnapja 

25. vasárnap
¡	10.00–15.00
Sakkverseny

26. hétfő
¡	14.00–18.00
Ki mit tud? 
¡	16.00–18.00
A Ezüst Hárs Egyesület 
összejövetele

27. kedd
¡	16.45–22.00
Sirály Sakk Klub 
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak 
Klubjának 
nyíltösszejövetele

¡	18.00–19.00
Kismamatorna 
¡	18.00–20.00
„Annak, aki szeret...”  Pálfy 
Margit színművésznő 
önálló estje. Belépő: 500 Ft

28. szerda
¡	10.00–11.00
Baba-mama torna
¡	18.00–19.00
Az Artissimo Trio koncertje
A belépés díjtalan!
¡	17.30–20.00
Matyó néphagyományok 

29. csütörtök
¡	Délelőtt
Tücsökzene 
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc
¡	17.00–19.00
Erzsébetvárosi Irodalmi 
Esték 

30.péntek
¡	14.30–18.00
A Morvay Károly Nóta- és 
Dal kör ingyenes nótaműsora
¡	17.00–17.45
Kids Club 
¡	18.00–20.00
A Schweitzer Kör 
összejövetele

1203 Bp., Kossuth Lajos u. 93.
(Erzsébet, Tátra téri piaccal szemben)
Telefon: 06 (1) 208-2743
Nyitva: h-p 8-17.30, sz: 8-13 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.OREX.HU, TELEFON: 06 1 413-3755

 Megnyerheti teljes hitelét!
Az akció  2012. szeptember 1-jétől december 6-áig tart. A részletes tájékoztató  üzleteinkben megtekinthető.

yitva: h p 8 17.30, sz: 8 13 óráig

Nálunk már most jön 
a Mikulás!5 NNáálluunnkk mmáárr mmoosstt
aa MMiikkuuéves 

    az Orex Zálog

h i lj hi l

az Orex Zálogaz Orex Zálog

555 ajándék!

10.00–10.45 óra: ERDŐK KÖNYVE
Az Aranyszamár Színház élő szereplős, zenés mesejátéka

11.15–12.15 óra: ÁLLATI JÓ BEMUTATÓ
Ismerkedés a városok vadvilágával, szemléltetéssel egybekötött előadás gyerekeknek 
az alábbi, jelenlévő állatokról: egér, patkány, görény, nyest, róka, borz, kutya

12.15–12.30 óra: KECSKEALAKOSKODÓ JÁTÉK

12.30–14.00 óra: ESZKÖZÖS NÉPI JÁTSZÓHÁZ
(táblás golyózó, labda-billentő, hordószurkáló, képkereső, fa sítalpak)

12.30–14.30 óra: KREATÍV KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ AZ ŐSZ JEGYÉBEN

12.30–15.30 óra: ARCFESTÉS, HENNAFESTÉS

12.30 és 13.30 óra: „KATYIKA MEG MATYIKA”
Interaktív mesesarok Kóka Rozália Magyar Örökség-díjas mesemondóval

14.00–15.30 óra: AUTENTIKUS MAGYAR TÁNCHÁZ ÉS HANGSZER
BEMUTATÓ A TARSOLY ZENAKARRAL

15.30 óra: TOMBOLASORSOLÁS

A belépés díjtalan!
Minden kedves erzsébetvárosi családot szeretettel várunk!

Támogatók: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
 Országos Gyermekvédő Liga
 Tessloff és Babilon Kiadó

Állati jó családi nap az ERöMŰVHÁZ-ban
2012. NOVEMBER 17.

SZOLG ÁLTATÁ S
Tévéjavítás 1 napon belül a hely     szí nen, 
garanciával! Tel.: 06 (20) 542-3529

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

Villanyszerelés! Volt ELMŰ-s javít, fel-
újít lakásvillanyt, bojler  villa mosságot, 
villany fűtéseket, csengőt stb. Tel.: 
06 (70) 259-0089; 06 (1) 337-0338

Lapostetők szigetelése és bádogos 
munkák, garanciával. Tel: 06 (20) 471-
1870, 06 (1) 273-1857

Villanyszerelés, gyors szol gá lat, 
bojlerjavítás kiszállási díj nélkül. Tel.: 
06 (20) 939-3799

Vízszerelés, csapok, szifonok, 
WC-csészék, WC-tartályok cseréje, 
javítása. Mosó- és mosogatógépek 
bekötése. Tel.: 06 (30) 447-3603

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

Lakásfelújítást vállalunk! Festés, 
burkolás, tapétázás, parkettázás, víz-, 
gázszerelés. Tel.: 06 (20) 404-1659, 
e-mail: toteambuild@gmail.com

Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, 
zárszerelés, rácskészítés, galériaké-
szítés, egyéb lakatos munkák. Tel.: 06 
(30) 299-1211

Parkettás munkák. Tel.: 06 (30) 948-
8909

Alpinista szakipari munkák: hom-
lokzatfelújítás, függőfolyosók és 
tűzfalak felújítása, veszélyelhárítás, 
festés, mázolás. Tel.: 06 (20) 471-
1870, 06 (1) 273-1857
 
Társasházak ereszdeszkázatának 
és faszerkezeteinek mázolása, 
alpintechnikával is. Tel: 06 20 471-
1870, 273-1857

EGY ÉB

Gyermekmegőrzés 333 Ftóra. Családi 
napközinkben, otthonos környezet-
ben 20 hetes kortól gyermekmegőr-
zést kínálunk. 10 alkalmas bérlet (30 
óra) 10 000 Ft. Cím: 1071 Bp., Damja-
nich u. 36. fsz. 4. 106. csengő. Tel.: 06 
(70) 365-5113

Antikváriumunk készpénzért 
vásárol jó állapotú könyveket, 
könyvhagyatékot. Díjmentes kiszállás. 
Tel.fax: 06 (20) 916-5766, 06 (1) 352-
7470, www.vertesiantikvarium.hu 

Diplomatalakás berendezéséhez 
Iványi-Grünwald, Ferenczy, Patkó, 
Szőnyi festményt vásárolnánk. Tel.: 
06 (30) 9492-900

Megunt, kidobásra szánt könyveit 
boldogan elszállítom. Nem vagyok 
kereskedő. Tel.: 06 (20) 956-4084

  
EGÉ SZ SÉG

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

Gyógypedikűrös házhoz megy, ki-
szállási díj nélkül. Jerabek Éva, tel.: 
06 (20) 439-1586

Fogászat! Teljeskörű ellátást biztosí-
tunk pacienseink számára: porcelán 
hidak, koronák esztétikus tömések, 
kivehető fogpótlások, ínybetegségek 
kezelése. Időpont egyeztetés: 06 (20) 
31-76-138

Gábor Eszmeralda mű gyűj tő  nő 
kiemelt áron vásárol készpénzért 
festményeket, bútorokat, órákat, 
ezüst tárgyakat, arany ékszereket, 
porcelánokat, Herendit, Kovács 
Margitot. Ingyenes kiszállás, 
értékbecslés. Életjáradéki szer-
ződést is kötnék. Üzlet: II., Fő u. 
67., tel.: 06 (1) 364-7534, 06 (70) 
264-1926

NYITÁSI AKCIÓ:
Lángos: 189 Ft.

Lekváros fánk: 179 Ft

HELYBEN KÉSZÜLT FRISS ÁRU!
GŐZGOMBÓC

TÓCSNI
FÁNK

BOLOGNAI TÁSKA
BROKKOLIS TÁSKA

TEJFÖLÖS KAPROS SÓS FÁNK
MENÜK 

ÜDÍTŐ, KÁVÉ

Jó étvágyat!
Címünk: Garay u. 30

(79-es troli végállomásánál)
FACEBOOK: Mr. Sconer
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