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Újra szavazhatnak Erzsébetváros lakói. A Madách téri lakossági szavazás után az Almássy tér átalakításáról 
lehet majd dönteni. A szavazatokat közel három héten keresztül, 2013. június 14-ig a kerület több pontján 
adhatják le. Az önkormányzat célja, hogy élhetőbb és szebb környezetet biztosítson a kerületieknek, mindezt 
a lakókkal együttműködve.

 



2 3

w w w.erzsebet varosimedia .hu • w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2013. május 30. Erzsébet város 2013. május 30. w w w.erzsebet varos .hu • w w w.erzsebet varosimedia .hu

AktuálisAk
tu

ál
is

Főszerkesztő: 

Török Emese

Grafikai tervezés, tördelés: 

Szalay Gábor

Olvasószerkesztő:

Gábri Zsuzsanna

Korrektor:

Bogdán László 

Fotó: 

Acsai Miklós, Deák Szabolcs, 

Varga Imre

Kiadja: 

Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. 

Ügyvezető: Dalos Zoltán

1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

Telefon: 462-0793 

Fax: 462-0795

e-mail: erzsebetvarosiujsag@gmail.com

A következő lapszám megjelenése: 

2013. június 13.

Az újság munkálataiban közreműködtek:

Szerzők: 

Bóka B. László, Szilléry Éva

Sajtóreferensek: 

Dr. Hajdu Kitti, Palkó Attila

Hirdetésfelvétel: 

hétfőtől csütörtökig 13.00–15.00 

e-mail: 

megrendeles@erzsebetvarostelevizio.hu

Megjelenik 40 000 példányban

ISSN 2062-5812

Online ISSN 2062-5898

Nyomda: 

Pharma Press Nyomdaipari Kft. 

1037 Budapest, Vörösvári út 119–121.

Az újságban található adatok, fényképek, 

egyéb tartalmak szerzői jogvédelem 

alatt állnak.

Az újságban feladott hirdetések 

tartalmáért semmilyen felelősséget 

nem vállalunk, és az abban foglalt 

szolgáltatások minőségéért sem.

Erzsébetváros Önkormányzatának 
kéthetente megjelenő, ingyenes lapja

Emléktáblát kapott Bozzay Dezső
Emléktáblát kapott az első hazai ipari 
for matervező, Bozzay Dezső egykori 
lakhelyén: néhány napja a Bajza utca 8. 
számú ház falán tábla hirdeti, hogy itt élt 
és al kotott a művész és édesanyja, Bozzay 
Margit, író. 

„Szerencsésnek tartom magam, hogy 
ismertem Bozzay Dezsőt, és nagyon 
lényeges, hogy az itt élők tudjanak róla, 
milyen fontos ez a ház. Az ember addig él, 
ameddig emlékeznek rá” – fogalmazott 
az emléktábla avatásán Fekete György, 
a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 
elnöke. 

Kerületünk önkormányzata és az MMA 
együttműködésével született meg az emlék-
tábla, amely a magyar ipari formatervezőre 
és édesanyjára emlékezik.  

„Belsőépítészként végzett, és nem vélet-
len, hogy olyan nagyvállalatoknál kapott 
munkát, ahol a szigorúan vett mérnöki 
munkát és a formatervezői munkát már 
szétválasztották. Hihetetlenül széles skálát 
ölelnek fel alkotásai, nagy ipari formater-
vező munkákba kapcsolódott be: étkezőko-
csit, híradástechnikai eszközöket, háztar-
tási gépeket tervezett, gyakorlatilag betört 
a magyar nagyipar konstrukciójába, és az 
ő példáján keresztül kezdte el kapizsgálni 
a magyar mérnöki világ, hogy szükség 
volna ilyenfajta formatervezőre” – mondta 
lapunknak Fekete György. 

Juhász Gábor a tábla avatásán hangsú-
lyozta: a hetedik  kerület vezetésének az a 
célja, hogy minden erzsébetvárosi kötődésű 
valamikori művészre méltó módon emlé-
kezzünk.

„Nem rideg múzeumfalak közé kiállí-
tandó tárgyak voltak Bozzay munkái, hanem 
minden egyes darab a mindennapi életünk 
része, személyes kötődésünk van hozzá. Ezek 
a tárgyak korlenyomatként értelmezhetők” – 
tette hozzá az alpolgármester.  

Újabb intézkedések 
a közbiztonság 
érdekében
A május 30-i ülés keretei 
között számos fontos napi-
rendi pontot tárgyal a képvi-
selő-testület. Így például dönt 
Vattamány Zsolt polgármester 
közbiztonság javítása érdeké-
ben tett előterjesztéséről. 

A rendelet célja, hogy a 
lakóközösségek és önkor-
mányzati intézmények támo-
gatást igényelhessenek külön-
böző biztonsági berendezések 
létesítéséhez. A polgármester 
megerősítette, hogyaz Önkor-
mányzat folytatni kívánja 
a kapufigyelő rendszerek 
kiépítésének pályázati eljárás 
keretében történő támogatá-

sát, s emellett olyan biztonsági 
berendezések felszerelését is 
támogatni kívánja, ame-
lyek a lakások, intézmények 
vagyonvédelmét  szolgálják, 
erősítve az ott élők, dolgozók 
biztonságát, egészségének 
védelmét. A támogatással 
az önkormányzat hozzájárul 
ahhoz, hogy a kisebb jöve-
delmű családok is lehetőséget 
kapjanak a biztonságosabb 
otthon megteremtéséhez.

A testületi ülés napirendjén 
szerepel még többek között 
az Erzsébetvárosi Felsőok-
tatási Ösztöndíj alapításáról 
szóló rendelet módosítása, 

mellyel az önkormány-
zat továbbra is támogatja 
a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók tatanulmányait. 
Bővülnek még az anyakönyvi 
szolgáltatások is: a módo-
sítás célja, hogy a nagyobb 
létszámú házasságkötésekre 
a Wesselényi u. 17. sz. alatti 
díszteremben kerüljön sor.

Cigány népismereti verseny a kerületünkben
Lezajlott az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által meghirdetett és anyagi-
lag támogatott Nemzetiségi Országos 
Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek 
sorában szereplő cigány nemzetiségi 
népismereti verseny második fordulója, 
melynek az Erzsébetvárosban található 
Országos Roma Önkormányzat adott 
helyet és további támogatást. Egy kerü-
leti iskola sikeresen startolt az országos 
próbán. A verseny szervezője és moderá-
tora az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
oktatási szakértője, Heider Csilla erzsé-
betvárosi lakos volt. 

Az írásbeli forduló után két diák, Boro-
sán Viktória 6.a és Kulcsár Klaudia 8.b 
osztályos tanuló bejutott az országos 
verseny szóbeli fordulójára és a dön-
tőbe. A ké szülődés embert próbáló volt, 

a lányok he teken át forgatták a népisme-
reti könyveket, kiadványokat, honlapo-
kat. Fotóalbumok alapján sorra vették 
a kiemelkedő roma/cigány származású 
zenészeket, költőket, írókat, festőket. 
Instrukciók alapján szinte lekottázva 
tanulták a verseket, prózákat. Boro-
sán Viki egy cigány népmesével készült 
(A lyukasztó eredete), Kulcsár Klaudia 
egy szép erdélyi cigány népköltészeti 
„imával”. A felkészítő tanárok Vidákné 
Varga Matild és Sajóhelyi Gábor voltak. 
A díszteremben összegyűlt diákokat az 
ORÖ részéről dr. Buri Edina elnöki kabi-
netvezető, valamint Rónaszékiné Keresztes 
Monika országgyűlési képviselő, Erzsébet-
város alpolgármestere köszöntötte.

Gratulálunk a munkához és az oklevél-
hez mindenkinek!

Faludy György emléktábla Erzsébetvárosban
Faludy Györgynek állított a VII. kerü-
leti önkormányzat emléktáblát egykori 
szülőházánál, a Damjanich utca 54-es 
szám alatt Budapesten. Az emléktáblánál 
Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgár-
mestere mondott beszédet, és a költő 

özvegyével, Faludy Fannival együtt avatta 
fel azt. 

„Ennek a háznak a helyén állt az épület, 
amelyben Faludy György született. A költő 
nemcsak, hogy Erzsébetvárosban látta 

meg a napvilágot, hanem itt végezte tanul-
mányait, a Fasori Gimnáziumban szerezte 
meg érettségi bizonyítványát” – mondta a 
polgármester. A Faludy György emlékére 
készült emléktáblát Zámbó Kornél képző-
művész készítette.

Vattamány Zsolt polgármester 
a költő özvegyével



4

w w w.erzsebet varosimedia .hu • w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2013. május 30. Erzsébet város 2013. május 30. w w w.erzsebet varos .hu • w w w.erzsebet varosimedia .hu

Ak
tu

ál
is

Aktuális

5

Megújult a Murányi utca 5. szám
alatti lakóépület 

Fokozottabb felügyelet 
a Kazinczy utcában 

A korábban leromlott műszaki állapota miatt kevésbé kihasznált Murányi 
5. szám alatti lakóépület 2013 májusában befejeződött teljes körű 
felújítása révén újabb önkormányzati tulajdonban álló lakások váltak 
hasznosíthatóvá.

A rendszeres lakossági panaszok miatt Erzsébetváros vezetése úgy döntött, 
hogy megerősíti a romkocsmáktól hangos Kazinczy utca esti felügyeletét. 
A polgárőrök, a rendőrség és a közterület-felügyelet együttes munkájával 
szeretnék élhetőbbé tenni Belső-Erzsébetváros szórakozónegyedét. 

A század elején épült lakóépület korából adódóan meg-
lehetősen rossz műszaki állapotban volt. Az idők során 
az általánosságban elöregedett, több helyen beázás nyomai 
voltak láthatóak, az elektromos hálózat, a homlokzat, 
nyílászárók, továbbá számos belsőépítészeti elem felújításra 
szorult.

Fentiekre tekintettel eredetileg az épület bontásra volt 
ítélve, azonban minden körülményt figyelembe véve 
az önkormányzat végül a felújítás mellett döntött. A ház 
ugyanis egy kis alapterületű saroktelken helyezkedik el, 
ebből kifolyólag üres telekként nehezen lett volna haszno-
sítható, egy esetleges új építési beruházás lefolytatása pedig 
rendkívül magas költségekkel járt volna.

A lakóépületben korábban nyolc lakás, két szuterénlakás és 
egy irodahelyiség volt. A 2013. év első felében lezajlott felújí-
tási munkálatok eredményeként az ingatlan területén végül 
nyolc lakás és három krízislakás került kialakításra. Ennek 
köszönhetően, ha egy kerületi lakos lakhatása bármilyen 
krízishelyzet folytán veszélyeztetetté válna, az önkormányzat 
további három lakásban rövid időn belül átmeneti elhelye-
zést tud biztosítani számára.

A tavaszi hónapokban végzett felújítás során az épületben 
ház-központi fűtés került kiépítésre, így a lakások összkom-
fortossá váltak. A lakások teljes körű felújításán kívül az 
önkormányzat korszerű állapotba hozta az épület homlok-
zatát, elektromos rendszerét és gázhálózatát is.

Ismert, hogy az utóbbi években gom-
bamód szaporodnak a romos, kiürí-
tett házak romkocsmái, de az újjáé-
pült műemlékek árkádjai alatt nyílt 
kocsmák, bárok is elsősorban az éjjeli 
szórakoztatást szolgálják. Az egyre 
népszerűbb éjszakai élet Erzsébetváros-
ban az itt élők nyugalmát veszélyezteti, 
ezért a kerület vezetése néhány hete 
szervezetten foglalkozik a problémával. 

Szenderák Attila, az Erzsébetvá-
rosi Polgárőrség elnöke lapunknak 
elmondta, jelenlétükkel folyamatosan 
visszatartják a kiabáló, renitens fia-
talokat, preventív tevékenységüknek 
köszönhetően kevesebb a szemetelő, 
garázda, hangoskodó vendég.

„Az utcába behajtó autók folyama-
tos haladásának segítésével csök-
kentjük a környezetszennyezést és a 
zajártalmat. A fokozott rendőri, közte-
rület-felügyelői, polgárőri jelenlétnek 
köszönhetően csökken a bűncselekmé-
nyek száma is” – mondta az elnök.

Az összefogott munka néhány hete 
kezdődött meg, és szeptember, illetve 
a szezon végéig tart majd.

A közterület-felügyelettől Faragó 
Attilát is megkérdeztük, aki arról 
beszélt, hogy a Kazinczy utcában 
csütörtöktől vasárnapig több ember 
őrzi a rendet, hiszen ezek a napok szá-
mítanak csúcsidőszaknak. „Annyira 
felkapott lett az utóbbi években a kör-
nyék, hogy külföldön úgy hirdetik a 
budapesti utazásokat: gyere a hetedik 
kerületbe, mert itt mindent szabad. 
Ezt a kampányt szeretnénk vissza-

fogni, vagyis azt akarjuk elérni, hogy 
az idelátogató külföldiek is tisztában 
legyenek azzal, hogy itt is vannak sza-
bályok, amelyekhez igazodni kell. Mi 
a kerületnek hetente beszámolunk az 
eredményekről, s annak függvényében 
folytatjuk a munkát. Arról is volt szó, 
hogy idővel a környék többi utcájának 
az őrzését is meg fogjuk erősíteni, de 
ez még a jövő zenéje” – tette hozzá. 

www.judafest.org Partnerek:
Médiatámogató:

Szenderák Attila

Faragó Attila
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Összeült az erzsébetvárosi 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Az erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladatai 
közé tartozik a kábítószerek fenyegetésével szemben egy átgon-
dolt és világos program kidolgozása. A fórum a kábítószerügyi 
tervben kitűzött célokat szeretné elérni. Az idén is nagy hang

súlyt fektetnek a fiatalok kábítószer-problémáira, ami nem 
csak kerületi szintű probléma. Az ülésen dr. Zacher Gábor 
toxikológus tartott előadást a megelőzésről és a probléma időben 
való felismeréséről. 

Közművelődési 
pályázat
Erzsébetváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 000 000 Ft keret-
összeggel kiírta a 2013. évi közművelő-
dési pályázatot Erzsébetváros területén 
székhellyel, telephellyel rendelkező, 
nem önkormányzati fenntartású köz-
művelődési, művészeti tevékenységet 
folytató egyesületek, alapítványok és 
gazdasági társaságok számára. 

A pályázati anyag letölthető  
a www.erzsebetvaros.hu honlapról.

Önkormányzati képviselők fogadóórái
Egyéni választókerületi képviselők

Wencz Miklós – 1. sz. választókerület
Fogadóóra a 06-30/948-1662-es telefonszá-
mon történt előzetes egyeztetés után lehetséges.

Megyesi Mózes – 2. sz. választókerület
Minden hónap harmadik hétfőjén, elő-
zetes telefonos egyeztetést követően (tel.: 
06-30/948-1659), 16.30 és 17.30 óra között 
az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalban 
(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. I. em. 115.).

Szikszai Zsolt – 3. sz. választókerület
Minden hónap első és harmadik csütörtökén, 
14.00–17.00 óráig. 
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Bejelentkezés: hétfői napokon 10.00 és 18.00 
óra között a 06-1/462-3122 telefonszámon.

Ripka András – 4. sz. választókerület
Minden hónap első csütörtökén, 16.00–18.00 
óráig. Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Bejelentkezés: +36 30 948 1661

Benedek Zsolt – 5. sz. választókerület
Fogadóóra a 06-1/462-3130, vagy a 
06-30/948-1660-as telefonszámokon történt 
előzetes egyeztetés után lehetséges. 

Molnár István – 6. sz. választókerület
Minden hónap első péntekén 13.00 és 
15.00 óra között a Rózsa utca 3. szám alatti, 
utcáról nyíló helyiségben (volt Nyugdíjas 
Klub). 
Tel: 462-3137 (10.00 és 15.00 óra között), 
e-mail: molnar.istvan@erzsebetvaros.hu

Nagy Marianna – 7. sz. választókerület
Fogadóóra a 06-1/462-3130-as telefonszámon 
történt előzetes egyeztetés után lehetséges.

Vattamány Zsolt – 8. sz. választókerület
Minden hónap második és negyedik hétfőjén, 
14.00 és 18.00 óra között az Erzsébetvárosi 
Polgármesteri Hivatalban (1073 Budapest, 
Erzsébet krt. 6.). 
Bejelentkezés minden hétfőn 15.00 és 17.00 
óra között a 06-1/462-3205-ös telefonszámon.

Kismarty Anna – 9. sz. választókerület
Fogadóóra a 06-1/462-3130, vagy  
a 06-30/948-1663-as telefonszámokon  
történt előzetes egyeztetés után lehetséges.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Bejelentkezés: 06-1/462-3130

Bartusné Benedek Barbara – 10. sz.
választókerület
Minden hónap első csütörtökén, 15.00–17.00 
óráig.
Helyszín: 1076 Budapest, Garay utca 5.
Bejelentkezés: +36 30 948 1656

Tímár László – 11. sz. választókerület
Minden hónap második és negyedik 
csütörtökén, 17.00–18.00 óráig.
Helyszín: 1076 Budapest, Dózsa György út 46.
Bejelentkezés: +36 30 948 1658

Juhász Gábor – 12. sz. választókerület
Minden hónap második és negyedik 
csütörtökén, 14.00–17.00 óráig.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Bejelentkezés: 06-1/462 3207

Listás képviselők

Moldován László
Minden hónap második hétfőjén,  
17.00–19.00 óráig.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.,  
1. em. 103.
Bejelentkezés: 06-1/462-3212

Puskás Attila Sándor 
Minden hónap utolsó keddjén, 12.00–14.00 
óráig.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.,  
1. em. 103.
Bejelentkezés: 06-1/462-3212

Stummer János 
Minden hónap első keddjén 11.00–13.00 óráig.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.,  
1. em. 103.
Bejelentkezés: 06-1/462-3212

Gergely József
Minden hónap harmadik csütörtökén,  
16.30–17.30 óráig.
Helyszín: Haverok Kávézó, 1074 Budapest, 
Dohány utca 1/c
Bejelentkezés: 06-1/462-3402

dr. Kispál Tibor
Minden hónap második hétfőjén,  
16.00–18.00 óráig.
Helyszín: Király utcai nyugdíjas klub,  
1077 Budapest, Király utca 97. (bejárat 
a Rózsa utca felől).
Bejelentkezés: 06-1/462-3402

Civil 
pályázat
Erzsébetváros Önkor-
mány zatának Képviselő-
testülete 6 000 000 Ft 
keretösszeggel kiírta 
a 2013. évi civil pályáza-
tot az önkormányzatnál 
regisztrált civil szerveze-
tek számára.

A pályázati anyag 
letölthe tő a www.
erzsebetvaros.hu honlapról.

Kapufigyelő 
rendszer kiépítése
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének Város-
üzemeltetési Bizottsága a 19/2012 (IV.27.) számú 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
pályázatot írt ki a kerületi lakóközösségek részére 
kapufigyelő rendszer kiépítésének támogatására. A 
pályázat célja, hogy vissza nem térítendő támoga-
tást nyújtson a kapufigyelő rendszer kiépítéséhez. 

A pályázatról és annak feltételeiről további 
információt a www.erzsebetvaros.hu oldalon 
találhatnak.

Tisztességes ember 
nem szövetkezik az alvilággal
Sajnos olyan információk láttak napvilágot az előző kormány működéséről, amely 
minden jóérzésű állampolgárt kételyekkel tölthet el a magát demokratikusnak kikiáltó 
ellenzékkel kapcsolatban. A múlt hónapban az elmúlt húsz év legsúlyosabb politikai 
botrányára derült fény, nem csoda, hogy a baloldali kormányok titkolták, amíg lehet 
(Laborc-Portik találkozó). Úgy tűnik, hogy a baloldal lepaktált az alvilággal. Kiderült, 
szervezett bűnözésből származó pénzek mentek a baloldalhoz, a baloldal politikusa-
ihoz. Arra is fény derült, hogy ügyészekre, bírákra és közéleti szereplőkre gyűjtöttek, 
gyártottak volna lejárató szándékkal adatokat. Mindez nem egyeztethető össze a jogál-
lamisággal, az európai normákkal, a titkosszolgálatokat körülvevő törvények szellemé-
vel, valamint a jó ízléssel sem. Ilyet rendes, tisztességes ember nem csinál. A magyar 
jogállamiságba vetett hit rendült meg alapvetően 2008-ban. Ennek az ügynek napvi-
lágra kerülésével mindenki számára világossá válhat, hogy milyen hatalomtechnikai 
felfogása volt a Gyurcsány-, Bajnai-kormányoknak.

Rónaszékiné Keresztes Monika
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A Dob utcai diákok sikeres
rekordkísérlet részesei 

„Minden ember a saját sorsának rekordere lehet, ha nem adja fel és 
kihozza magából a legtöbbet. Mindenkinek joga van egy úthoz, amelyet 
meghódíthat, amelyen bajnok lehet” – Herczegh Anita

A Fogadd el, fogadj el! elnevezésű köz-
vélemény-formáló rendezvény soro-
zat budapesti állomásán ép és fogya-
tékos emberek együtt hajtották a 
kerekesszékeket, hogy felállítsák a 12 
órás kerekesszékezés rekordját. Az ese-
ményt Herczegh Anita, a köztár-
sasági elnök felesége nyitotta meg. 
A kísérlethez Till Attila műsorvezető, 
a KézenFogva Alapítvány nagykö-
vete is csatlakozott. Az Erzsébetvárosi 
Kéttannyelvű Általános Iskola, Szak-
iskola és Szakközépiskola Dob utcai 
diákjai is kilátogattak a Margitszi-
geti Atlétikai Centrumba, hogy részt 
vegyenek egy új magyar rekord felál-
lításának sikerében. Az érdeklődőket 
különböző interaktív feladatok várták. 
Az erzsébetvárosi diákok kipróbál-
ták többek között szájjal-lábbal festést, 
a kerekesszékes akadálypályát, külön-
böző érzékszervi játékokat, vakon tan-

demkerékpározást és pingpongozást, 
valamint vakvezető és terápiás kutyás 
bemutató során maguk is megtapasz-
talhatták a fogyatékkal élők világát. 
A színpadon olyan fogyatékos embe-
reket láthattunk, hallhatunk, akik 
valamivel kiemelkednek, kitűnnek 
közülünk, mint például Érdi Tamás 
zongoraművész; Hozleiter „Mosolyka” 
Fanny blogger; Sárai Rita, a Gördülő 

Tánccsoport vezetője, kerekesszékes 
zumba oktató; Nagy György kerék-
páros és vak kerékpáros társa, Kovács 
Margit, akivel együtt sebességrekord 
felállítására is készültek.

Ez a nap jó példája volt annak, hogy 
együtt élhetővé tudjuk varázsolni 
fogyatékos embertársaink hétköz-
napjait!

Az idén is pályázhattak 
kéményfelújításra 

35 millió forint kamatmentes kölcsön formájában pályázati támogatást 
nyújt Erzsébetváros önkormányzata a társasházi kémények felújítására. 
A Magyarországon található mintegy 6 millió kémény jelentős része elavult. 
Az egyre inkább elterjedőben lévő, korszerű gáztüzeléses készülékek tovább 
rontják a régi kémények állapotát, ha nem tartják karban azokat. 

Erzsébetvárosban rengeteg régi épü-
let van, ami azt jelenti, hogy sok a 
korszerűtlen kémény is. Ezek felújí-
tásában nyújt segítséget a 2013-ban 

társasházaknak kiírt pályázattal 
az önkormányzat: a támoga-

tás a többlakásos lakóépü-
letek gyűjtőkéményeinek 
korszerűsítésére igényelhető. 
A FŐKÉTÜSZ határozatban 

kötelezi a társasházakat a kémé-

nyek kimagasítására, amennyiben a 
kémény magassága nem megfelelő, 
vagy az adott kéményfej légörvényben 
van. „Az önkormányzat által nyúj-
tott támogatás nemcsak a kémények 
felújítására, de a kéményseprő-járda 
felújítására is jár. A pályázatnak 
köszönhetően megoldható lesz a tüze-
lőberendezések által előállított égéster-
mékek biztonságos elvezetése, s ezzel a 
szén-monoxid-mérgezések megelőzése. 

Az idén is rengeteg erzsébetvárosi 
társasház nyújtott be pályázatot, ezek 
elbírálása jelenleg is folyik. A felújítási 
munkálatoknak a nyár végéig, azaz 
a fűtésszezon beindulásáig be kell 
fejeződniük. A pályázat eredményét az 
Erzsébetváros újságban és Erzsébetvá-
ros önkormányzatának hivatalos hon-
lapján fogjuk közzétenni” – mondta 
lapunknak Benedek Zsolt, a Pénzügyi 
és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke.

2012-ben pályázaton keresztül 

19 társasház kapott több mint 

13 millió forint összegben  

visszatérítendő kamatmentes 

támogatást.
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Egy vidám nap vidéken

Kerületünk tanulója lett 
az év diákújságírója 

Tavaly decemberben három galgagyörki osztály jött vendégségbe a Hernád 
utcai Baross Gábor Általános Iskolába. A két iskola pedagógusai már akkor 
megbeszélték, hogy a Baross tavasszal viszonozza a látogatást, s erre 
most került sor. A közös fenntartású Püspökhatvan, Galgagyörk, Penc 
Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolájának diákjai izgatottan várták 
az erzsébetvárosiak 20 tanulóját és tanárait.

Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Gimnázium tanulója, Mészáros Márton 
régóta tudja, hogy újságírással szeretne foglalkozni. A fiatal tollnok már 
saját blogot működtet, és mint lapunknak elmondta, a szakma minden 
műfaja érdekli, rendszeresen képezi magát, és kikéri a tapasztalt újságírók 
véleményét munkáiról. Az év diákújságírója címet elnyert diák a Diák- és 
Ifjúsági Újságírók Országos Egyesületében tanulja majd tovább a szakmát. 

„Naponta frissítem a blogot, elsősorban kulturális téma-
körben: színházról, filmekről írok az oldalon. Nagyon sze-
retek interjút készíteni, de film, könyv- és színházi kritiká-
kat is írtam már. Elsősorban a Nemzeti Színház darabjait 
figyelem, azokról fogalmaztam meg véleményemet. Komoly 
szakemberek olvassák az írásaimat, úgyhogy remélem, 

a tőlük kapott tanácsok és észrevételek alapján tudok majd 
fejlődni” – fogalmazott Márton. 

A tanuló néhány hete vehette át az év diákújságírója 
díjat a Diákújságíró Egyesülettől (DUE) a XX. Országos 

Ifjúsági Sajtófesztiválon. Érdeklődésünkre elmondta, úgy 
tapasztalja, hogyaz újságírás iránt kevesen érdeklődnek 
a kortársai közül, s egyáltalán nem sokan vannak, akiket 
a közélet és a kultúra komolyabban érdekel. „Sajnos azt 
látom, hogy sem újságot, sem szépirodalmat nem olvasnak 
a kortársaim. A közösségi oldalakra szűkül a mindennapi 
olvasmányélményük, és a bulvár is sokkalta több embert 
foglalkoztat, mint a kultúra vagy a közélet” – mondta. 

Magától jött ez az érdeklődés, mint mondta, családja nem 
ezen a területen dolgozik.  Még nem döntötte el, hogy ezzel 
szeretne-e foglalkozni, de mindenképp az írással kapcsola-
tos tevékenységben képzeli el a jövőt a 11. osztályos diák.  
Egyelőre az elején tart a DUE tanfolyamnak, de az már 
látható, hogy nagyon profi csapat tanítja majd a kurzuson. 
„Kaptam egy meghívást a nyári táborukba, nagy érdeklő-
déssel várom ezt a programot” – tette hozzá. 

„Komoly szakemberek 
olvassák az írásaimat, úgyhogy 

remélem, a tőlük kapott tanácsok 
és észrevételek alapján tudok 

majd fejlődni.”

„Elsősorban a Nemzeti 
Színház darabjait figyelem, 
azokról fogalmaztam meg 

véleményemet.”

A verőfényes májusi napon a galga-
györki általános iskola udvarán nép-
viseletbe öltözött gyerekek, kakaó és 
házikalács fogadta a Hernád utcaia-
kat, akik egy hamisítatlan galgamenti 
esküvő dalaira, táncaira és szövegeire 
csodálkozhattak rá. A lakodalmast – 
amit hon- és népismereti órán tanul-
tak – az ötödik osztályosok mutatták 

be, a szövegeket a falu vőfélye taní-
totta a gyerekeknek. Mivel a Baross 
sporttagozatos iskola, tanulói a nagy 
sikerű lakodalmas után viszonzáskép-
pen aerobik-bemutatót tartottak. 

Galgagyörk 60 kilométerre talál-
ható Budapesttől, 1030 ember lakja, 
történelmileg szlovák nemzetiségű 
falu, valaha Tótgyörknek hívták. 
Az itt élők kötelességüknek érzik a 
szlovák hagyományok ápolását, ezért 
az iskolában, ahová 108 kisdiák jár, a 
magyar NAT előírásai mellett heti öt 
órában kiegészítő szlovák nyelvoktatás 
folyik. A tanári kar rendkívül képzett, 
a 15 tanárból öten egyetemet végeztek, 
matematika-fizika tanáruk atomfizi-
kus, egy tanár minősített népdaléne-
kes, az iskolának pedig saját népi zene-
kara is van. Sok a fejlesztésre szoruló 
diák, ezért önálló gyógypedagógus is 
dolgozik az iskolában. 

Tavaly a galgagyörkiek olyan isko-
lát kerestek, ahol a sajátos nevelési 
igényű gyermekek fejlesztése magas 

színvonalú, így találtak rá a Hernád 
utcaiakra. Szerették volna, hogy 
a gyerekek kiléphessenek a megszo-
kott térségi környezetből. Akkor egy 
betlehemes játékot mutattak be az 
erzsébetvárosiaknak, ezt egy partizán-
labda mérkőzés követte, amit a Baross 
nyert meg. Most is összecsapott a két 
iskola a gyönyörű műfüves pályán, 
a gyerekek az első pillanattól óriási 
energiával biztatták csapataikat, han-
gos volt tőlük a határ. A lányok kézi-
labda-mérkőzését izgalmas hosszab-
bítás után a galgagyörkiek 14–12-re 
nyerték, a fiúk futballviadalát szoros 
küzdelemben szintén a györkiek nyer-
ték 4–3-ra. Szépíteni csak a Baross 
tanári csapata tudott, akik 4–2-re 
verték a hazai tanári kart fociban. 
A budapesti látogatás eredményét is 
beszámítva tehát jelenleg az összesítés-
ben döntetlen az állás. A Baross iskola 
igazgatója, Spiesz Ádám szerint azért 
is hasznosak ezek a látogatások, mert 
a Belső-Erzsébetvárosban élő gyer-
mekek többségének nincs semmilyen 
tapasztalata a vidéki életről. 

A lakodalmas nézői az iskola udvaránA Baross suli aerobik-bemutatója

A Baross iskola győztes tanári futballcsapata, középen a kapitány
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Újra lakossági szavazás
Élhető, növényesített köztérré alakíttatja a kerület vezetése az Almássy teret: az Erzsébet 
Terv Zöld beruházás részeként – a helyiek véleményét kikérve – felújítja a lerobbant 
közteret. A szavazás, amelyről a helyiek pontos tájékoztatást kapnak, június közepéig tart. 

Épül Erzsébetváros

Még az idén új arculatot kap az 
Almássy tér: az Erzsébet Terv Zöld 
beruházás részeként Belső-Erzsébet-
város újabb köztere is élhetőbb lesz. 

A Madách téri tervpályázatot köve-
tően a lakosság véleményezheti 
az Almássy térről készült koncep-
ciókat, és kiválaszthatja a neki tetszőt. 
Így az önkormányzat másodszor vonja 
be a helyieket közterület felújításába.

Négy terv közül választhatnak a lako-
sok, és az önkormányzat két épüle-
tében, valamint a Madách Gimná-
ziumban adhatják le voksaikat, de 
postán is beküldhetik a szavazólapokat. 

Az Almássy térhez hasonlóan alakítják 
majd át a Madách teret is, a lakosság 
döntésének megfelelően: a parkolókat 
kiszorítják, növényesítenek, még az 
idén új burkolatot kap a tér.

Vattamány Zsolt polgármester levél-
ben fogja tájékoztatni a lakosságot a 
szavazás lehetőségéről, amely közel 
három héten át tart majd, június 
14-ig. További információk a szava-
zás meneteről a www.erzsebetterv.hu 
oldalon.

A lakossági szavazáson ismét a kerü-
letiek dönthetnek egy közösségi tér 
felújításáról.

A B C D
Az „A”-koncepció szerkesz-
tésében és a különböző 
funkciók elhelyezésében 
( játszótér, pihenő hely, aktív 
rekreáció, kutyafuttató) teljes 
mértékben a jelenlegi álla-
pothoz igazodik, a meglévő 
helyzeteket emeli át egy új 
környezetbe. A terv fontos 
elemei, az Almássy utcát 
lezáró vízjáték, és a játszó-
tér kibővítése. A játszótér 
megnövelésére azért lehet 
szükség, hogy a különböző 
korosztályú gyerekek mind 
megtalálják a számukra hasz-
nos játszóeszközöket.

A „C”-koncepció a Barcsay 
utca és az Almássy utca irá-
nyából is fásított városi köztér 
minőséggel tárja fel a parkot. 
Letisztult vonalai segítik az 
áttekinthetőségét. A játszó-
teret a Wesselényi utca felől 
is jól megközelíthetővé teszi, 
annak az utcának az irányába 
kellemes sétányt indít. A terv 
a különböző funkciókat 
(pihenőhely, aktív rekreáció) 
kisebb teresedésekre szer-
vezi, amelyek hangulatosan 
rendezik be a teret. 

A „B”-koncepció a jelenlegi 
teret teljes mértékben átalakító 

kortárs alkotás. Ugyan szer-
kesztése az eredeti, 1926-os 
tervhez nyúl vissza, azonban 

térformálása és részletei, 
berendezése a legújabb igé-

nyekhez igazodnak. Fontos 
eleme, hogy a korabeli terveken 

szereplő épület helyére pavi-
lont helyez, ami így a térrel egy 
egységbe szervezi az Almássy 

utca és a Barcsay utca huma-
nizált világát. A terv az eredeti 

funkciókat (játszótér, közösségi 
tér, kutyafuttató) megtartja, a 

forgalmas bejáratokhoz a teret 
kellemes hangulatúvá vará-

zsoló vízjátékokat helyez.

 A „D”-koncepció kontrasztot 
alkot a belváros merev vona-

laival. Ez a változat két zöld 
szigetet hoz létre, amik között 
az Almássy utca irányultságát 

megtartó, a Wesselényi utca 
irányába futó átkötést húz. 
Teresedései, és az ezekben 

helyet kapó közösségi helyek 
erre a sétányra vannak szer-
vezve. A terv fontos eleme, 

hogy a játszóteret nagy zöldfe-
lülettel keríti körbe.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS!
SEGÍTSE AZ ÉPÍTKEZÉST ÖN IS!

Tisztelt Erzsébetvárosi Lakos!
   

Örömmel tájékoztatom, hogy Erzsébetvárosban 2013-ban a Madách tér mellett 
az Almássy tér felújítására is sor kerül az Erzsébet Terv keretén belül. 
A Madách Imre térre kiírt hallgatói ötletpályázatot követően a lakosságnak 
lehetősége nyílt arra, hogy véleményezhesse, melyik koncepció alapján kez- 
dődjön meg a tér rendezése és újjáépítése, ezért szavazásra bocsátottuk az 
elkészült pályaműveket. Óriási érdeklődés fogadta a kezdeményezést, rengete-
gen adták le szavazatukat, s mondták el véleményüket, mely bizonyítja, az itt 
élők szívükön viselik Erzsébetváros jövőjét. 
A kezdeményezés sikerének köszönhetően hasonló módon építjük újjá az Almássy teret, így ismét Ön választ- 
hatja ki az elkészült négy koncepció közül, melyik kerüljön megvalósításra a tér rendezése során.
Kérem, szavazatával, véleményével segítse munkámat, s döntsünk együtt a tér új arculatának kialakí-
tásában!

Budapest, 2013. május 21.

A szavazás menete:
Minden erzsébetvárosi lakos visszaküldheti a levél alján található szavazólapot a következő címre:
Polgármesteri Kabinet 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Három helyszínen személyesen is leadhatja szavazatát. Az Önkormányzat két épületében, valamint 
a Madách Imre Gimnáziumban.
A VII. kerületi lakosok lakcímkártya felmutatásával további szavazólapot igényelhetnek családtagjaik 
részére. A szavazatok leadásának határideje: 2013. június 14., 12 óra.
A szavazatokat leadhatják:
1073 Bp., Erzsébet krt. 6. Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási
idejében.

Hétfő 8:00-12:00 és 13:00-20:00
Kedd 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Szerda 8:00-12:00 és 13:00-20:00
Csütörtök 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Péntek 8:00-12:00

1073 Budapest, Barcsay utca 5. Madách Imre Gimnázium portaszolgálatának nyitvatartási idejében, 
hétfőtől péntekig 6:00-20:00 óra között.

További információért és részletekért kattintson 
a www.erzsebetterv.hu weboldalra.

Tisztelettel:           

VATTAMÁNY ZSOLT
polgármester

  

1076 Bp., Garay utca 5. Polgármesteri Hivatal 
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási 
idejében.

Hétfő 8:00-12:00 és 13:00-20:00
Kedd 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Szerda 8:00-12:00 és 13:00-20:00
Csütörtök 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Péntek 8:00-12:00

✂

Az általam kiválasztott
koncepció betűjele:

(Csak egy koncepciót jelölhet meg, ellenkező
esetben szavazata érvénytelen!)

Kérjük írja le véleményét a kupon hátoldalán!

SZAVAZÓLAP
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A szavazás menete:

Minden erzsébetvárosi lakos visszaküldheti a szavazólapot a következő 
címre: Polgármesteri Kabinet 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Három helyszínen személyesen is leadhatja szavazatát. Az Önkormány-
zat két épületében, valamint a Madách Imre Gimnáziumban.

A VII. kerületi lakosok lakcímkártya felmutatásával további szavazólapot 
igényelhetnek családtagjaik részére. 

A szavazatok leadásának határideje:  
2013. június 14., 12 óra.

A szavazatokat leadhatják:

1073 Bp., Erzsébet krt. 6. Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfél-
szolgálati Iroda nyitvatartási idejében. 

1076 Bp., Garay utca 5. Polgármesteri Hivatal és a Hatósági és 
Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási idejében. 

Hétfő 8:00–12:00 és 13:00–20:00 
Kedd 8:00–12:00 és 13:00–16:00 
Szerda 8:00–12:00 és 13:00–20:00 
Csütörtök 8:00–12:00 és 13:00–16:00 
Péntek 8:00–12:00 

1073 Budapest, Barcsay utca 5. Madách Imre Gimnázium portaszolgála-
tának nyitvatartási idejében, hétfőtől péntekig 6:00–20:00 óra között.
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Varga Zoltán atya

„Budapest legtöbb temploma azért van zárva, mert a védelmüket nehéz megoldani. 
(…) Ha bezárjuk a kapukat, nemcsak a tolvajokat és rongálókat tartjuk távol, 
hanem azokat is, akik Istennel szeretnének találkozni. II. János Pál pápa mondta: 
»Nyissátok meg a kapukat Krisztus előtt!« Amikor idekerültem, úgy éreztem, hogy 
ezt a templomot – minden nehézség ellenére sem lehet bezárva tartani!” 

Bemutatná nekünk a Rózsák terén 
álló templomot?
Ez az egyetlen római katolikus temp-
lom Erzsébetvárosban. Terézváros és 
Erzsébetváros szétválásakor felmerült 
az igény, hogy Erzsébetvárosnak is 
legyen saját katolikus temploma, akkor 
húzták fel a plébánia melletti kis temp-
lomot, mely jelenleg a görög katoliku-
soké, de néhány év elteltével kicsinek 
bizonyult. Így épült meg Steindl Imre 
tervei alapján a méreteivel ma is lenyű-
göző, csodálatos neogótikus temp-
lom. Steindlnek – aki az Országházat 
is tervezte – ez az egyetlen szakrális 
épülete. 1895-ben I. Ferenc József tette 
le az alapkövet, és 1901-ben szentelték 
föl Árpád-házi Szent Erzsébet tisztele-
tére. Első hallásra sokan összekeverik 
a templom névadóját kerületünk név-
adójával, I. Ferenc József feleségével, 
Erzsébettel, azaz Sissivel.

Itt, Sissi kerületében van kedvenc köz-
tere, épülete?
Engedje meg, hogy elfogult legyek. 
Számomra a kerület szíve a Rózsák 
tere, az itt álló templom és a Szent 
Erzsébet-szobor. Mindig felüdülés 
számomra, amikor a magas házak 
falai közül kiérek a térre, és meglá-
tom a „rózsacsodát”. Vonzerejét az is 
bizonyítja, hogy sok ember fordul meg 
napközben a templomban és körü-
lötte. A délutáni órákban főleg csalá-
dok töltik meg a kertet.

Milyen szerepet tölt be az Árpád-házi 
Szent Erzsébet templom a kerület 
életében?
A vallásos lelki élet gyakorlásának 
méltó helye, és egyben turisztikai 
szempontból is kiemelt jelentőségű. 
Szeretnénk a kerületben egy olyan 
hely lenni, ahova bármikor be lehet 

térni, ahol békét és megnyugvást lehet 
találni Isten közelében. Ez fontos a mai 
rohanó életünkben! Minél több lehető-
ségünk van a lelki életünkkel foglal-
kozni, annál kiegyensúlyozottabbak 
leszünk az élet minden más területén.

Tapasztalatom szerint idegenforgalmi 
szempontból a Rózsák tere központi 
hely. Sok csoport érkezik, akár csak 
megtekinteni a templomot, akár 
zarándokként szentmisére. A Mátyás-
templom, a Szent István-bazilika, a 
jáki kápolna mellett joggal lehetünk 
büszkék a templomunkra!

Templomaink nagy része zárva van. 
Ennek mi az oka, és Ön miért tartja 
mégis nyitva a kaput?
Budapest legtöbb temploma azért van 
zárva, mert a védelmüket nehéz meg-
oldani. A mi műemlék templomunkat 
is csak úgy tudjuk nyitva tartani, hogy 
őrizzük. Ez azonban költségekkel jár, 
melyet roppant nehéz kigazdálkodni. 
Jelen pillanatban kényszermegoldás-

ként a templom sekrestyései végzik 
az őrzést, de ebben támogatásra volna 
szükségünk. Az épület zárva tartását 
minden nehézség ellenére sem tartom 
lehetőségnek. A templom Isten háza, és 
itt lehet a legközvetlenebbül kapcso-
latot létesíteni az Úrral. Ha bezárjuk a 
kapukat, nemcsak a tolvajokat és ron-
gálókat tartjuk távol, hanem azokat is, 
akik Istennel szeretnének találkozni. II. 
János Pál pápa – aki szívemhez nagyon 
közel álló volt – többször hangsúlyozta:
„Nyissátok meg a kapukat Krisztus 
előtt!”

Én ezzel mélységesen egyetértek, ezért 
várunk mindenkit tárt kapukkal. 
Örülök a turistáknak, akik a templom 
szépségében gyönyörködnek, és meg-
csodálják, mint építészeti remeket, a 
gótikus stílus lenyűgöző formáit. Azon-
ban hivatásomhoz híven ennél többre 
vágyom! Ebben a templomban meg 
lehet tapasztalni valamit Isten nagy-
ságából és csodálatos erejéből. A lelki 
megérintődés válhat valóra itt. Többen 

mondták már, hogy bejöttek turisztikai érdeklődés-
sel, és kimentek lelkükben megújulva. A templom 
Isten dicsőségét hirdeti. Persze a legboldogabb 
akkor vagyok, amikor Istennel beszélgetni tér be 
valaki az imádság házába. Nekem lelkipásztorként a 
hívek Istennel való lelki kapcsolatának támogatása 
a legfőbb célom, de a kapu az Istentől eltávolodott 
ember előtt is nyitva áll.

Lelkipásztorként miből áll a mindennapi munkája?
Feladataim főleg a szentségi események köré szer-
veződnek. Szentmisék napi bemutatása, kereszte-
lések, elsőáldozásra és bérmálkozásra, házasságra 
felkészítés, esküvők, temetések, gyóntatás vég-
zése, betegek látogatása mind-mind állandó papi 
feladataim közé tartoznak. Emellett a plébánia 
vezetőjeként gazdasági és személyi ügyekkel is kell 
foglalkoznom, nem beszélve a számomra nem túl 
kedvelt adminisztráció mennyiségéről.

Mentett már meg olyan embert, aki az öngyilkosság 
határára sodródott?
Hozzám sokszor jönnek be végelkeseredésükben 
emberek. Ilyenkor igyekszem feltárni számukra 
az élet valódi értelmét, és megmutatni, hogy mitől 
értékesek. Igen, volt olyan tapasztalatom, hogy 
meg tudtam menteni valakit. Az elkeseredett 
emberek megértésre vágynak. Már azzal is segí-
tünk, ha ezt megérzik rajtunk. Az öngyilkosságot 
tervezők azok, akikre senki nem figyel oda. A fáj-
dalmukból már nem látnak kiutat. Ezek az embe-
rek az utolsó napokban fel akarják hívni magukra 
a figyelmet egy végső segélykiáltással. Csak utólag 
döbbenünk rá, hogy ez volt az, amikor már késő. 
A segélykiáltás valamennyi öngyilkos végzetes cse-
lekedete előtt ott van. 
Forrás: Erzsébetvárosiak. Portrék (2012).  
Szerkesztette: Vágola Éva

Az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom lelkésze

Erdő Péter, 
bíboros 
kerületünkbe 
látogatott
Erdő Péter bíboros tett látogatást 
Erzsébetvárosban. A katolikus egyházi 
főméltóság május 26-án a Rózsák terei 
Szent Erzsébet Plébániatemplomban 
tartott szentmisét és részesített a 
bérmálás szentségében 20 bérmálkozót. 
Az eseményen jelen volt Rónaszékiné 
Keresztes Monika, kerületünk 
országgyűlési képviselője.
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Egyre népszerűbb a Kortárs Építészeti Központ 2011 óta szervezett 100 éves 
házak ünnepe elnevezésű rendezvénye, és mind többeknek fontos az épület, 
amelyben élnek. Ilyen ember Dr. Váradi József is, aki felhívta figyelmünket 
a házra, ahol él, mint kiderült joggal, hiszen a Hevesi Sándor téri 116 éves épület 
még a legjelentősebb kerülettel foglalkozó kötetből, Déry Attila: Terézváros-
Erzsébetváros című könyvéből is kimaradt. 

Féltőn óvni az értékeket

Dr. Váradi József a kémiatudomány 
kandidátusa, nyugalmazott igazgató, 
címzetes műegyetemi docens és az 
épület szerelmese, ahol immár 58 éve 
él. Egy Podmaniczky utcai komfort 
nélküli lakásban született, ahogyan 
ő fogalmaz, proligyerekként, édesapja 
vasúti kalauz, édesanyja háztartás-
beli volt. Fontosak számára a múlt 
emlékei, melyek az épülethez kötik, 
és büszke arra, hogy a ház egy jelentős 
magyar építész, Czigler Győző tervei 

alapján épült, aki a Gozsdu-udvart 
is tervezte. A lakásban, ahol most él, 
a felesége nagyszülei laktak, valaha 
hármas társbérlet volt. Váradi úr 
tizenhat éven át volt kerületünk, sőt 
a főváros tanácstagja is, így a ház lakói 
elfogadták, hogy az átlagosnál jobban 
érdeklik a ház ügyei. Lelkesedése 
átragadt a házban másokra is, hiszen 
gyönyörű újra cseréltették az 1897-
ben épült ház kapuját, és a bejáratnál 
lévő csillárt egy lakó a saját pénzéből 
fizette. Eddig valamennyi felújításhoz 
az önkormányzat is hozzájárult.
 
Váradi úr annyira büszke a házra, ahol 
él, hogy a lakókkal egyetértésben a 
lépcsőházban táblát állíttatott az épü-
let legfontosabb adataival. Mosolyogva 
jegyzi meg, hogy a háznak bizonyára 
valamilyen különleges belső atmoszfé-
rája lehet, hiszen az itt lakók különö-
sen hosszú időt élnek meg. Volt már 
100 éves lakójuk is, Váradi úr is már 
81, de tízet nyugodtan letagadhatna. 

Persze nem csupán az épület, maga 
Váradi József élete is különleges, 
néhol tragikus, de vidám történetek 
is kerülnek elő a múltból, miközben 
lakásában beszélgetünk. Az UTE-ben 
vízilabdázott, és csupán saját döntése 
miatt nem lett olimpiai bajnok.  Rajki 
Béla, a szövetségi kapitány azt aján-
lotta neki 1951-ben, hagyjon ki egy 
évet az egyetemen, így lehetősége lesz 
kijutni a helsinki olimpiára. Nemet 

mondott, mert a tanulás fontosabb 
volt számára, de csapatából  
Gyarmati Dezső, Vízvári György, 
Mayer Mihály, Dömötör Zoltán és 
Martin Miklós olimpiai bajnok lett. 

Szemet szúr az egyik szekrény tetején 
egy Lenin-fej. Csodálkozó kérdésemre 
a következő derül ki: az UTE spor-
tolói 1948-ban, Sztálin 70. születés-
napja tiszteletére felajánlották, hogy 
magyar rekordot úsznak a 4x100-as 
gyorsváltóban, ami így is történt. 

A bronzfejet maga Rákosi Mátyás adta 
át. Édesanyja, mikor meglátta, nagyon 
megörült neki, azt mondta, kiváló 
ajándék, mert a fején tökéletesen lehet 
diót törni. 

Az egyik fényképen egy légiesen finom 
nő látható, elegáns ruhában. A hölgy, 

„Annyira büszke  
a házra, ahol él, hogy 

a lakókkal egyet- 
értésben a lépcső-

házban táblát  
állíttatott az épület 

legfontosabb  
adataival.”

„Váradi József tizenhat éven át volt kerületünk 
és a főváros tanácstagja, így a ház lakói 
elfogadták, hogy az átlagosnál jobban 

érdeklik a ház ügyei.”

mint kiderül, Váradi úr anyósa, aki 
táncosnő volt a Moulin Rouge-ban, 
gyönyörű, elvált asszony, akinek 
egy gyáros volt a barátja. 1944-ben 
a gyárost behívták munkaszolgálatra, 
és sofőrként, saját luxusautójával 
fuvarozta a tiszteket. Az ostrom-
gyűrű bezáródásakor, amikor a tisztek 
leléptek, táncosnő barátnőjénél húzta 
meg magát. Néhány nap múlva egy 
feljelentés miatt Kun páter csapata raj-
tuk ütött, már a Duna-parton álltak, 
amikor a hölgy édesanyja lefizetett 
egy német tisztet, hogy mentse meg 
őket. A német veszekedni kezdett a 
nyilasokkal, végül kompromisszum 
született, a gyárost elvitték, a fiatal nőt 
és a lányát, vagyis Váradi úr későbbi 
feleségét elengedték. 

Dr. Váradi József most azt szeretné 
elérni, hogy az önkormányzat műem-
lék jellegűvé minősítse az épületet. 
Olyan megoldásokon töri a fejét, 
melyekkel a ház bevételhez juthat, 
amit majd az épület szépítésére for-
díthatnak.

17

Anno

Dr. Váradi József
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Egészségügyi ellátás 
Erzsébetvárosban

E heti lapszámunkban a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 
(Humán Szolgáltató) által nyújtott egészségügyi alapellátás körébe tartozó felnőtt 
és gyermek háziorvosi, valamint a felnőtt fogorvosi ellátás működése kerül részletes 
bemutatásra.

Felnőtt háziorvosi 
szolgáltatás

Az egészségügyi alapellátás közé 
sorolható felnőtt háziorvosi ellátás 
Erzsébetváros 18 év feletti lakossá-
gára terjed ki. A szolgáltatás keretében 
végzett gyógyító munka Erzsébetváros 
7 háziorvosi rendelőjében folyik, 33 
háziorvos közreműködésével. 

Orvosi rendelők és az ellátást végző 
orvosok száma:

Wesselényi u. 11. (5 orvos)
Klauzál tér 23. (5 orvos)
Csengery u. 11. (5orvos)
Péterfy S. u. 8. (5 orvos)
Péterfy S. u. 47. (4 orvos)
Dózsa Gy. út 60. (5 orvos)
Dembinszky u. 7. 4 orvos)

Minden ellátási körzetben magas 
színvonalú, minőségi, betegközpontú 
gyógyító tevékenység folyik. 

A rendelőkben a tevékenység jelentős 
részét a krónikus betegségek gondo-
zása és az ezzel járó, rendsze resen sze-
dett gyógyszerek felírása teszi ki. 

A krónikus megbetegedések leg-
gyakoribb okozója az emelkedett 
vérzsír-szint és ennek különböző 
szövődményei. Nagyon magas 
továbbá a diagnosztizált pszicho-
szomatikus megbetegedések aránya 
is. Ezen lelki eredetű betegségek 
kialakulásának hátterében többek 
között a helytelen életmód, valamint 
a nehéz társadalmi-gazdasági helyzet 
húzódik meg.  

Az akut megbetegedések esetében a felső 
légúti hurutok, szezonális fertőző megbe-
tegedések, akut gyomor-bélrendszeri huru-
tok, illetve balesettel kapcsolatos esetek 
jellemzőek. 

A Humán Szolgáltató által biztosított 
praxisoknál ellátásra kerülő 18 éven felüli 
felnőtt betegek kétharmada kerületi lakos, 
a fennmaradó egyharmad pedig kerületen 
kívüli beteg. 

Házi gyermekorvosi 
alapellátás

A házi gyermekorvosi alapellátás kereté-
ben a 0–14 éves korosztály kerül ellátásra. 

A gyermekorvosi ellátás célja – akárcsak 
a felnőtt ellátás esetében – az elsődleges, 
személyes és folyamatos ellátás nyújtása az 
egészség megőrzése, a betegségek megelő-
zése és gyógyítása érdekében.  

A szolgálat a kerületben összesen 3 telep-
helyen működik, 11 gyermekorvos 
bevonásával. Az orvosok közül hét gyer-
mekorvos a TAO Gyógyító Kft. alkal-
mazottjaként, négy gyermekorvos saját 
praxisban, a Péterfy Sándor utcai Kór-
ház – Rendelőintézetben látja el gyógyító 
feladatát. 

A TAO által ellátott gyermek száma átlag 
4010 fő, melyből a területen kívüli ellátot-
tak aránya igen magas.

Házi gyermekorvosi rendelők:

1076 Budapest, Péterfy S. u. 8. 
1073 Budapest, Akácfa u. 62. 
1074 Budapest, Vörösmarty u. 14.

Felnőtt fogorvosi alapellátás

A felnőtt fogorvosi alapellátást magánpra-
xisok keretében a Csengery utcai szakren-
delőben tíz fogorvos, két másik rendelő-
ben egy-egy fogorvos látja el. 

Fogorvosi rendelők:

1074 Budapest, Csengery u. 25.
1072 Budapest, Csányi u. 3. fszt. 2.
1073 Budapest, Kertész u. 38–40.

Az ellátott betegek száma praxisonként 
átlag kétezer fő. A kezelések száma – az 
OEP statisztikáit alapul véve – praxi-
sonként közel tízezer. A kezelések nagy 
része fogmegtartó beavatkozás. A főbb 
betegségtípusok nem különböznek a 
magyarországi lakosság körében leggyak-
rabban előforduló szájüregi betegségtípu-
soktól: fogszuvasodás és következményes 
betegségei. A fogorvosok a fogászati 
asszisztensekkel együtt igyekeznek a 
betegek szájhigiénés ismereteit bővíteni, 
különös tekintettel a helyes fogmosás 
technikájára. 

A 2012. év folyamán lehetőség nyílt egy 
fogászati dióda-lézerkészülék beszerzésére 
az OEP eszközbeszerzési támogatásának 
igénybevételével, amely nagy előrelépést 
jelentett a betegellátás színvonalának 
emelésében. A készülék segítségével szá-
mos ínysebészeti, konzerváló fogászati és 
endodonciai, valamint parodontológiai 
beavatkozást lehet a korábbiakhoz 
képest könnyebben, gyorsabban és fáj-
dalommentesebben elvégezni. 

Olcsóbb lett a kerületi  
szociális étkeztetés 
A VII. kerületi önkormányzat fenn-
tartásában lévő Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Központ 
szociális étkeztetés keretében azoknak 
a szociálisan rászorultaknak a legalább 
napi egyszeri meleg étkezéséről 
gondoskodik, akik azt önmaguk, 
illetve eltartottjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani, különösen

a. koruk, 
b. egészségi állapotuk, 
c.  fogyatékosságuk, pszichiátriai beteg-

ségük,
d. szenvedélybetegségük vagy 
e. hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetés igénybevétele önkéntes 
kérelem alapján történik. Az igénybe-

vétel személyesen az Akácfa u. 61. szám 
alatt, illetve a 425-907-es telefonszá-
mon történő bejelentkezéssel kezdemé-
nyezhető. 

2013 májusától a napi egyszeri étkezés 
személyi térítési díja  
0 Ft-tól 485 Ft-ig terjedhet, mely összeg 
a korábbi években megállapított 605 
Ft maximum díjhoz képest jelentősen 
csökkent. 

A pontos térítési díj megállapításánál 
vizsgálják a kérelmező személy rend-
szeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe 
vevő esetén a családban egy főre jutó 
rendszeres havi jövedelmet. 

További információ  
a www.erzsebetvaros.hu  
és a www.bjhuman.hu honlapokon.
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Színházajánló

Ki ne ismerné a Kramer kontra Kramer című amerikai filmet  
Meryl Streep és Dustin Hoffman főszereplésével. Az Avery Corman  
regényéből készült film 1980-ban Oscar-esőt hozott,  
hiszen ötöt is besepert, hozzá még egy Golden Globe-ot is.  
A filmből készült színházi adaptációt az Orlai Produkció  
tavaly nyáron mutatta be a Belvárosi Színházban.

A Baross Általános Iskola az idén is megtartotta a Challenge Day-t 
a Városligetben, ahol a főszerep a mozgásé volt, hiszen a gyerekek egész 
nap sportolhattak.

Kasszasiker pontosan

Egész napos sport
Erzsébetvárosban

A Corman 1977-es regényéből adap-
tált film Robert Benton rendezésében 
a tengerentúlon jegyeladási rekordot 
döntött, és megváltoztatta a társada-
lom és a bíróságok gondolkodását a 
válásról és a szülői felügyeleti jogról. 
Visszagondolva most látjuk csak, 
mennyire modern volt a regény és 
mennyire éles szemű Benton, hogy 
észrevette benne a lehetőséget. A mos-
tani magyarországi színpadi változat 
világpremier, mert ugyan egy színházi 
adaptációt már bemutattak Párizsban, 
de azt nem Corman írta színpadra, ezt 
azonban igen, és Budapesten látható 
először.  
Az előadást Rába Roland rendezte, aki 
pontosan, a magukra ismerés érzé-
sével vezeti a nézőket a gyerek szüle-
tése körüli és utáni konfliktusokban. 
Tipikus képlet: a pasi pénzt hajt, azt 
sem tudja, hogyan nézi ki csemetéje, 
a nő otthon robotol, elsüllyed az építő-
kockákban, ki sem dugja fejét a ház-
ból. Aztán egy nap a nő úgy dönt, 
hogy csomagol, és a háta mögött hagy 
mindent és mindenkit. Hasonló eset-

ben szoktuk mondani: szívtelen anya. 
A helyzet azonban nem ennyire fekete-
fehér. Az Orlai Produkció előadása két 
fantasztikus színésszel, Péterfy Borival 
és Nagy Ervinnel éppen ettől sokrétű 
és elgondolkodtató: nem egyszerűsíti le 
a helyzetet. Itt mindenkinek igaza van, 
és mindenki nagyot hibázik. Ráadásul 

egy fantasztikus este részesei lehettünk, 
hiszen az eredeti szereposztás Joannája, 
Kovács Patrícia anyai örömök miatt 
Péterfy Borinak adta át a szerepet, 
akinek ez volt az első előadása. Péterfy 
pontosan úgy simul bele az előadásba, 
mintha már legalább ötven este lett 
volna a háta mögött. 

Az előadás emberileg is nagyon pon-
tos, egyszerűen csak arról szól, amiről 
szólnia kell, kellően megható, még-
sem szentimentális. A Zöldi Gergely 
kitűnő fordításában színpadra állított 
darab legkisebb szerepeiben is nagy-
szerű színészek láthatók: Egri Márta, 
Cseh Judit, Mertz Tibor, Ficzere Béla 
és a kisfiú szerepében a telitalálatnak 
bizonyuló Nagy Levente. Az előadás 
által felvetett kérdések ma sokkal 
erősebben dörömbölnek az ajtón, mint 
a film bemutatása idején, hiszen ma 
akar csak igazán mindenki „önmegva-
lósítani”. A kérdés mindig az, milyen 
áron. A sztereotípiákat azonban érde-
mes magunk mögött hagyni.

Péterfy Bori és Nagy Ervin: Joanna most jelenti be, hogy mégis igényt tart kisfiára

A „történelmi” tanár-diák focimeccs

Péterfy Bori megérdemelten kapta a tapsot kollégáitól beugrása után

Közös bemelegítéssel kezdődött a Városli-
getben az idei Challenge Day, majd ezután 
– előzetes beosztás alapján – több csoportra 
osztották az osztályokat.

A fiúk osztályok közötti focibajnokságot 
játszottak, míg a lányok kosárlabdáztak, 
s aki nem került be ezekbe a csapatokba, 
választhatott tűzlabda, asztalitenisz, erősí-
tés, kapura lövő és dobó versenyek közül.

Ezután mindenkinek kötelezően részt kel-
lett vennie a mezei futóbajnokságon, illetve 
osztályonként 4–4 fő részvételével a váltó-
futáson; fiúk és lányok természetesen külön 
mérték össze erejüket. 

A nap fénypontja a tanár-diák focimeccs 
volt, ahol a történelem folyamán először 
a diákok legyőzték a tanárokat.

Délután a napközis tanulók sor- és váltó-
versenyen vettek részt, emellett ők is aszta-
liteniszezhettek, kidobózhattak és parti-
zánlabdázhattak.

A bemelegítés jó hangulatban zajlott

Lelkes szurkolók a futóversenyen

BELVÁROSI SZÍNHÁZ

1075 Budapest, Károly krt. 3/a.

Tel: 266 7130 • fax: 266 7120

e-mail: info@belvarosiszinhaz.hu
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Véget ért a Goldmark-fesztivál
A Wesselényi utcai Goldmark-teremben népszerű művészeket felvonultató 
zárógálával ért véget május 20-án a Goldmark-fesztivál. Az OMIKE 1939 
és 1944 közötti Művészakciójának emléket állító programsorozatnak 
Erzsébetváros mellett Újlipótváros adott otthont.

A fesztivál a Magyar Zsidó Múzeum-
ban rendezett képzőművészeti kiállítás 
köré épült, amelyen 30 képzőmű-
vész 100 alkotását tekinthették meg 
a látogatók a XX. század közepéről, 
amelyek egytől egyig ki voltak állítva 
a Művészakció tárlatain is. Az erzsé-
betvárosi iskolások és a nyugdíjas-
klubok tagjai ingyen látogathatták 
a tárlatot, a diákokat múzeumpeda-

gógiai feladatlapok, a nyugdíjasokat 
tárlatvezetés várta. A Dob utcai iskola 
9. és 10. évfolyamos diákjai itt tartot-
ták Holocaust-megemlékezésüket is. 
A látogatókat szubjektív tárlatvezeté-
sekkel is csalogatták, többek között 
Bálint András, Hegedűs D. Géza szín-
művészek, Falusi Mariann énekesnő 
és Fabiny Tamás evangélikus püspök 
kalauzolta a vendégeket.

A fesztivál másik fontos erzsébetvárosi 
helyszíne a Spinoza Színház volt, ahol 
Bächer Iván összeállításában Eszes 
Fruzsina, Rácz Attila és Ökrös Ottó 
idézték meg, milyen is volt a kabaré 
abban az időben, amit már nem lehe-
tett békebelinek nevezni.

A zárógálán három kiváló színész:  
Börcsök Enikő, Pálfi Kata és Hegedűs 
D. Géza kissé komolyabb hangvétel-
ben, de egy csipetnyi humorral, Darvas 
Ferenc zenei aláfestésével búcsúzott, 
és idézte meg újra a Művészakció 
nagyszerű közreműködőit Ascher 
Oszkártól Salamon Béláig.

A február 28-a óta tartó fesztivál 
a XX. század egyedülálló polgári 
kezdeményezésének állított emléket. 
Az OMIKE, az Országos Magyar 
Izraelita Közművelődési Egyesület 
csaknem hétszáz színpadi estét és hat 
képzőművészeti tárlatot magában 
foglaló eseménysorozata szinte isme-
retlen a mai emberek többsége szá-
mára, ugyanakkor olyan példaértékű 
kezdeményezés volt, melyhez hason-
lóról sehol Európában nem tudunk. 
A Művészakció a színpadokról lepa-
rancsolt színészeknek, zenészeknek és 
a kiállítóhelyeket elhagyni kényszerült 
képzőművészeknek biztosított meg-
jelenési és életlehetőséget. A Művész-
akció 1939 őszén indult és a németek 
bevonulása napjáig, 1944. március 
19-ig tartott, amikor az egyesület 
tevékenységét – más egyesületekével 
együtt – betiltották.

A fesztivál részeként a Bajor Gizi  
Színészmúzeumban rendezett kiállí-
tás még szeptember 8-ig nyitva tart, 
ahol a Művészakció iránt érdeklő-
dők sok információt szerezhetnek. 
A művészekről és alkotásokról bőveb-
ben a www.omike.hu weboldalon 
olvashatnak.

Programajánló
1. szombat
¡	10.00–20.00
„HÉTBŐL HÉTBE” – Helyszín: Bp., 
Rózsák tere 8. A belépés ingyenes.

3. hétfő
¡	9.00–17.00
A Molnár Antal Zeneiskola 
záróvizsgája – Vonós Tanszak  
¡	16.00–18.00
A Budapesti Mozgássérültek Egye
sülete VII. kerületi csoportjának 
összejövetele
¡	18.00–20.00
Pál Feri atya előadása – Az Orszá
gos Gyermekvédő Liga rendezvénye 
Belépő: 2500 Ft (helyszínen váltható)

4. kedd
¡	9.00–17.00
A Molnár Antal Zeneiskola záró
vizsgája – Fúvós tanszak  
¡	16.45–22.00
Sirály Sakk Klub

5. szerda
¡	17.30–
Az Ünnepi Könyvhét – A Művészet
barátok Egyesületének rendezvénye
¡	18.30–
Az inkák istenei és démonai, és az 
Andok régészete – Antalffy Péter tör
ténész előadássorozata. Belépő: 900 Ft; 
nyugdíjas, diák, pedagógus: 700 Ft

6. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc – zene: Diós Péter
¡	16.00–18.00
Az Erzsébetvárosi Természetbarát 
Sportszövetség összejövetele

7. péntek
¡	12.30–20.00
A Molnár Antal Zeneiskola 
záróvizsgái – Gitár tanszak

8. szombat
¡	8.00–20.00
Vándor Kórus Fesztivál

9. vasárnap
¡	8.00–20.00
Vándor Kórus Fesztivál
¡	15.00–18.00
A Csend Fényei Klub összejövetele 
hallássérülteknek

10. hétfő
¡	16.00–18.00
Az Ezüst Hárs Egyesület összejövetele
¡	18.00–20.00
Beszélgetések a zsidó kultúráról: 
XX. századi filozófia és judaizmus. 
Belépő: 900 Ft; nyugdíjas, diák, 
pedagógus: 700 Ft

11. kedd
¡	16.45–22.00
Sirály Sakk Klub
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának nyílt 
összejövetele

12. szerda
¡	18.00–
Irodalmi est Márai életművéből  
Mészáros Tibor előadássorozata 
A belépés díjtalan.

13. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc – zene: Diós Péter

Az ERöMŰVHÁZ
2013. június havi programjai
ERöMŰVHÁZ • 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. • Telefon: 413-3550 
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu • www.eromuvhaz.hu

Telefonon és a weboldalon érkező

rendelések esetén
10 % kedvezményt biztosítunk az árból!

Étkezési csekket, Bankkártyát, Szép-kártyát

és Erzsébetutalványt is elfogadunk!

ÉTEL HÁZHOZSZÁLLÍTÁSÉTEL HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Gyermekeknek 12 éves korig hétköznap 50% kedvezmény,
hétvégén és ünnepnapokon INGYENES!*

www.trofeakiszallitas.hu
* a kedvezmények nem összevonhatóak
**Kivéve péntek és szombat esténként

www.erzsebetvaros.hu
ERZSÉBETVÁROS
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
hivatalos honlapja.
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Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyi-
tás, zárszerelés, rácskészítés, galé-
riakészítés, egyéb lakatosmunkák. 
Tel.: 06 (30) 299-1211

Festés, mázolás, tapétázás, meg-
bízható szakemberekkel, garanciá-
val, kisebb asztalos munkák. Nyug-
díjasoknak 10% kedvezmény. Tel.: 
06 (1) 352-0188, 06 (30) 906-8696

Mindenféle asztalos munkát válla-
lok, ajtó, ablak, bútor gyártása-ja-
vítása. Regdon Csaba. Tel.: 06 (20) 
357-9533, 284-9213

Tévéjavítás azonnal, helyszínen, 
garanciával, mindennap! Tel.: 06 (20) 
471-8871

Parkettás munkák, csiszolás, lakko-
zás, javítás. Tel.: 06 (30) 948-8909

Fürdőszobák, konyhák felújítása 
átalakítása! Csempeburkolás, 
kőművesmunkák, vízszerelés ügy-
intézéssel! 06 (20) 961-6153

A közelben lakó közös képviselet 
vagyunk. Fiatalos lendülettel, 
egyenes beszéddel és kiváló szak-
ember háttérrel végezzük a mun-
kánkat. Hívjon bizalommal! Tel.: 06 
(70) 294-6161

A kéménytől a pincéig szakképzett 
állomá nyunk mindenféle építőipari 
problémát meg old. Emellett köny-
velést, lakás-, házbiztosítást és 
pályázatírást vállalunk. Tel.: 06 (70) 
294-6161

Társasház-takarítás és rovarirtás! 
15 éves tapasztalattal, udvarias és 
a lakókkal könnyen szót értő kollé-
gákkal várjuk a megrendeléseket. 
Tel.: 06 (70) 775-8661

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

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

Gyűjtő venne bélyeggyűjteményt, 
régi postai képeslevelezőlapot, 
borítékot, iratokat. Tel.:06/1-322-
8439, 06/20-522-5690

Kánya Kata Társközvetítő Iroda 
biztonságos társkeresés. 30% ked-
vezmény ebben a hó napban!  
Tel.: 06 (1) 214-9441

75 m2-es Dembinszky utcai meg-
vásárolható önkormányzati lakáso-
mat 35-40m2 körülire cserélném. 
Tel.: 06 (20) 446-4928

EGé SZ SéG
Gyógypedikűrt, manikűrt vállalok, 
hívásra házhoz megyek, ingyen 
kiszállás. Tel.: 06 (30) 242-9507

Gyógypedikűrös házhoz megy, 
kiszállási díj nélkül. Jeradek Éva. 
Tel.: 06 (20) 439-1586

Gábor Eszmeralda mű gyűj tő 
ki emelt áron vásárol készpénzért 
festményeket, bútorokat, órákat, 
ezüst tárgyakat, arany ékszereket, 
porcelánokat, Herendit, Kovács 
Margitot. Ingyenes kiszállás, 
érték becslés. Életjáradéki szer-
ző dést is kötnék. Üzlet: II., Fő u. 
67. Tel.: 06 (30) 382-7020

Redőny, reluxa, szúnyogháló 
stb. szerelése garanciával.  
Tel.: 06 (70) 341-9489, 06 (20) 
341-0043

TörTarany- és fazonarany-felvásárlás!
TörTarany, fazonarany: 7200–12 000 fT

TörTezüsT fazonezüsT: 180-360 fT

Omega
COnstellatiOn

Acél: 18 000 Ft
Arany: 65 000 Ft

VaCherOn
COnstantin

Acél: 150 000 Ft
Arany: 250 000 Ft

Jaeger
le COultre

Acél: 40 000 Ft
Arany: 100 000 FtsChaff-

hausen
zsebórA

ezüst: 30 000 Ft
Arany: 80 000 Ft

Patek 
PhiliPPe
1930-as évek

Acél: 250 000 Ft
Arany: 450 000 FtLe
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Omega
ChrOnOgraPh

Acél: 70 000 Ft
Arany: 140 000 Ft

Mi fizeTünk a legTöbbeT! 
ÜzletÜnk A Wesselényi uTca 19-ben készpénzért vásárol!

Áraink a vásárlás 
legkisebb 
összegét 
jelentik!

KÉREM JÖJJÖN EL HOZZÁNK!
VII., Wesselényi u. 19. Tel.: 317-9938
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KÉRDEZZ! FELELEK!

PROGRAMJAINK HÁROM EGYSÉGE
megvalósulásuk helyszíne alapján:

NÁLUNK
CSEKKING  CSEKK IT! • CSEKK NAPOK 

CSEKK TRÉNING • MEDIÁCIÓ  RIADÓLÁNC • TEA A KÉZBEN 
TRÓNÖRÖKÖSRE VÁRVA • ÖSSZEFŰZŐ

ÖNÖKNÉL
BABAZÁSZLÓ • CSEKKÜNK TANÁCSA 

ÖNKÉNTES CSALÁDSEGÍTÉS

KÜLSŐ HELYSZÍNEN
APÁK KÖRE • CSET-SZOBA • CSÉN • LÉGYITT!

06 1 365 14 36, 06 20 204 16 71
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NYUGODT,
KISZÁMÍTHATÓ

IDŐSKOR

Ha Ön is erre vágyik, várjuk jelentkezését! 

Telefon: 784 5408 · Mobiltelefon: 06 (70) 677 0756 · www.idoskori.hu

Az Időskori Életjáradék Zrt.
a magyar nyugdíjasok megbízható partnere

az ingatlan alapú életjáradék szolgáltatás terén.
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