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Az 1848–49-es magyar forradalomra és szabadságharcra való megemlékezést Erzsébetvárosban a Huszár 
szobornál tartják március 15-én. A forradalom és szabadságharc 164. évfordulóján rendezendő „Egy kis 
világ maga” című műsorban közreműködik Lázár Csaba színművész, az Üsztürü Zenekar és a Budapesti 
Vándor Kórus. Ősbemutatóként elhangzik Hazslinszky Gusztáv-Petőfi Sándor Nemzeti dal című versére 
írt kórusműve. A megemlékezés sorozatnak évek óta kiemelkedő eseménye a „Erzsébetváros  Díszpolgára” 
kitüntető cím, valamint a „PRO URBE Erzsébetváros” díj átadása.
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Hajléktalanügyi egyeztetés
Február 23-án Vattamány Zsolt polgármester meghí-
vására kerületünkbe látogatott dr. Kocsis Máté ország-
gyűlési képviselő, Józsefváros polgármestere. A találkozó 
célja egy új szemléletet meghonosító, a helyi sajátosságo-
kat figyelembe vevő hajléktalanügyi koncepció kidolgo-
zása volt, amelynek lényege, hogy a hajléktalanok reha-
bilitálása minél szélesebb körű társadalmi összefogással 
valósulhasson meg. Az egyeztetés eredményeként a felek 
megállapodtak a LÉLEK-programon belüli együttmű-
ködés lehetőségeiről, amely Vattamány Zsolt szerint 
átfogó megoldást nyújthat erre a komplex problémára. 

„A projekt a fedél nélküliek társadalomba való visszatérését hivatott elősegíteni, szociális szak-
emberek segítségével.” – nyilatkozta lapunknak dr. Kocsis Máté. Józsefváros polgármesterével 
készült interjúnk teljes egészét megnézhetik az Erzsébetvárosi Televízióban.

Idősköszöntés
Kerületünkben a szépkorúak hagyománnyá vált 
köszöntésének jegyében 90. születésnapja alkal-
mából felköszöntötték Benczik Gyulánét. Az idős 
hölgyet Rónaszékiné Keresztes Monika és Bar-
tusné Benedek Barbara önkormányzati képviselők 
köszöntötték fel az önkormányzat nevében. 

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
A VII. kerületi Önkormányzat megbízásából a Design Terminál Nonprofit Kft.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA, CÉLJA
Erzsébetváros alapításának 130. évfordulójára, a kerület névadójára, Erzsébet királynéra, 
Sissire emlékezve Budapest VII. kerülete pályázatot ír ki „Sissi bora” arculatának  
és csomagolásának megtervezésére. A pályázat célja, hogy a győztes pályamű bemutatkoz-
zon a kerület protokolleseményein és protokollajándékként utaljon a kerület névadójára, 
valamint Erzsébetváros gazdag történelmére is, progresszív megvalósításával pedig jelezze,  
hogy a VII. kerület Budapest egyik kreatív központja.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK
A feladat borcímke, kapszula és díszcsomagolás tervezése egy palack borhoz.

A pályázat részleteit keresse a www.erzsebetvaros.hu weboldalunkon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sissi bora
borcímke- és csomagolástervezési pályázat

Sok szeretettel  
köszöntöm  Erzsébetváros 

minden kedves hölgy lakóját 
Nőnap alkalmából!

Vattamány Zsolt
Erzsébetváros polgármestere
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Diáknagykövet a Dobsuliból
2011 októberében Offor Ebony, a Dobsuli (Erzsébetváros Kéttannyelvű Általános 
Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola) 6.k osztályos tanulója képviselte Magyarországot 
a Világsuli diáknagyköveteként a walesi Cardiffban tartott nemzetközi találkozón.

A Világsuli (Connecting Classrooms) 
program 10 magyar iskola bevonásá-
val indult 2010-ben a Brit Kulturális 
Intézet (British Council) kezdemé-
nyezésére. A program során a tanulók 
és a tanárok tantárgyközi projekteket 
valósítanak meg a kölcsönös megértés és 
a befogadás témakörében, miközben a 
diákok más kultúrákkal és nyelvek-
kel ismerkednek, valamint közvetlen 
tapasztalatot szereznek arról, hogyan 
dolgozhatnak együtt más országokban 
élő társaikkal. 

Ebony, mit tudsz elmondani a Világsuli 
programról?
– 2010 szeptemberétől vesz részt az 
iskolánk a programban. Nagy elismerés, 
hogy bekerültünk. Magyarországról 10 
iskola szerepel a „Világsuliban”. Nagyon 
érdekes programokat szerveznek, sokat 
megtudhatunk a partneriskolákban élő 
brit, román és francia gyerekek életéről, 
hétköznapjairól.

Szerinted miért került be a Dobsuli a 
Világsulik közé?
– Jó iskola a miénk. Sok külföldi gyerek 
jár ide, akikkel semmiben sem külön-
bözünk egymástól. Nem közösítjük ki 
őket, sőt, ha kell, segítünk nekik! Jó 
néhány olyan program van az iskolában 
és az iskolán kívül is, amely megköny-
nyíti a beilleszkedésüket. Mi is sokat 
tanulhatunk tőlük, és a tanárok is ren-
geteget segítenek nekik.
Hogyan lettél diáknagykövet?
– Először a Dobsuliban választottak 
meg, majd a British Council is kivá-
lasztott a pályázaton, és végül négyen 
utazhattunk  a walesi Cardiffba. 
Mit éreztél, amikor megtudtad, hogy 
nyertél a pályázaton?
– Nagyon örültem, ugyanakkor féltem 
is, hogy képes leszek-e helyt állni. Sze-
rencsére tanáraim – Harangozó Hajni 
néni és Stramszky Kati néni – sokat 
segítettek ebben. Ezenkívül részt vet-
tünk egy diáksuli-vezető tréningen is, 
ahol felkészítettek bennünket az útra. 
A feladat nagyságát ott kint, Cardiffban 
értettem meg igazán, ott éreztem meg, 
hogy mekkora felelősség nehezedik rám, 
főleg, mikor kiderült, hogy én vagyok a 
második legfiatalabb résztvevő.
Milyen feladat várt benneteket kint?
– A többi országból érkező diákok-
kal együtt készítettük elő ezt az évet. 
Megismertettük külföldi  társainkkal 
iskolánkat, és megterveztük az idei év 
feladatait, majd jóváhagytuk azokat, és 
itthon megosztottuk a többiekkel az ott 
szerzett tapasztalatokat.
 Nagyon sok sikert kívánunk neked!

Tájékoztató
A FŐKERT Nonprofit Zrt. megkezdi a fővárosi parkok 
és fasorok fáinak tél végi lemosó permetezését. A per-
metezést a parkokban a látási viszonyok miatt nappal, 
a fasorokban pedig az éjszaka folyamán végzik, hogy a 
gyalogos és közúti forgalmat ne zavarják.

A lemosó permetezésre azért van szükség, hogy csökkentsék 
a fás részeken, kéregrepedésekben áttelelő kártevők számát. 
Az alkalmazott szer környezetbarát készítmény, amelynek 
közterületi felhasználása engedélyezett. Mindazonáltal a 
leggondosabb munkavégzés közben is előfordulhat, hogy a 
permet a parkoló autókra hullik, de a gépjárművekben ez 
semmilyen kárt nem okoz, és könnyűszerrel lemosható.
 
A VII. kerület Rottenbiller utca, Dózsa György út, Erzsé-
bet körút fáinak lemosására várhatóan a 10. héten kerül 
sor (2012. március 5-től).

Iskolakóstoló
Az iskolaválasztás nehéz helyzet elé állítja 
a szülőket. Tájékozódniuk kell, hogy olyan 
intézményt választhassanak, ahol gyerme-
kük sikeres és elégedett lehet. Az Erzsé-
betvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, 
Szakiskola és Szakközépiskola az „Iskola-
kóstoló” nyílt napokon és a délutáni óvo-
dás foglalkozásokon alkalmat kínál arra, 
hogy az érdeklődők megismerkedhessenek 
az iskolával és a pedagógusokkal.
„Fontosnak tartjuk, hogy minden szülő 
megismerje az iskolánk nyújtotta lehetősége-
ket – mondta Tillinger Péter igazgató. – A 
Kertész utcai épületünket most újítottuk fel, 
jól felszerelt tantermek várják az iskolába 
beiratkozott gyerekeket. A világos, tiszta 
termekben a tanulók örömmel tanulhatnak, 
a jól felszerelt tornaterem, a többfunkciós 
gumitéglás sportudvar pedig lehetőséget ad 
a mozgásra. Az EU-s szabványnak megfe-
lelő, egyedülálló játszóudvar a kicsik igényeit 
elégíti ki.”
A gyerekek nagy lelkesedéssel vettek részt 
a foglalkozásokon, ismerkedtek a számí-
tógép világával, énekeltek és táncoltak a 
Bihari táncegyüttes foglalkozásain. A szü-
lők választ kaptak az informatika-angol 
és a komplex művészeti osztály tanulási 
rendszerével kapcsolatos kérdéseikre. 
A legközelebbi nyílt napra és az azt követő 
meghallgatásra március 20-án kerül sor 
a Kertész utcában, 21-én pedig a Dob 
utcában – mindkét napon és helyszínen 
szeretettel várják a kedves szülőket és a kis 
óvodásokat.

Vendéglátós diákok 
szalagavatója
Január-február a bálok szezonja. Az Erzsébetvárosi 
Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 
is ezekben a hónapokban rendezte meg farsangi báljait, hogy 
vidámságot és színt hozzon a hideg, téli napokba. A Dobsuli 
vendéglátó tagozatának szalagavató bálja is erre az időszakra, 
február 17-ére esett. Tillinger Péter, az iskola igazgatója nyi-
totta meg ezt a kiemelkedő eseményt, és köszöntötte a 12. és 
13. évfolyamos szakács- és pincértanulókat. A köszöntő után 
a végzősök egyenként, ünnepélyes keretek között, rokonaik, 
diáktársaik és tanáraik jelenlétében kapták meg a maturandus 
szalagot, amelyet az osztályfőnökök tűztek a diákok ruhájára. 
Szép alkalom, amikor a szalagtűzéssel jelezzük, hogy néhány 
hónap múlva az iskola útjukra bocsátja a levizsgázott ifjakat. 
Ezt követte a várva-várt keringő, ahol a tanulók bebizonyítot-
ták, hogy nemcsak a konyhában és a vendégek között állják meg 
a helyüket. Gyönyörű báli öltözetben suhantak a parketten a 
keringő lágy dallamára – így köszönték meg szüleiknek és taná-
raiknak a tudást, a gondoskodást és a törődést, amelyet ezekben 
az években kaptak tőlük. Ez a nap minden végzős diáknak 
jelentős, szép emlék lesz, amikor felidézi az iskolát, diáktársait 
és tanárait. A szalagavató bált közös tánc zárta.

Farsang
A farsangi bál természetesen nem maradhatott ki a tanév prog-
ramjából, amelyet az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola 
és Gimnázium felsősei február 17-én tartottak meg. Az osztá-
lyok saját műsorral készültek, amelyeket nagy tapsviharral hálált 
meg a közönség: a diákok és a bálon megjelent szülők. A tanulók 
idén film- és filmsláger témában készültek táncos produkciók-
kal. Láthattuk Pán Pétert, Alízt Csodaországból, a Karib-tenger 
kalózait, a Hupikék törpikéket Hókuszpók kíséretében, a kócos 
ördögöket, de volt Ének az esőben- és Apáca show-feldolgozás is. 
A színes programot minden táncolni vágyó legnagyobb örömére 
diszkó követte, amelyen DJ Aurél (7.a) szolgáltatta a talpalávalót. 
„Jövőre, veletek, ugyanitt!”

Kazinczy-esték
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszi-
chológiai Kara Erzsébetváros Önkormányzatával karöltve 
ismeretterjesztő előadássorozatot rendezett, amelyen bemu-
tatták az „Európai léptékkel a tudásért, ELTE” kutató-
egyetemi projekt eredményeit. Az első alkalom központi 
témájának az élethosszig tartó tanulás nemzetközi gyakor-
latát választották. A nyitóelőadáson Halász Gábor egyetemi 
tanár azt a kérdést járta körbe, hogy az élethosszig tartó 
tanulás fogalma az oktatási rendszerek fejlődésének és a 
neveléselméletnek egy 21. századi, új paradigmája-e, vagy 
múló „divatról”, a szakmai közbeszéd időszakos jelenségé-
ről van szó. Az előadásról készült felvételt megtekinthetik 
az Erzsébetvárosi Televízió műsorán. A többi előadásról az 
iskola honlapján (www.ppk.elte.hu) érdeklődhetnek.

Tisztelettel kérjük az erzsébetvárosi társasházak 
közös képviselőit, és azokat, akiknek módjá-

ban áll, hogy a március 15-i nemzeti 
ünnepünk alkalmából a nemzeti 
lobogót helyez  zék ki az épületekre!

Erzsébetváros Önkormányzata

Emléknap 
2012-ben is országszerte megemlékez-
tek a kommunizmus áldozatairól – az 
Erzsébetvárosban tartott rendez-
vényt Rónaszékiné Keresztes Monika 
országgyűlési képviselő, kerületi 
alpolgármester nyitotta meg.

1947. február 25-én jogellenesen 
letartóztatták, majd elhurcolták a 

Szovjetunióba a Független Kisgazda-
párt akkori főtitkárát, Kovács Bélát. 
2001 óta ezen a napon emlékezik meg 
Magyarország a kommunizmus áldo-
zatairól – az első évben az országgyű-
lésben és az ország középiskoláiban 
zajlott az ünnepség. Azóta minden 
évben megemlékezünk az adott kor-
szakról, hogy ne tévesszük szem elől 
történéseit, és az azokból levonható 
tanulságokat. 
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Február 24-én elsőfokú ítélet született az évek óta tartó Hunvald-
ügyben. Hunvald György volt szocialista polgármester egy év hat hónap 
börtönbüntetést, Gál György, az önkormányzat korábbi gazdasági 
bizottságának volt SZDSZ-es elnöke pedig nyolc év hat hónap letöltendő 
börtönbüntetést kapott. Az ítéletek nem jogerősek, az ügyészség 
súlyosításért, a bűnszervezeti minősítés megállapításáért fellebbezett.

Hunvald-ügy:
több mint 15 év letöltendő 
börtön és 368 millió forint  
pénzbüntetés
Huszonhárom személyt elítélt, ebből kilencre 
börtönbüntetést szabott ki a Fővárosi Törvényszék

Az önkormányzatnak megítélt kártérítés összege 
257 millió forint

Mint ismeretes, tizenhét ingatlan kapcsán indult nyo-
mozás, ebből hét ingatlan ügyében polgári jogi igényt 
nyújtottak be a Fővárosi Bírósághoz. A Központi Nyo-
mozó Főügyészség 2010 őszén 46 ezer oldalnyi nyomozati 
anyag alapján 121 oldalas vádiratot nyújtott be a bíróságra 
Hunvald György volt szocialista polgármester és huszon-
négy társa ellen, amelyben három bűncselekmény-cso-

portot vizsgált. Erzsébetváros Önkormányzata 2010. 
október 14-én átvette a Központi Nyomozó 
Főügyészség levelét, amelyben tájékoztat-
ták a Gál György és Hunvald György elleni 
büntetőeljárás nyomozati szakaszának befe-
jezéséről, és a VII. kerületi Önkormányzat 
elleni tényleges, illetve megkísérelt károkozá-

sok összegéről. Az önkormányzat jogi képvise-
lője révén polgári jogi igényt nyújtott be 642 millió 

forintról és járulékairól, amelynek egy része – több mint 
603 millió forint – ingatlanértékesítéssel okozott kár meg-
térítésére irányult.

A Bíróság elsőként azt vizsgálta, hogy valóban megté-
vesztették-e a képviselőtestület többségét hamis ingat-

lanbecslések készíttetésével, hogy hozzájáruljanak az 
ingatlanok versenyeztetés nélküli értékesítéséhez, és hogy 
mindehhez Hunvald György támogatást nyújtott-e. Gál 
György ezekben az ügyekben a vádirat szerint 366 millió 
forint vesztegetési pénzt kért és kapott. A bűncselekmé-
nyek második csoportja fiktív tanácsadói szerződésekhez 
kötődött, amelyek több millió forintos kárt okozhattak az 
önkormányzatnak. A harmadik bűncselekmény-csoportba 
az ügyészség által hivatali visszaélésnek minősített önkor-
mányzati lakáskiutalások tartoztak, amelyek kedvezmé-
nyezettjei a vádlottak hozzátartozói, ismerősei voltak.

Az elsőfokú bíróság Gál Györgyöt többek között minő-
sített csalás, vesztegetés, hűtlen kezelés és hivatali vissza-
élés vétségében nyilvánította bűnösnek, Hunvaldot 
pedig hűtlen kezelés és hivatali visszaélés miatt ítélte el. 
A törvény szék közokirat-hamisítás, hűtlen kezelés, magán-
okirat-hamisítás és hivatali visszaélés bűntette miatt egy év 
börtönbüntetésre, két év közügyektől való eltiltásra és  
100 ezer forint pénzmellékbüntetésre ítélte Kardos Péter 
volt SZDSZ-es pénzügyi bizottsági elnököt, aki részt vett 
egy erzsébetvárosi ingatlan privatizációjában.

«

*Jogerőre emelkedett
Az ítélet egy része nem jogerős, az érintettek többsége, valamint 
az ügyészség és az önkormányzat is fellebbezést nyújtott be. 
A másodfokú eljárásról, az ügy további kimeneteléről 
az újságból is tájékozódhatnak majd.

Az alábbi táblázat a Hunvald-perben született elsőfokú ítéletet mutatja be

Büntetés Vádlottak Bűncselekmény

8 év 6 hónap börtönbüntetés,
10 év közügyektől való eltiltás,
366 millió forint vagyonelkobzás,
500 ezer forint pénzmellékbüntetés

Gál György

egyrendbeli folytatólagosan elkövetett csalás, egyrendbeli 
folytatólagosan elkövetett vesztegetés, egyrendbeli folytatólagosan 
elkövetett hűtlen kezelés, ötrendbeli hivatali visszaélés, kétrendbeli 
folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás

1 év 6 hónap börtönbüntetés,
2 év közügyektől való eltiltás Hunvald György

egyrendbeli folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés, ötrendbeli hivatali 
visszaélés, háromrendbeli folytatólagosan elkövetett magánokirat-
hamisítás

1 év börtönbüntetés,
2 év közügyektől való eltiltás,
100 ezer forint pénzmellékbüntetés

Kardos Péter
háromrendbeli közokirat-hamisítás, egyrendbeli hűtlen kezelés, 
egyrendbeli folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás, 
kétrendbeli hivatali visszaélés

1 év börtönbüntetés,
2 év közügyektől való eltiltás,
5 év értékbecslői foglalkozástól való eltiltás

Kormos Lajos egyrendbeli folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélés, egyrendbeli 
folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás

10 hónap letöltendő és 2 év próbaidőre 
felfüggesztett börtönbüntetés Bartos Gábor egyrendbeli folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés, magánokirat-

hamisítás, közokirat-hamisítás, egyrendbeli hivatali visszaélés

10 hónap letöltendő és 2 év próbaidőre 
felfüggesztett börtönbüntetés,
100 ezer forint pénzmellékbüntetés

Szkvorcsinszkij 
Alekszander Petrovics

egyrendbeli folytatólagosan elkövetett jelentős vagyoni hátrányt okozó 
hűtlen kezelés

8 hónap letöltendő és 2 év próbaidőre 
felfüggesztett börtönbüntetés,
50 ezer forint pénzmellékbüntetés

Váradi Éva egyrendbeli folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés, magánokirat-
hamisítás

6 hónap letöltendő és 2 év próbaidőre 
felfüggesztett börtönbüntetés Szabó Zoltán kétrendbeli hivatali visszaélés

6 hónap letöltendő és 2 év próbaidőre 
felfüggesztett börtönbüntetés B. Kiss Mihály kétrendbeli hivatali visszaélés

540 ezer forint pénzbüntetés Molnár Jenő * tizenkétrendbeli felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás

360 ezer forint pénzbüntetés Néder Zoltán kétrendbeli felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás

300 ezer forint pénzbüntetés Kékessy Georges Sándor * négyrendbeli felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás

240 ezer forint pénzbüntetés Szíjjártó Piroska * kétrendbeli közokirat-hamisítás

100 ezer forint pénzbüntetés Kálmán Zsuzsanna Éva hivatali visszaélés

3 év próbára bocsátás Hafner Zoltán * hétrendbeli közokirat-hamisítás

2 év próbára bocsátás Lipcsey György Imre * négyrendbeli közokirat-hamisítás

1 év próbára bocsátás Predák Sándor * háromrendbeli közokirat-hamisítás

1 év próbára bocsátás Hajnal László Endre * kétrendbeli közokirat-hamisítás

1 év próbára bocsátás Balta Rózsa Éva háromrendbeli közokirat-hamisítás

megrovás Sándor Judit * kétrendbeli közokirat-hamisítás

megrovás Schneider Zoltán * kétrendbeli közokirat-hamisítás

megrovás Sifter Istvánné * kétrendbeli közokirat-hamisítás

megrovás Orosz Krisztina * kétrendbeli közokirat-hamisítás
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«

Sem ebadó, sem 
kommunális adó nem lesz 
Erzsébetvárosban 
Visszajelzések a kerületben élőktől

Nincs kommunális adó

Az önkormányzatok jogosultak kommunális adót 
kivetni, amely egy építmény vagy egy telek tulajdon-, 
illetve bérleti joga alapján terhelheti a helyi magán-
személyeket. Erzsébetváros vezetése polgármesteri 
javaslatra nem él a jogszabály adta lehetőséggel, így 
2012-ben a kerületben élőket nem terheli ilyen jel-
legű fizetési kötelezettség.

Az ebadót sem vezetik be 
a kerületben

Az állatvédelmi törvény módosításával együtt 
2012. január 1-jén lépett életbe a jogszabály, 
amely magában foglalja, hogy az önkormányzatok 
ebrendészeti hozzájárulást szabhatnak ki a négy 
hónaposnál idősebb állatokra: veszélyes ebekre 
legfeljebb évi húszezer, más kutyákra legfeljebb hat-
ezer forintot. A törvény szerint a bevételt az önkor-
mányzatok kötelesek az kutyák ivartalanításának 
támogatására, az állatmenhelyek és az ebrendészeti 
telepek fenntartására, állatvédelmi szervezetek 
támogatására, valamint az ebösszeírás vagy egyéb, az 
ebtartással kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi 
intézkedések finanszírozására fordítani. 

Bizonyos kutyafajtákat egyébként sem érintene az 
ebadó – ezek a komondor, a kuvasz, a mudi, a puli,  
a pumi, a magyar agár, a rövidszőrű magyar vizsla,  
a drótszőrű magyar vizsla és az erdélyi kopó.

A következő észrevételeket olvasóink jutatták el szerkesztőségünkbe

Simkó Martina erzsébetvárosi lakos:
„Nem érintene az ebadó, mert nincs kutyánk, de szerintem nem is ezt kellene bevezetni, hanem azt a bírságot lehetne növelni, amit 
akkor szabnak ki, ha valaki nem takarít a kutyája után az utcán. Rengeteg a kutyapiszok a lakókörnyezetemben, és szomorú, hogy 
sok gazdi nem törődik ezzel. Ez főként akkor érintett érzékenyen, amikor még kisebb volt a gyermekem, és kijöttünk az utcára, szinte 
állandóan kézben kellett tartani, nehogy beletenyereljen valamibe.”

Jenei Györgyné kerületi nyugdíjas:
„Nagyon örültem, hogy nem vezetik be a VII. kerületben az ebadót, mert nekem nagy 
nehézséget okozott volna kifizetni a kevés nyugdíjamból. Egyedül élek, sajnos már 
évek óta özvegy vagyok, és jóformán az egyetlen társaságom a kutyám.”

Kállai Tamás erzsébetvárosi lakos:
„Az önkormányzat újságjában olvastam, hogy bizonyos adókat nem vezetnek 
be a kerületben. Nekünk ez nagy könnyebbség a feleségemmel, de vannak 
rokonaink más kerületben, akik sajnos nagyon sok pénzt kénytelenek befi-
zetni az új adók miatt.”

Balogh-Révay Katalin erzsébetvárosi lakos:
„Önkéntes állatvédőként szívesen kifizettem volna az ebadót, 
ha bevezetik Erzsébetvárosban, mert ezzel az összeggel az 
állatmenhelyeket is támogatnánk. Kutyatartóként önként 
is rendszeresen segítek az egyik állatotthonnak, és az 
adóm egy százalékát is erre fordítom.”

Fontos tudni, hogy a törvény szerint bizonyos esetekben nem szedhető 

ebrendészeti hozzájárulás:

a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar 

állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat mellékleté-

ben felsorolt magyar kutyafajtákba tartozó törzskönyvezett, 

a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő vagy terápiás, 

a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfel-

adatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott, 

a veszélyes eb kivételével – az ivartalanított, 

az ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti 

telepen vagy állatvédelmi szervezet gondozásában tartott,  

valamint állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy 

állatvédelmi szervezettől örökbefogadott eb után.

A helyi adókról szóló törvény értelmében az önkormányzatoknak 
lehetősége van úgynevezett vagyoni típusú és kommunális jellegű adók 
bevezetésére. Az erzsébetvárosi képviselő-testület azonban polgármesteri 
javaslatra úgy döntött, hogy nem ró többletterheket a lakosságra, és nem 
vezeti be sem a kommunális adót, sem az ebrendészeti hozzájárulást.
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 » Hogyan zajlott az idei ügyintézés, miben változott a 
korábbihoz képest?
A kérőlapot és a költségtérítés megfizetésére szolgáló 
csekket már decemberben eljuttattuk azoknak a kerü-
leti lakosoknak, akiknek 2011-ben érvényes lakossági 
várakozási engedélyük volt. Mindkét ügyfélszolgálaton 
postaládákat helyeztünk el, ahová bárki bedobhatta a 
kitöltött kérelmet, de természetesen postai úton is vissza 
lehetett küldeni. 

Változás volt az előző évekhez képest, hogy az elkészített 
várakozási engedélyeket tértivevényes küldeményként 
postán küldtük ki. Ügyfeleink kérésének tettünk ezzel 
eleget, hogy a matricákat újabb időpontban is át lehessen 
venni.

Természetesen az idén is lehetőség volt – az előző évek-
hez hasonlóan – a személyes ügyintézésre a Polgármesteri 
Hivatal Okmányirodájában kihelyezett ügyfélszolgálati 
pultnál.

 » Mik a tapasztalatok, milyen visszajelzések érkeztek  
a hivatalhoz?
A VII. kerületben évente több mint tízezer parkolási enge-
délyt adunk ki, ennek döntő többségét december-január 
hónapokban. Az elmúlt évek során igyekeztünk ügyfele-
inknek az ezzel kapcsolatos ügyintézést megkönnyíteni, 
úgy megszervezni az engedélyek kiadását, hogy elkerülhető 
legyen a hosszas sorban állás. Ennek a törekvésünknek egy 
újabb állomása volt az, hogy postai úton is lehetővé tettük 
– ügyfeleink kérését és javaslatait is figyelembe véve – az 
engedélyek igénylését és átvételét.

Sok pozitív visszajelzést kaptunk ezzel kapcsolatban, és azt 
gondolom, hogy ez az új gyakorlat eredményesnek és sike-
resnek mondható. Természetesen voltak, akiknek nehézsé-
geket okozott az ügymenetben beállt változás, de az ő ész-
revételeikre alapozva tovább finomítjuk majd a rendszert.
Az ügyfelek közel kétharmada élt a postai út lehetőségével, 
és elenyésző volt azoknak az engedélyeknek a száma (20-25 
darab), amelyeket a posta nem tudott kézbesíteni. Ilyen 
esetekben telefonon vagy elektronikus levélben értesítet-
tük a kérelmezőt, és kérésének megfelelően újra postáztuk  
vagy személyesen adtuk át a matricát. 

2011. január 31-ig a kiadott várakozási engedélyek száma 
8423 darab volt, ami az előző év ugyanezen időszaká-
hoz viszonyítva 1000 darabbal több. Elmondható tehát, 
hogy az engedélyek lejárta előtt jóval többen kérték az új 
engedély kiadását, és az ügyfeleink nem hagyták az utolsó 
pillanatra az ügyintézést. Azok a kerületi lakosok, akik 
esetleg még nem váltották ki a várakozási engedélyüket, 
továbbra is megtehetik az Erzsébet krt. 6. szám alatti 
Ügyfélszolgálati Irodában.

Az önkormányzat által kiadott 2011-es várakozási 
engedélyek érvényességi ideje 2011. január 31-én lejárt. 
Csüllög Szilviát, az Ügyfélszolgálati Iroda vezetőjét az idei 
parkolási ügyintézéssel kapcsolatos tapasztalatokról kérdeztük.

A parkolási ügyintézés
tapasztalatai
«A Fővárosi Törvényszék első fokon 368 millió forint pénzbüntetést  

és pénzmellékbüntetést szabott ki a Hunvald-ügyként elhíresült 
büntetőper vádlottjaira. Ez az összeg nem az erzsébetvárosiakat 
gazdagítja. Nézzük meg most tételesen, hogy a KSH 2012 
januárjában érvényes havi, országos fogyasztói átlagárai alapján 
mire lenne elég ma Magyarországon 368 millió forint!

«

Mire lenne elég 
368 millió forint?

Az erzsébetvárosiak 

292 063 kg sertéscombot vagy sertéspörkölthöz való húst, 469 387 kg bontott csirkét, több mint 

317 000 kg párizsit, 10 millió tojást vásárolhatnának ennyi pénzből, amelyből Magyarország minden lakója 

kaphatna egy darabot. Ebből az összegből a 7. kerületi élelmiszerboltokban 1 572 649 liter tejet is lehetne 

venni, amelyből 314 529 gyermek kaphatna egy pohárral. Ebből a pénzből 212 911 kg trappista sajt 

fogyasztható el. 

A háziasszonyok 

473 007 kg sertészsírt, 757 201 liter étolajat, 2 343 949 kg lisztet, 1 300 353 kg fehér kenyeret, 

16 727 000 db zsemlét, 1 294 805 kg kristálycukrot szerezhetnének be belőle. Elég lenne ugyanakkor 

3 914 893 kg burgonyára is, ami 489 361 négyfős család rakott krumplijához lenne elegendő, de megve-

het nének mindebből 2 920 634 kg vöröshagymát, 1520 tonna almát és 3 471 698 palack ásványvizet is. 

Ennyi pénzből kifizethető lenne 

7158 50 m2-es lakás társasházi közös költsége, nem kellene megfizetni 181 280 hónapnyi szemétszállítási 

díjat, de fedezhető lenne 58 044 négy fős család havi vízszükséglete és 1 030 812 m3 csatornadíja is. A 

Hunvald-ügyben első fokon elítéltek ebből a 368 millió forintból az erzsébetvárosiak helyett 2 830 769 m3 

gázfogyasztást és 778 012 KWH villamos energiát fizethetnének ki.

Végül ebből a pénzösszegből 

1 150 000 budapesti vonaljegyet 

lehetne vásárolni. Ennyien tudnának 

végállomástól végállomásig  

utazni ma Budapesten  

368 millió forintból. 

Ekkora összegből minden erzsébetvárosi diák másfél évig ingyen étkezhetne 
az iskolában.
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„Egy kis pesti lárma”

A címadó szavakat egy esztendővel a márciusi események után 
Kossuth Lajos írta feleségének, mert fontosabbnak érezte a magyar 
hadsereg éppen zajló szabadságharcát, mint a megemlékezést az 
egy évvel azelőtti eseményekre. Március 15-én azokra is emlékezünk, 
akik megpróbálták győzelemre vinni a magyarság ügyét.

Március 15-e így évszám nélkül is önmagá-
ért beszél. Magyarországon mindenki tudja, 
mit jelent ez a dátum, és miért olyan fontos 
a nemzet számára ez a tizennyolc hónap, 
amely március idusa után következett.

Máig identitásunk alapköve ez a tavaszi 
ünnep, amely örökre része lesz nemzeti 
mitológiánknak. Mindannyian sorolni 
tudnánk a 163 évvel ezelőtti események 
fontosabb fordulópontjait és szereplőit, a 
márciusi ifjakat. De vajon valóban így van? 
Amikor a márciusi ifjakról beszélünk, kik is 
jutnak eszünkbe: természetesen és elsőként 
Petőfi, aztán rögvest a jó barát, Jókai, eset-
leg Vasvári Pál. A lista azonban ennél jóval 
hosszabb és igazságtalanok lennénk, ha nem 
említenénk fel mindegyikük nevét, mind-
azokét, akiknek szent volt e név: magyar.

A listát ábécé és nem fontossági sorrend-
ben nyújtjuk át. A nevek után mindenkinél 
jelezzük, hány esztendős volt 1848. márci-
usában, így ugyanis kiderül, hogy valóban 
március ifjairól beszélünk, akik között 
negyven esztendejével a korelnök Egressy 
Gábor volt. Most pedig következzék a teljes 
lista, azoké is, akik talán kevéssé ismertek, 
és akik közül néhányan rövidebb-hosszabb 
ideig itt éltek Erzsébetváros területén.

Az 1848-as magyar forradalom 
és szabadságharc ifjai

Bóka B. László

1848. március 15.

báró Nyáry Albert (1828–1886)  
20 éves

Bérczy Károly (eredeti neve: Stand 
Károly) (1821–1867) 27 éves

Birányi Ákos (eredeti neve: Schultz 
Ágost) (1816–1853) 32 éves

Bozzai Pál (1829–1852) 19 éves
Bulyovszky Gyula (1827–1883) 21 

éves (a majdani Erzsébetváros lakója)
Degré Alajos (1819–1896) 29 éves
Dobsa Lajos (1824–1902) 24 éves
Egressy Béni (eredeti neve: Galam-

bos Benjámin) (1814–1851) 34 éves 
(Egressy Gábor öccse)

Egressy Gábor (eredeti neve: Galam-
bos Gábor) (1808–1866) – vélhe-
tően ő szavalta el a Nemzeti dalt a 
múzeumnál, de a Nemzeti Színház-
ban bizonyosan; kora legműveltebb 
színművésze; 40 éves (Egressy Béni 
bátyja)

Garay János (1812–1853) 36 éves
Hamary Dániel (1826–1892) 22 éves
Irányi Dániel (eredeti neve: Halbschuh 

Dániel) (1822–1892) 26 éves
Irinyi József (1822–1859) – ő javasolta 

a 12 pont megírását; 26 éves
Jókai Mór (1825–1904) 23 éves (a maj-

dani Erzsébetváros lakója)
Kléh István (1825–1913) 23 éves
Korányi Frigyes (1828–1913) 20 éves
Lauka Gusztáv (1818–1902) 30 éves
Lisznyai (Damó) Kálmán  

(1823–1863) 25 éves

Oroszhegyi József (1822–1870)  
26 éves

Pállfy Albert (1820–1897) 28 éves
Petőfi Sándor (1823–1849) – a har-

cokban esett el; 25 éves (a majdani 
Erzsébetváros lakója)

Sükei Károly (1823–1854) 25 éves
Vajda János (1827–1897) 21 éves
Vas Gereben (eredeti neve: Radákovits 

József) (1823–1868) 25 éves
Vasvári Pál (1826–1849) – a harcok-

ban esett el; 22 éves
Vidacs (Vidats) János (1826–1873)  

22 éves

És természetesen ott voltak a hölgyek 
is, akikről szintén alig esik szó, és akik 
valamennyien a majdani Erzsébetváros 
lakói voltak:
Bulyovszky Lilla (1833–1909)  

– a gyermekasszony ekkor 
Bulyovszky Gyula újságíró menyasz-
szonya volt; 15 éves

Laborfalvi Róza (eredeti neve: Labor-
falvi Benke Judit) (1817–1886)  
31 éves (Jókai a forradalom napján 
szeretett bele a nála nyolc évvel idő-
sebb nőbe, akinek ráadásul volt már 
egy 12 éves kislánya is. A viszonyt 
sokan nem nézték jó szemmel, Petőfi 
sem, aki öccseként szerette Jókait.) 

Szendrey Júlia (1828–1868) 1847. 
szep tember 8-án lett Petőfi felesége;  
20 éves

Népgyűlés a Nemzeti Múzeum előtt

A márciusi ifjak vezetői

Petőfi Sándor

Szendrey Júlia

«
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A negyvennyolcas forradalom idején, huszonévesen rövid 
ideig Erzsébetváros lakója volt Jókai Mór. A regényírót 
politikai karrierje is kerületünkhöz kötötte, élete utolsó 
éveiben pedig visszaköltözött a városrészbe. 
«

Jókait munkája és otthona
 kötötte a kerülethez

Két felvonásban, ötven év különbséggel élt 
Erzsébetvárosban Jókai Mór regényíró, a márciusi 
ifjak egyik tagja. Huszonévesen egy Dohány utcai 
háromszobás lakásban Petőfi Sándorral és feleségével 
lakott együtt néhány hónapig. Élete utolsó éveiben 
visszaköltözött kerületünkbe: az Erzsébet körút és 
a Dob utca sarkán álló bérházba, amelynek oldalán 
emléktábla őrzi nevét. 
Alig fél évvel az 1848-as forradalom előtt, 1847 
októberében költözött a Dohány utcában álló Schil-
ler-ház első emeleti, háromszobás lakásába Petőfi 
Sándor feleségével, Szendrey Júliával s jó barátjával, 
Jókai Mórral, aki mint „szobaúr” a harmadik szobát 
lakta. A március 15-i eseményekre is innen indultak 
el a forradalmárok a Pilvax Kávéházba.

A két barát együttélése azonban tiszavirág-életű volt: 
1848 májusában Petőfi és Jókai végzetesen összevesz-
tek Jókai házasodási szándéka miatt. Petőfi ugyanis 
ellenezte barátja Laborfalvi Rózával kötendő házas-
ságát. Azért, hogy ezt meghiúsítsa, nem kímélte 
Jókai érzékenységét, rendszeresen felhánytorgatta 
barátja szerelmének viharos múltját és házasságon 
kívül született gyermekét is. A vita végül nemcsak a 
közös otthont dúlta szét, de örökre elszakította egy-
mástól a barátokat is. 

A veszekedést követően Jókai elmenekült 
a közös lakásból, és ezután többé már nem 

találkoztak. A „szakítás” történetét 
Mikszáth Kálmán Jókai Mór élete és 

kora című művében részletesen 
megírta.  
Jókai ötven évig nem is tért 
vissza a kerületbe. Ez idő 
alatt a városrészhez politikai 
kapcsolat fűzte. A regényíró 
volt ugyanis Terézváros ellen-

zéki képviselőjelöltje 1869-ben 
– amikor még a mai Erzsébet-

város a Terézváros déli része volt. 

Jókai ekkor állott népszerűsége csúcsán, 
és ekkor volt alkotókészsége teljében. 
Ellenfele Gorove István miniszter volt. 
Az egész ország érdeklődéssel figyelte a 
választás kortesháborúját. A mandátu-
mot végül Jókai nyerte el 1502 vokssal, 
Gorove 1472 szavazatával szemben. 

Csak második házassága után költözött 
az Erzsébet körút és a Dob utca sarkán 
álló bérház első emeleti lakásába, ahol a 
már öregedő Jókai keveset írt. Regényt 
csupán egyet: Ahol a pénz nem isten cím-
mel, de az újságokban még rendszeresen 
publikált. 
Krúdy Gyula Mesemondások Jókai Mórról 
című kötetében, a Jókai halála című írás-
ban – amelyben mások mellett Petőfi is 

megjelent a regényíró látomásaiban – ezt 
az környéket idézi fel. 

„Úgy haldoklik Jókai, mint egy király. 
Egész hadsereg veszi körül azokból az 
alakokból, akiket ő teremtett a semmi-
ből. Az orvos a háznép jár-kel a regény-
alakok között és nem látja őket. Ők földi 
szemeikkel csak azokat az embercsoportokat 
látják, amelyek reggeltől estélig ott ácso-
rognak az Erzsébet-körút túlsó oldalán és 
visszafojtott lélegzettel várnak híreket Jókai 
betegségéről. Az utolsó napokban még az 
éji órákban is csoportosulnak az emberek 
és a nők hangosan imádkoznak az utcán 
Jókaiért. Fiatal lányok állnak könnyes 
szemmel, ifjabb nők fordulnak be zokogva 
a kapusarokba”.

Magyar írók arcképcsarnoka, 1860-as évek 

Jókai az íróasztalánál, 1855

A Jókai család címere

Jókainé Laborfalvi Róza, 1856

Jókai Mór, 1854

Profilkép, 
érme 1893
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1848. március 15-e Magyarország történetének egyik legmeghatározóbb 
eseménye, amely nemzeti identitásunk egyik alapköve is. Nemzeti 
ünnepünk idén csütörtökre esik, amelyet hosszú hétvége követ. 
Megkérdeztük az utca emberét, mit tervez ekkorra.
«

1848 jelképei

Az emberek a forradalom idején tűztek először a 
szívük fölé kokárdát, amelynek színeit természetesen 
a nemzeti zászló adja. Azt azonban kevesen tudják, 
hogy a színek belülről kifelé olvasandók, azaz kívül 
kell lennie a zöldnek és belül a pirosnak. A helyzetet 
tovább bonyolítja, hogy zászlótörténészek állítják: ha 
egy kokárdának két oldalon van lelógó része, akkor 
mégis szabályos, ha kívülre kerül a piros szín, de ha 
nincs ilyen, akkor ugyanúgy a zöldnek kell kívülre 
esnie. 

Jókai később így írt erről a jelképről: „Látjátok ezt a 
háromszínű kokárdát itt a mellemen? Ez legyen a mai 
dicső nap jelvénye. Ezt viselje minden ember, ki a 
szabadság harcosa; ez különböztessen meg bennünket a 
rabszolgaság zsoldoshadától. E három szín képviseli a 
három szent szót: szabadság, egyenlőség, testvériség. Ezt 
tűzzük kebleinkre mindannyian, kikben magyar vér és 
szabad szellem lángol! Ez aztán fordított a dolgon. A 
háromszínű kokárda helyreállítá a rendet. Aki három-
színű kokárdát akart feltűzni, annak előbb haza kellett 
menni. Tíz perc múlva a színház üres volt. És másnap 
minden embernek ott volt a mellén a háromszínű 
kokárda; a Nemzeti Kaszinó urainak paletot-ján 
kezdve, a napszámos darócáig, s aki köpönyegben járt, 
az a kalapjára tűzte. ”

A szabadságharc idején hoztak először törvényt a 
nemzeti zászlóról. A piros az erőt, a fehér a hűséget, a 
zöld a reményt szimbolizálja. Ekkor jött létre az első 
magyar nemzeti színtörvény is (XXI. tc.). A piros-
fehér-zöld ekkor lettek végleg a magyar nemzeti 
színek. 

Irinyi József március 12-én fogalmazta meg először a 
12 pont első változatát, amely az 1956-os forradalom-
ban újra visszaköszönt, s ma a megemlékezéskor az 
eredeti, a Landerer és Heckenast nyomdában nyomott 
plakátot nyomják általában újra, a szövege pedig 
rendre elhangzik.

Petőfi Sándor verse, a Nemzeti Dal, olyan költemény, 
amelyet általában kizárólag a forradalmi megemléke-
zéseken idéznek fel, annyira szorosan kapcsolódik az 
eseményekhez. Petőfi a verset már március 13-án 
megírta, és a hagyománnyal ellentétben soha nem 
mondta el a Nemzeti Múzeum lépcsőjén.

1

2
3
4

M
egkérdeztük

A Kossuth-címer a Habsburgok trónfosztását 
követően váltotta a koronás címert, ekkor már a 
magyar hadsereg zászlóin is megjelent. A korona 
azonban ott maradt a kettőskereszt alatt. Az 1956-
os forradalom idején a szabadság szimbólumaként 
tűnt fel az utcákon, sőt ismét hivatalos lett. 
Használatáról a rendszerváltás idején komoly vitát 
folytatott a parlament, ám végül a koronás címer 
mellett döntöttek. 

Az 1849-es nagycímert viszonylag kevesen 
ismerik, ez a Kossuth-címer egyfajta változata, 
amelyben nem csupán a korona helyére, de a 
kettőskereszt alá is babérág került. 

A 48-as forradalom toborzódalai közül a legismer-
tebb és persze a legnépszerűbb a máig énekelt Kos-
suth-nóta, amelynek több száz szöveg- és dallam-
változata ismert. A dal feltehetően valamikor 1848 
szeptembere körül keletkezhetett, amikor Kossuth 
alföldi toborzókörútján járt. 

5

6
7

Bella Emil
– Tudja, milyen rendezvények lesznek március 15-én Budapesten?
– Központi rendezvény csak egy lesz, a Nemzeti Múzeum előtt, és a főváros 
is szervez egyet a Március 15. téren.
– Ellátogat az egyikre?
– Van egy régi szokásom: ezen a napon mindig körbejárom azt az útvonalat, 
amit annak idején a márciusi ifjak is megtettek. Elindulok a Pilvax köz-
ből, elmegyek az egykori Heckenast nyomda helyére, majd továbbsétálok a 
Nemzeti Múzeumig. Ez már egy negyven éves rituálé. Én így, magamban 
szoktam ünnepelni.

Szikszainé Éva
– Ön mit tervez március 15-re?
– Biztosan kilátogatok majd valamelyik rendezvényre.
– Minden évben megteszi?
– Ha tehetem, akkor igen. Általában a Nemzeti Múzeumhoz szoktam 
kimenni. Igaz, már nem lakom itt Erzsébetvárosban – a tizenegyedik kerü-
letbe költöztem –, de még mindig ez a legközelebbi helyszín.

Csíkos Csilla
– Az idei március 15-ének hála hosszú hétvége lesz. Elutazik ilyenkor vala-
hová?
– Még nincs konkrét tervem, mert korábban úgy volt, Ausztriába megyek 
kirándulni, de nem jön össze, mert nincs rá elég jelentkező. Ezért azt hiszem, 
haza fogok utazni a szüleimhez Vajdaságba.
– Ha itt van Budapesten, melyik helyszíneket keresi fel?
– Bár a Klauzál utcában lakom, kerületi rendezvényen még nem jártam. 
Amikor a fővárosban tartózkodom, a központi megemlékezésekre szoktam 
ellátogatni.

Buliczka Lászlóné Jutka
– Mivel tölti a március 15-ét?
– Kirándulással. Idén az Isaszegi és Péceli csata helyszínére látogatunk el, 
megkoszorúzzuk az emlékművet, majd járunk egyet a környékén. Tavaly 
Pákozdon voltunk, de minden évben szeretnénk egy csatahelyszínt meg-
nézni, szépen körbejárva Magyarországot. 
– Hányadmagával vág neki egy ilyen kirándulásnak?
– Tavaly például ötvenen voltunk, és fiatalok is jöttek szép számmal. Az 
Olajipari Természetbarát Sportegyesület túravezetői mindig beosztják, hová 
menjünk. Ez mégiscsak jobb program, mint otthon ülni a televízió előtt. 

Megkérdeztük
1848 tavaszának hét olyan jelképe van, amelyet a forradalomhoz kötünk: 
a kokárda, a nemzeti trikolór, a 12 pont, a Nemzeti Dal, a Kossuth-címer, 
az 1849-es nagycímer, valamint a Kossuth-nóta.«



18

Erzsébet város 2012. március 8 . w w w.erzsebet varos .hu

19

w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2012. március 8 . 

Re
nd

őr
sé

gi
 h

ír
ek

Rendőrségi hírek
A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő 
kollégák az elmúlt hónapban összesen 50 személyt fogtak el, ebből 
31 főt különböző bűncselekmények elkövetése miatt, 19 főt pedig 
hatályos körözés alapján. Emellett előállítottak 104 személyt, közülük 
6 főt bűncselekmény elkövetésének gyanújával. Szabálysértés 
miatt 152 alkalommal tettek feljelentést a munkatársak.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a VII. kerületi 
kapitányság nyomozói és egyenruhásai rövid időn 
belül több olyan elkövetőt azonosítottak be és fog-
tak el, akik a lakosság biztonságérzetét komolyan 
veszélyeztető bűncselekményeket követtek el.

B. Mihály a nyomozás eddigi adatai szerint 
még 2011 szeptemberében egy Károly kör-
úti társasház liftjénél várakozó idős höl-
gyet támadott meg. Nyakából kiszakította 
arany nyakláncát, majd a védekező sértettet 
ellökte és ököllel arcon ütötte. Az épületben 
felszerelt biztonsági kamerák rögzítették a 
bűncselekményt, így a felvételek alapján 
rendőrségi felhívást tettünk közzé. A fel-
hívás segítségével sikerült beazonosítani az 

elkövetőt, aki jelenleg is előzetes letartóztatásban 
várja az eljárás befejezését.

G. József és Sz. Attila a nyomozás eddigi adatai 
szerint megalapozottan gyanúsíthatóak azzal, hogy 
2012. január 24-én a 173-as autóbuszon utazó sér-
tetthez odaléptek, és megfenyegették, hogy eltörik 
az állát, ha nem ad nekik pénzt. Mivel a sértettnél 
csupán néhány száz forint volt, újabb fenyegetéssel 
rávették arra, hogy szálljon le velük a Keleti pálya-
udvarnál, és az ott lévő bankfiókban felvegyen 
15 000 forint készpénzt. Az elkövetők a rémült 
sértettnek a bankból kilépve pénzével együtt a 
mobiltelefonját is elvették. A két gyanúsítottat a 
bank biztonsági kameráinak felvétele alapján sike-
rült beazonosítanunk – a bíróság mindkét férfit 
előzetes letartóztatásba helyezte.

Nasi-vasi
 
Fővárosunkban ismét kezdenek szaporodni a bűn-
barlangok s több kávéházban nagyban folyik a nasi-
vasi. Eddig csak egy helyen volt játék: az Aranykéz 
utczában, az úgynevezett „hát-választó” kávéházban: 
rövid pár hét előtt azonban több helyen ütötték fel 
sátrukat a nasivasi-bankárok. Ilyen bűnbarlang a 
többek közt, mint a P. H. írja, a Zöldfa és Kalap utcza 
sarkán levő Rákóczy-féle kávéház is. Ha a rendőrség 
ráér, tekintsen el kissé oda. 

A mulatság vége

Nyul József pázmándi születésű 19 éves kádárlegény, 
az éjjel 2 órakor a Buzalka-féle helyiségből hazafelé 
menvén a Kerepesi út és Nyári utcza sarkán levő bor-
délyház hölgyeivel összeszólalkozott. Minek követ-
kezménye az lett, hogy a hölgyek Nyul József arczát 
össze-vissza karmolták, ez pedig az egyik kisasszonyt 
késével hasba szúrta. Letartóztatták és átadták az 
ügyészségnek. 

130 éves rendőrségi hírek

Hamvazószerda és nagyböjt
Még egy hónap, és sor kerül a keresztény egyházi év legnagyobb ünnepére,  
a húsvétra, amikor Jézus Krisztus  szenvedésére és bűneinkért vállalt halálára 
emlékezünk. Az ezt megelőző időszakban hamvazószerdához és nagypéntekhez 
(mely Krisztus halálának a napja) szigorú böjt kötődik. Ezen a két napon 
háromszori étkezés és egyszeri jóllakás lehetséges, húsmentes étrenddel.

«
A hamvazószerda a  farsangi 
időszak utáni első nap, a hús-
vét ünnepét megelőző negyven 
napos nagyböjt kezdete. „Ebben 
az időszakban mi, keresztények, 
igyekszünk többet imádkozni, 
olvasni a Szentírást, adakozni 
másoknak és lemondásokkal, 
apró áldozatokkal hozzájárulni 
Isten megváltói művének ter-
jedéséhez – mondta el lapunk 
érdeklődésére Varga Zoltán, 
a Rózsák terei Szent Erzsébet 
Templom plébánosa. – Az idő-
szak fő jellegzetessége a bűn-
bánattartás, amelyben számot 
vetünk cselekedeteinkkel, hogy 
mennyiben felelnek meg Isten 
törvényének.”

Hamvazószerdán ezt fejezi ki 
a hamvaszkodás, amikor az 

előző évben megszentelt bar-
kákat elégetik, és a megszentelt 
hamuval minden hívő homlokát 
megjelölik a szentmisén. A temp-
lomi liturgia is a bűnbánatot 
igyekszik kifejezni, amelyben a 
lila szín dominál – a templom-
ban elhagyják a virágdíszítést, 
és a szentmise is egyszerűsödik. 
A Rózsák terei egyházközség tag-
jai minden évben nagy számban 
részt vesznek a hamvazószerdai 
szentmisén és a nagyböjt vasár-
napjain is, és igyekeznek elmélyí-
teni, megélni Krisztus szenvedés-
történetének egyes eseményeit. 
Nagyböjt üzenete azonban min-
den embernek szól: „Az elbukott 
emberiség csak a bűnbánat által 
menekülhet meg, mert az Isten a 
töredelmes szívűeknek bocsátja 
meg vétkeit!”.
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Egyház

Értesítési telefonszámok: 

„Telefontanú” zöldszám: 

06-80-555-111 107 

vagy 112
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MArcZIBányI TérI MűvELődéSI 
KöZPOnT
1022 Budapest, II. kerület, 
Marczibányi tér 5/a  
Telefon: 06 (1) 212-2820 
Fax: 06 (1) 212-4885  
Web: www.marczi.hu  
e-mail: marczi@marczi.hu 

2012. március 8. 
marczi muzsika – Találkozás 
a fúvósokkal

MárcIUS 15.

Állami ünnepünk 2012. március 15. 
Nemzeti ünnepi program Budapesten.
A szokásos állami ünnepségek hely-
színei (Magyar Nemzeti Múzeum kör-
nyéke, Kossuth tér) mellett nyolc másik 
helyszínre is igényt jelentett be a kor-
mány, így a Ferenciek terére, a Március 
15. térre, az Erzsébet hídra, a Képvise-
lői Irodaház környékére, a budai Várba 
vezető útra, az I. kerületi Horváth-
kertre, valamint a Nemzeti Színház és a 
Művészetek Palotája környékére is.

KIáLLÍTáS

nEMZETI GALérIA 
Budavári Palota, A-B-C-D épület Buda-
pest, Szent György tér 2.
Telefon: +36 (20) 4397-325 
vagy +36 (20) 4397-331
Nyitva tartás: Hétfő kivételével 
naponta 10:00–18:00 óráig

Hősök, királyok, szentek. 
A magyar történelem képei és emlékei 

A Magyar Nemzeti Galéria és a Munká-
csy Alapítvány közös kiállítása. A tárlat 
sajátos csoportosításban mutatja be a 
magyar történelem képeit. Az elsősor-

ban történelmi festményekre és port-
rékra épülő kiállítás célja, hogy a Him-
nusz és a Szózat mindenki által ismert 
sorain keresztül vonultassa föl a magyar 
művészet legkiválóbb alkotásait.

KErTéSZ29 GALérIA
Budapest, VII. ker., Kertész u. 29. 
www.kertesz29.hu

2012. március 10. – április 13.
3d festmények – Márciusi tárlat. 
Csoportos kiállítás.

BúTOrSZALOn EGyETEMI KLUB
Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 40–42. 
(bejárat: Dob u. 65.)
Tel.: 06 (70) 456-3488
E-mail: selyemut.intezet@gmail.com
Nyitva: Sze–Szo: 16:00–04:00, V–K: a 
programoktól függően.

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

FéSZEK MűvéSZKLUB
Budapest, VII. ker., Kertész u. 36.
Tel.:  06 (1) 342-6548
www.feszek-muveszklub.hu
Nyitva: H–P: 14:00–19:00

2012. március 7. – 30.
Tarján Antal fotóművész kiállítása

2012. március 14. – április 6.
Bernát András festőművész kiállítása

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

2012. március 1. – 21. 
Első kiállításom – Turzó Balázs kiállítása

2012. március 3. – 28. 
Fonálbogozó II.

2012. március 6. – 26. 
A nők új országot építenek

8. csütörtök
¡ 15:00–19:00
Nosztalgiatánc – A zenét szolgáltatja: 
Diós Péter
¡ 19.30–20.30
Zumba fitness: 1000 Ft/fő

9. péntek
¡ 19:00–22:00
Latin Zenei Klub tánctanulással
Belépő: 1000 Ft/fő, mely a helyszí nen 
váltható. A klubot vezeti: Balikóné 
Akkerman Éva táncpedagógus

10. szombat
¡ 15:00–18:00
A Hársfa Egyesület klubnapja
¡ 16:00–
Délutáni muzsika „Klasszikusoktól a 
filmslágerekig” címmel a Presto Ka-
maraegyüttes koncertje. A belépés 
díjtalan, de a támogató adományokat 
köszönettel veszik a fellépők.

11. vasárnap
¡ 15:00–18:00
„Ez a föld a hazám...” címmel  
a Takács Béla Zenebarát Kör zenés 
műsora. Belépő: 500 Ft/fő mely a 
helyszínen váltható!

12. hétfő
¡ 9:30–11:30
Afázia Klub – csoportos logopédia 
stroke-os betegeknek
¡ 14:00–19:00
A Molnár Antal Zeneiskola Ifjúsági 
Vonószenekarának próbája
¡ 16:00–18:00
Az Ezüst Hárs Egyesület összejövetele

13. kedd
¡ 15:00–22:00
Kerületi Diák Sakk Olimpia. Sirály 
Sakk Klub gyermekeknek, felnőtteknek
¡ 17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának nyílt 
összejövetele

14. szerda
¡ 14:00–19:00
Afázia Klub –beszédterápiás 
rehabilitáció stroke-os betegeknek

15. csütörtök
¡ 15:00–19:00
Nosztalgiatánc – A zenét szolgáltatja: 
Diós Péter

19. hétfő
¡ 9:30–11:30
Afázia Klub – csoportos logopédia 
stroke-os betegeknek
¡ 14:00–19:00
A Molnár Antal Zeneiskola Ifjúsági 
Vonószenekarának próbája
¡ 16:00–18:00
A Civil Szövetség összejövetele

20. kedd
¡ 16:45–22:00
Sirály Sakk Klub gyermekeknek, 
felnőtteknek
¡ 17:00–19:00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának nyílt 
összejövetele
¡ 18:00
„A tenger világa” Nacuisi Banja japán 
költő (WHA igazgatója) és Pápai Éva 
festőművész kiállításának megnyitója

21. szerda
¡ 14:00–19:00
Afázia Klub – beszédterápiás 
rehabilitáció stroke-os betegeknek
¡ 17:30–
„A csodálatos India” – vendégünk 
Halmos Antal író, repülőmérnök, 
közgazdász – Betekintés az indiai 
gondolkodásba, művészetbe, építésze-
ti csodákba, indiai zene és tánc DVD-
ről, fotók CD-ről. A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye 
¡ 18:00–20:00
Jelentések hálójában – az állam-
biztonság emberei és „hagyatékuk”
Az Antall József Baráti Társaság Mo-
dell és valóság című előadássorozata
Előadó: Kutrucz Katalin, az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltárának főigazgató-helyettese és 
Rainer M. János történész
A belépés díjtalan!

Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház 
2012. március havi programjai

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

SZÍnHáZ

rS9 SZÍnHáZ 
Budapest, VII. ker., Rumbach S. u. 9.
Telefon: 06 (1) 269-6610
E-mail: rs9sz@t-online.hu
URL: www.rs9.hu

2012. március 9. – 19:00 
Hétórai tea 
(a Főnix Színház – bemutató előadása)

2012. március 13., 20. – 14:30  
MESEvAráZS 
(összművészeti kurzus gyermekeknek 
Veres Dóra vezetésével

2012. március 8. – 19:00 
Marsha norman: Jóccakát anya 
(az Ú.T. Csoport előadása)

2012. március 10., 16. – 19:00
Az ösvény 
(Hermann Hesse Sziddhárta című 
regénye nyomán az RS9 Színház elő-
adása)

2012. március 17., 18. – 19:00
Harold Pinter: árulás 
(az RS9 Színház és a Formiusz Színházi 
Egyesület előadása)
   
2012. március 21. – 19:00 
dEKAMErOn 
(az ARTcok Bemutató előadása)

KOncErT

rAM cOLOSSEUM
1133 Budapest, Kárpát utca 23. 
Telefon/fax: 06 (1) 222-5253 (titkár-
ság) 
Tel.: 06 (1) 222-5254 (jegypénztár) 
Mobil: 06 (20) 222-5212 
e-mail: ram@experidance.hu

Tavaszköszöntő ünnepi nagykoncert 
a Száz Tagú cigányzenekarral 
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Vargabéles
Egy közepes nagyságú tepsit kibélelünk 
a réteslapok felével úgy, hogy a lapokat 
egyenként megkenjük egy kevés olvasz-
tott vajjal. A cérnametéltet forrásban 
lévő sós vízben megfőzzük, meleg vízzel 
leöblítjük, és melegen tartjuk. Közben 
áttörjük a tehéntúrót. A tejfölt össze-
keverjük a tojások sárgáival, a sóval, a 
cukorral, a vaníliás cukorral, a reszelt 
citromhéjjal és 6 dkg olvasztott, de már 
nem forró vajjal. Ezután belekeverjük a 
túrót és a keményre felvert tojásfehérjét. 
Végül beleforgatjuk a főtt tésztát, és az 
egészet belesimítjuk a réteslappal bélelt 
tepsibe. Elegyengetjük a tetejét, majd 
befedjük a megmaradt réteslappal, és 
bekenjük olvasztott vajjal. Előmelegített, 
forró sütőben pirosra sütjük a tetejét. 
Kockákra vágva, nagyon kevés porcu-
korral vagy vaníliás cukorral meghintve 
tálaljuk.

RejtvényÍz
es

 é
le

t

Magyaros sütemények
Magyarországon az édességkészítés több száz éves múltra tekint vissza. A magyar 
cukrászsütemények világhírűek, és mindegyik recept mögött különös 
kultúrtörténeti históriák bújnak meg. Vegyünk sorra egy-két hazai finomságot!«

Keverjünk habosra egy tálban 2 tojást meg 4 tojás sárgáját 10 dkg 
porcukorral és egy kevés vaníliával, majd adjuk hozzá a 4 tojás 
nagyon keményre felvert habját, amelybe belekevertünk 5 dkg 
porcukrot, végül adjuk hozzá a 15 dkg lisztet! A masszát kiva-
jazott, kilisztezett formában süssük meg! Amint kicsit kihűlt, 
vágjuk fel, mert hidegen törik.

A meleg felső lapot bevonjuk karamellel (melegen köny-
nyebb vele dolgozni). 14 dkg porcukrot óvatosan melegít-
sünk fel, és állandó kevergetés közben pirítsuk világosra! 
Helyezzük a felső tortalapot nyújtódeszkára (vagy tepsi 
hátlapjára), és öntsük rá a karamellt, majd vajas késsel 
simítsuk el, és jelöljük be a szeleteket! (Azért kell 
meleg lapra önteni, hogy ne keményedjen meg olyan  
gyorsan.)

A hideg lapok közé a következőképpen elkészí-
tett krémet töltsük: 15 dkg olvasztott csokoládét, 
1 tojást 1 kanál tejjel vagy kávéval főzzünk sűrű 
krémmé, a tűzről levéve adjunk hozzá 20 dkg vajat 
és keverjük habosra! A fagyasztóban szilárdítsuk 
meg, majd ismét keverjük habosra! Ha megtöltöttük 
a krémmel a tortalapokat, helyezzük a tetejükre a karamellel 
bevont szeleteket!

Dobostorta

Hozzávalók:32 egész tojás
4 tojássárgája15 dkg porcukor

vanília4 tojás fehérje
15 dkg sima vagy 

grízes liszta karamellhez:
14 dkg porcukor

a krémhez: 15 dkg csokoládé
1 tojás1 kanál tej vagy kávé

12 dkg porcukor
20 dkg vaj

Hozzávalók:

1 csomag réteslap

15 dkg cérnametélt

25 dkg tehéntúró

10 dkg vaj (vagy 

margarin)

3 tojás

10-15 dkg porcukor 

(ízlés szerint)

1 dl tejföl

1 mokkáskanál 

reszelt citromhéj

1 zacskó vaníliás 

cukor

egy csipetnyi só

Előző számunk rejtvény-
megfejtésének nyertese

ruduóy Luca 
(Dob utcai lakos) 

Rejtvény

Fejtse meg rejtvényünket, 
és a megfejtést küldje be 
szerkesztőségünkbe! 

Címünk: 
1077 Budapest, Wesselényi u. 17. 
(Ezen a címen vehető át 
a nyeremény is.)
e-mail: 
erzsebetvaros@gmail.com

Következő beküldési határidő: 
2012. február 29.
 
Előző keresztrejtvényünk 
 megfejtése: 

„Czigler Győző”

A könyvnyeremény

Garay Zsuzsanna  
Találkozások 
című könyve

www.garayzsuzsanna.hu

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

w w w.erzsebet varos .hu
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SZOLG áLTATá S

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

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

Villanyszerelés! Volt ELMŰ-s ja-
vít, felújít lakásvillanyt, bojler-
villamosságot, villanyfűtéseket, 
csengőt stb. Tel.: 06(70)259-
0089; 06(1)337-0338

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

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

Ajtó és ablak javítása a VII. 
ke rületben! Fa-műanyag ajtók, 
ablakok javítása, szigetelése, 
passzítása. Zárak cseréje. Díj-
talan felmérés! Kiss Ernő asz-
talos. Tel.: 06(30)447-4853

Fürdőszobák, konyhák fel-
újítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kőművesmunkák! 

Vízóraszerelés ügyintézéssel! 
Tel.: 06(20)961-6153,  
www.mesterur.hu

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

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

Zárlakatos gyorsszolgálat! 
Zárnyitás, zárszerelés, rács -
ké szítés, galériakészítés, 
egyéb lakatosmunkák. Tel.: 
06(30)299-1211

Vízvezetékszerelés nonstop! 
Mosdók, csapok cseréje, 
mosógépek bekötése! Vízóra-
szerelés ügyintézéssel! Tel.: 
06(30)954-9554

Kéménybélelés, szerelt és 
turbós kémények készítése, 
kémények átépítése teljes 
körű ügyintézéssel. Szabó 
Balázs: 06(20)264-3553

Tanácsadás – a Fehérkereszt 
Alapítvány szolgáltatása. Pá-
lyaválasztási: 14–18 évesek-
nek (önismeret, szakismeret 
és a körülményeid figyelem-
bevétele!). Pályamódosítási, 
életvezetési, kapcsolati prob-
lémák (feltárása, korrekciója). 
Egyéni tanácsadás: Kaszás 

Judit pszichológus. Időpont-
egyeztetés: 06(30)202-9123, 
kaszas.judit@gmail.com, 
1078 István u. 5. Költségei-
hez az alapítvány hozzájárul.

Tanácsadás – a Fehérkereszt 
Alapítvány szolgáltatása. 
Ha Ön pályakezdő, elveszí-
tette a munkáját, gyermeke 
gondozása után szeretne 
elhelyezkedni, más munka-
kört választana: várjuk, hogy 
segíthessünk! Kétnapos, leg-
feljebb nyolc fős tréningek. 
06(30)853-6165,  
hedvig@kabelnet.hu,  
iroda@feherkereszt.hu, 1078 
István u. 5. Költségeihez az 
alapítvány hozzájárul.

Tavaszi akció! Műanyag nyí-
lászárók megfizethető, reális 
áron a gyártótól! Teljes körű 
árnyékolástechnika, redőny, 
reluxa, szalagfüggöny, rovar-
háló. 20-40%-os kedvez-
mény. Rövid határidő.  
Tel.: 06(70)242-0464, 
06(20)381-4553

EGY ÉB

Azonnali költözéssel, 
tulajdonostól eladó VII. ker., 
István–Murányi utca sarkán, 
67 nm-es, kétszobás, 2. 
emeleti öröklakás. Irányár: 
13 750 000 Ft. Érdeklődni: 
06(20)9728-058

Antikváriumunk készpénzért 
vásárol jó állapotú könyve-
ket, könyvhagyatékot. Díj-
mentes kiszállás. 
Tel./fax: 06(20)916-5766, 
06(1)352-7470

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

EGÉ SZ SÉG

Gyógymasszázs a szakrende-
lő ben (Csengery u.) Csipak 
Zoltán gyógy masz szőrtől. Tel.: 
06(20)595-3057

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

OK TATá S

Egyetemista matematika-, 
fizika korrepetálást, 
érettségire felkészítést vállal. 
Tel.:06(30)471-3424, 
matfizplusz@gmail.com

Bridzstanfolyamok a bel-
városban és Budán! Kezdés: 
2012. március 26-i héten. 
www.bridzsakademia.hu, 
bridzs@bridzsakademia.hu, 
06(30)9315-922,  
06(1)209-5243

HéTFő

17:00
18:00

7-es krónika – Kerületi híradó friss hírekkel (ismétlés 20:00-kor és 22:00-kor)
Film

KEdd

6:00
7:00
17:00
18:00

7-es krónika (ismétlés) – Kerületi híradó friss hírekkel (ismétlés 9:00-kor és 11:00-kor)
Film
Láttam – Kulturális magazin (ismétlés 20:00-kor és 22:00-kor)
A kerület oktatási intézményei (ismétlés 21:00-kor és 23:00-kor)

SZErdA

6:00
7:00
17:00
17:20 
17:40 
18:05

Láttam (ismétlés) – Kulturális magazin (ismétlés 9:00-kor és 11:00-kor)
A kerület oktatási intézményei (ismétlés), (ismétlés 10:00-kor és 12:00-kor)
déL-UTán – Nyugdíjas-magazin (ismétlés 20:00-kor és 22:00-kor)
Kisállati nyomoZOO – Kisállat-magazin (ismétlés 22:20-kor)
Egészségünkre – Sport- és egészségügyi magazin (ismétlés 20:40-kor és 22:40-kor)
Készenlét – Közbiztonsági magazin (ismétlés 21:05-kor és 23:05-kor)

cSüTörTöK

6:00
6:20
6:40 
7:05
17:00
18:00 

déL-UTán (ismétlés) – Nyugdíjas-magazin (ismétlés 9:00-kor és 12:00-kor)
Kisállati nyomoZOO (ismétlés) – Kisállat-magazin (ismétlés 9:20-kor és 12:20-kor)
Egészségünkre (ismétlés) – Sport- és egészségügyi magazin (ismétlés 9:40-kor és 12:40-kor)
Készenlét (ismétlés) – Közbiztonsági magazin (ismétlés 21:05-kor és 23:05-kor)
Lélekút – Ökumenikus vallási műsor (ismétlés 20:00-kor és 22:00-kor)
Szuflé – Főzőműsor kezdőknek és haladóknak

PénTEK

6:00
7:00
17:00

Lélekút (ismétlés) – Ökumenikus vallási műsor (ismétlés 9:00-kor és 11:00-kor)
Szuflé (ismétlés) – Főzőműsor kezdőknek és haladóknak
Szín-tér – Film, színház, zene, tánc

Az Erzsébetvárosi  
Televízió műsora


