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Átadta az erzsébetvárosi önkormányzat a balatonmáriafürdői Gyermek- és Ifjúsági Tábort, ami így 
újra gyerekektől hangos. Az üdülő megújult külsővel és szobákkal, új bútorokkal, strandröplabda- és 
kispályás focipályával, parkosítottan várja az erzsébetvárosi gyermekeket. A tábort a jelenlegi vezetés 
téliesítette, így a kerületi gyerekek egész évben látogathatják.
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Erzsébetváros Önkormányzatának 
kéthetente megjelenő, ingyenes lapja

Emléktáblát avattunk
Szeptember 14-én, a Keszey étte-
rem megnyitásának 100. évforduló-
jára emlékezve Schneider Istvánné 
– Keszey Zsuzsa leszármazottja –, 
valamint Vattamány Zsolt, Erzsébet-
város polgármestere felavatta Keszey 
Vince emléktábláját a Rákóczi út 44. 
homlokzatán. Ezen a helyen műkö-
dött 1912-től az 1949-ben bekövet-
kezett államosításáig az a kitűnő 
étterem, mely a szemben lévő Nem-
zeti Színház színészeinek és közön-
ségének elegáns törzshelye volt. Sok 
vendége: írók, színészek megemlé-
keznek erről műveikben. A kezdemé-
nyezés a család és az erzsébetvárosi 
önkormányzat anyagi támogatásával 
jött létre.

Megemlékezés 

A Magyar Zsidó Múzeum 2012. szeptember 
5-én tartott megemlékezést az 1972-es mün-
cheni olimpián 11 izraeli sportoló ellen elkö-
vetett terrortámadás 40. évfordulója alkal-
mából. A rendezvényen Izrael magyarországi 
nagykövete, Ilan Mor kihangsúlyozta, hogy ez 
az egyik legsötétebb napja az olimpiai játékok 
történetének, a terroristák ugyanis nemcsak 
az izraeli sportolókat támadták meg, hanem 
az olimpiai eszmét is, olyan értékeket, mint 
a békés versengés, a barátság és a kölcsönös 
tisztelet. Az áldozatok emlékének a szabad-
ság és a demokrácia szimbólumává kell válnia 
a jövő generációi számára – hangsúlyozta a 
diplomata.

A jelen lévő politikusok, sportolók mind 
egy-egy gyertyát gyújtottak meg az áldozatok 
fényképe előtt; Vattamány Zsolt polgármester 
Budapest Főváros VII. kerületének Önkor-
mányzata képviseletében a 7. gyertyát gyújtotta 
meg. Az eseményen ugyanígy emlékezett az 

áldozatokra többek közt Magyar 
Zoltán, a MOB alelnöke, Aján 
Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő 
Szövetség (IWF) elnöke, Kovács 
Kokó István olimpiai és világbajnok 
ökölvívó, a londoni olimpiai előké-
szítő bizottság vezetője, valamint 
Gedó György, aki összesen 4 olim-
pián vett részt, és a terror árnyéká-
ban, az 1972-es müncheni olimpián 
lett bajnok ökölvívásban. Ő szemé-
lyes hangvételű visszaemlékezésben 

elevenítette fel annak a napnak az eseményeit, 
és azt, hogyan tudtak a verseny idejére felül-
kerekedni az események által okozott sokkon. 
Hegedűs Csaba birkózó, aki még ma sem tudja 
önfeledten felidézni pályafutása legnagyobb 
sikerét, melyet épp a 24. születésnapján aratott, 
a müncheni olimpián a 100. magyar olimpiai 
bajnoki címet szerezte meg. Visszaemlékezett 
tépelődéseikre az olimpiai faluban, mikor azon 
tanakodtak, van-e értelme ezek után sportban 
gondolkodniuk. A londoni olimpián bajnoki 
címet nyert sportolóinkat Kökény Roland, a 
kajak-kenu párosok 1000 méteres viadalán 
Dombi Rudolffal első helyen végzett ver-
senyzője képviselte. A NOB szeptemberben 
Münchenben tart megemlékezést az izraeli 
sportolókról. 

A rendezvény helyszínén a MAZSIHISZ – 
Magyar Zsidó Múzeum „Egykor nekik szólt 
a himnusz” című kiállítását tekinthették meg a 
vendégek. A tárlat november 13-ig látogatható.

Tisztelt Erzsébetvárosi 
Idősek!
Október elseje az idő-
sek világnapja. Ebből az 
alkalomból köszöntjük 
mindazokat az embereket, 
akik hosszú élet munká-
ját, tapasztalatait tudják 
maguk mögött. 

Sütő András gondolatát 
idézem: „Önmagát becsüli 
meg minden nemzedék 
azáltal, hogy tudomásul 
veszi: a világ nem vele 
kezdődött.” Az idős emberek élettapasztalata olyan érték, 
amelyet a gyermekek, unokák visznek tovább, gyarapítanak 
és kamatoztatnak.

Fontos, hogy idős embertársaink számára olyan életkö-
rülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra az 
öregkorhoz méltó, derűs életet. A család mellett a közösség-
nek is mindent meg kell tennie azért, hogy Önök a megér-
demelt pihenés éveiben megkapják mindazt a gondoskodást, 
emberi odafigyelést, mely megkönnyíti a mindennapjaikat. 
Erzsébetváros önkormányzata nevében engedjék meg, hogy 
sok szeretettel meghívjam Önöket arra a programsorozatra, 
melyet a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Köz-
ponttal együtt rendezünk Önöknek! Bízom benne, hogy az 
együtt eltöltött idő által mindannyian valódi közösségi élmé-
nyekkel gazdagodunk.

Őszinte szeretettel és tisztelettel kívánom, hogy derűsen és 
jó egészségben, a család nyújtotta örömökkel töltse a pihenés 
éveit kerületünk minden szépkorú lakója!

Vattamány Zsolt
Erzsébetváros polgármestere Új helyen a hés

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 
Hetedhét Éjszakai Sportklubja (HÉS) új helyre, a 1077 
Budapest, Rózsa u. 3. szám alá költözik. A megnyitó 2012. 
október 12-én lesz. A HÉS péntekenként 18–24 óráig tart 
nyitva a 13–18 éves korosztály számára. A klubban lehetőség 
van pingpongozásra, csocsózásra, kártyázásra, társasjáté-
kozásra, filmnézésre vagy egy jó beszélgetésre. Továbbra is 
szendviccsel, üdítővel és sok szeretettel várják a fiatalokat.

Felhívás
 
Az Erzsébetvárosi Munkás Kultúr Egyesület ingyenes számítás-
technikai és internet-tanfolyamot indít. Jelentkezni lehet Bagó 
Gyulánénál október 9-én és 16-án (kedden)  16 és 18 óra között 
az egyesület Nefelejcs u. 8. sz. alatti helyiségében (bejárat a Garay 
utcából). A tanfolyam az Erzsébetvárosi Civil Pályázaton nyert 
támogatásból valósul meg.

Első napok az iskolában 
Az iskolakezdés megváltoztatja a családok életét, különösen akkor, 
ha első osztályba megy a gyermek. A család minden tagjának 
életében különlegesek ezek a szeptemberi napok. Tele vannak féle-
lemmel, aggodalommal, ami ilyenkor természetes. Ezen próbálnak 
enyhíteni a Dob utcai iskola (Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Álta-
lános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola) tanítói azzal a már 
hagyományosnak nevezhető programmal, amit „Barátkozó talál-
kozónak” neveznek. Ezt az összejövetelt még az iskolakezdés előtt 
szervezik meg az elsős tanító nénik. Az idén szeptember 1-jén a 
Margitszigeten találkoztak a szülőkkel és leendő tanítványaikkal. 
A közös játék és a kötetlen beszélgetés közelebb hozta egymáshoz a 
pedagógusokat, szülőket és a gyerekeket egyaránt. Remek alkalom 
volt ez arra is, hogy a családok jobban megismerjék egymást, így a 
tanévnyitón már ismerősként találkozhattak. A kialakult kölcsö-
nös bizalom megnyugtató a szülőknek, a pedagógusoknak pedig 
nélkülözhetetlen az eredményes munkához. 

Az első osztályba lépő gyerekeknek kezdetben rengeteg új 
ismerettel, elvárással, szabállyal kell megismerkedniük. Elkép-
zelhetjük, mennyire elfáradnak! A Dob utcai iskolában ezt 
a nagy megterhelést próbálják a tanító nénik a minimálisra 
csökkenteni úgy, hogy a tananyagot sok-sok játékkal és moz-
gással összekötve ismertetik meg a kicsikkel. Az első hónapban 
mindkét tanító néni 
egész nap együtt van a 
gyerekekkel. Ez fontos 
ahhoz, hogy minden 
kisdiák megkapja a 
számára szükséges 
segítséget.  Az óvodá-
ból az iskolába való 
átmenetet így gördülé-
kenyebbé tudják tenni 
a közös munka során.

Meghívó
Erzsébetváros Önkormányzata tisztelettel meghívja Önöket 
az Aradi vértanúk kivégzésének 163. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra.

Ünnepi műsor és koszorúzás

Helyszín: Budapest, VII. kerület Klauzál tér, Kopjafa
Időpont: 2012. október 6. (szombat), 09:00

Műsor: Baross Gábor Általános Iskola felső tagozatosainak 
ünnepi előadása

Emlékezzünk együtt!
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Egyéni választókerületi képviselők

Wencz Miklós – 1. sz. választókerület
Minden hónap első és harmadik csütörtökén, 
16.00–18.00 óráig.
Helyszín: 1072 Budapest, Klauzál tér 16.
Bejelentkezés: 06-1/462-3130

Megyesi Mózes – 2. sz. választókerület
Minden hónap harmadik hétfőjén,  
16.30–17.30 óráig.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Bejelentkezés: 06-1/462-3130

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-as telefonszámon 
való előzetes egyeztetés szerint a VII. kerületi 
Fidesz irodában: 1072 Bp., Klauzál tér 16.

Molnár István – 6. sz. választókerület
Minden hónap első péntekén, 13.00–15.00 
óráig.
Helyszín: 1077 Budapest, Rózsa utca 3.
Bejelentkezés: 06-1/462-3237/3137

Nagy Marianna – 7. sz. választókerület
Minden hónap első csütörtökén, 17.00–19.00 
óráig (előzetes egyeztetés a 06-30/948-1655-ös 
telefonszámon).

Vattamány Zsolt – 8. sz. választókerület
Minden hónap második és negyedik hétfőjén, 
13.30–18.00 óráig.
Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Bejelentkezés: minden hétfőn 15.00 és 17.00 
óra kötött a 06-1/462-3205 telefonszámon

Kismarty Anna – 9. sz. választókerület
Minden hónap harmadik hétfőjén,  
16.30–17.30 óráig.
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

Önkormányzati képviselők fogadóórái

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.

A VII. kerületben lakó 45–65 éves nők,  
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év,  

névre szóló meghívót kapnak, amin szerepel, 
hogy mikor várják őket az Országos Onkológiai Intézetben

1122 Budapest, Ráth György u. 7/9.,  
tel.: +36 (1) 224-86-00/1340)

vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala  
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Tel.: +36 (1) 465-3823

  A lehetőség adott! Éljenek vele!  

2012. október-november 

Erzsébetvárosi diákok 
a Budapesti Nagy 
Sportágválasztón
Szeptember 21-én ragyogó napsütésben vette kezdetét a tizen-
egyedik alkalommal megrendezésre kerülő Budapesti Nagy 
Sportágválasztó a Merkapt Maraton Sportközpontban.  A ren-
dezvény azzal a céllal jött létre, hogy edzők, élsportolók segítsé-
gével és közreműködésével, minél többen, minél több sportágat 
kipróbálva dönthessék el, milyen mozgásformát válasszanak 
maguknak. Erre az eseményre az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű 
Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola diákjai is (a Dob 
utcai iskolából) ellátogattak, akik közel száz sportágból kaphat-

tak ízelítőt. Egyetlen helyszínen sem volt megállás, a Dobsulisok 
természetesen éltek a lehetőséggel, s azonnal kipróbáltak szinte 
mindent: a gyeplabdát, mediballt, kempo karatét, íjászatot, eve-
zést, szablyavívást, kézilabdát, görkorit… Igazi példaképekkel, a 
londoni olimpiai bajnokokkal – Kozák Danutával, Szabó Gabri-
ellával, Kökény Rolanddal, Dombi Rudolffal – is találkozhattak 
a gyerekek. Príma-díjas a Bihari 

Táncegyüttes
Az erzsébetvárosi Bihari János Táncegyüttes idén Príma-díjas 
lett, így esélyessé vált a kategórián belüli, illetve a közönségszava-
zatok alapján elnyerhető „Primissima” kitüntetés elnyerésére is.

Szavazni lehet a Biharira, hisz a közel 60 éve működő együttes 
jelentős értékeket hozott létre, és gyerekek százait tanítják, neve-
lik a magyar kultúra szeretetére, a közösségi élet szabályaira. 

Telefonos szavazás: Magyar Népművészet és Közművelődés 
70/70-77-007 (normál díjas telefonszám)

Internetes szavazás: http://www.primissima.hu/internetes-
szavazas

Zsombor, a jövő 
bajnoka
2012. augusztus 24–28-
án rendezték meg 
Viareggioban (Olaszor-
szág, Toscana) a 2012-es 
Nyári Biatlon Világ-
kupát (2012 Summer 
Biathlon World Cup), 
amelyen az Erzsébetvárosi 
Kéttannyelvű Általá-
nos Iskola, Szakiskola és 
Szakközépiskola tanu-
lója, Tárkányi Zsombor 
(Dobsuli, 3.k) ezüstérmet szerzett. Zsombor ezen a nem-
zetközi a versenyen a 2002-esek korcsoportjában indult el. 
Futásban a 2x500 méteres távot és az 50 méteres úszást 5 
perc 4 másodperc alatt teljesítette, és ezzel az eredménnyel a 
dobogó második fokára léphetett.  Az ifjú bajnok persze sze-
retett volna az első helyre kerülni. Elmondása szerint rosszul 
osztotta be az erejét: „Az elején nagyon megindultam, aztán 
a végére elfáradtam, így az angol Ryan Symington megelő-
zött”. Zsombor azonban nagyon büszke erre a teljesítmé-
nyére is, és egyáltalán nem tűnik csalódottnak. Most már a 
következő világkupára koncentrál, mert célja, hogy jövőre az 
ő nyakában lógjon az aranyérem. Ehhez kívánunk sok sikert, 
és gratulálunk az elért eredményhez! 

Újabb Hunvald-per
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon 
megkezdődött a Hunvald-ügy zuglói 
szálának tárgyalása. Az első tárgya-
lási napon Hunvald György korábbi 
erzsébetvárosi szocialista polgármester 
és Weinek Leonárd volt zuglói szabad 
demokrata polgármester vallomását hall-
gatták meg. A vádirat szerint a két volt 
polgármester összesen 50 millió forint 
kárt okozó hűtlen kezelést követett el 
fiktív tanácsadói szerződésekkel 2007-
ben és 2008-ban. A Hunvald György 
vezette önkormányzat  három zuglói 
képviselőnek összesen mintegy 20 millió 
forintot fizetett ki tanácsadói díj gya-

nánt, Zugló pedig hasonló jogcímen 
szintén három embernek fizetett 
összesen mintegy 28 milliót. Tény-
leges tanácsadás azonban a vádirat 
szerint nem történt, több esetben 
úgy állították ki a teljesítésigazolást, 
hogy azt okmány nem támasztotta 
alá. Az erzsébetvárosi, milliárdos 
nagyságrendű ingatlanpanamák, 
korrupciós ügyek vádjával koráb-
ban indult perben első fokon, nem 
jogerősen másfél év letöltendő 
szabadságvesztésre ítélte a Fővárosi 
Törvényszék a volt szocialista pol-
gármestert.
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Az erzsébetvárosi önkormányzat felújította és átadta a Balatonmáriafürdőn 
található tábort, és a hely téliesítésének köszönhetően a kerületiek 
egész évben élvezhetik a környék adta lehetőségeket. A tábor teljes körű 
felújítása mellett egy sportpálya és játszótér is várja a gyerekeket.  

Újra az erzsébetvárosiaké 
a balatonmáriafürdői tábor

Az önkormányzat tulajdonában 
lévő, Balatonmáriafürdőn található 
Gyermek és Ifjúsági Tábort a korábbi 
vezetés értékesíteni szerette volna, de 
a jelenlegi önkormányzat ezt megaka-
dályozta és 25 millió forintért felújí-
tatta, hogy újra a kerületiek vehessék 
birtokba. Az ifjúsági tábor rendelkezik 
egy tágas spor tudvarral, ahol hinta, 
mászóka, röplabdázási és focizási lehe-
tőség is van.

A tábor igénybevétele során elsőbbséget 
élveznek elő-, fő- és utószezonban is az 
önkormányzati fenntartású, működte-
tésű óvodák és iskolák által szervezett 
csoportok. Elő- és utószezonban is 

használható a létesítmény erdei táborok 
és egyéb jellegű táborok szervezésére, 
megvalósítására. Az ingatlan téliesített, 
fűthető, tehát az év bármely időszaká-
ban igénybe vehető.

A tábor 60 férőhelyes, ahová a kerületi 
fenntartású, működtetésű intézmé-
nyek igényeinek kielégítése után a 
szabad időpontokban és szobákban 
helyet kaphatnak a nem önkor-
mányzati fenntartású/működtetésű 
oktatási-nevelési intézmények által 
szervezett csoportok, az Eötvös Lóránt 
Tudományegyetem VII. kerületi tago-
zatának munkatársai, a kerületben 
működő egészségügyi intézmények 

által foglalkoztatottak, a kerületben 
működő civil szervezetek, valamint 
sportegyesületek.

Az iskolák, óvodák turnusbeosztását 
figyelembe véve, a fentiekben java-
soltak közül előnyt élveznek, akik 
teljes hétre veszik igénybe a tábort, 
illetve egy-egy szobát, ezt követően a 
fennmaradó üres szálláshelyek akár 
hétvégére is igénybe vehetőek.

Az átadást követően az első napokat 
az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola és Gimnázium zene tago-
zatos diákjai tölthették el a táborban. 
Lapunknak Csőzik Istvánné, az iskola 

igazgatóhelyettese elmondta, hogy nagyon örülnek, amiért 
fel újított és igen szép környezetben lehetnek a gyerekekkel. A 
táborban minden lehetőség adott ahhoz, hogy az iskolások jól 
érezzék magukat. Annak különösen örültek, hogy az önkor-
mányzat télíesítette a helyet, így egész évben lehetőségük van 
lejönni. 

Az iskolások néhány kellemes napot tölthettek el a táborban, 
ami 50 méterre van csupán a parttól. Az iskola diákjai nem az 
iskolában voltak, de itt lent is keményen készültek olaszországi 
fellépésükre. A gyerekek nagyon örültek, hogy a szabadban 
tölthették el minden idejüket, ahol így még a próbák is kelle-
mesebben teltek, és boldogok voltak attól is, hogy egy hatalmas 
sportpályán tudtak kikapcsolódni. A kicsik és a nagyok egy-
aránt élvezték a szabadban eltöltött perceket, hiszen a tartalmas 
programokon túl életre szóló barátságokkal is gazdagodhatnak.

Erzsébetváros önkormányzata várja az iskolák jelentkezését! 

Erzsébetváros önkormányzatának ifjúsági 
tábora Balatonmáriafürdőn

A felújított játszótér, a háttérben lévő felújított sportpályával

A gyerekek teljesen felújított szobákban pihenhettekAz alsóerdősori iskola zene tagozatosainak műsora az átadáson

A szalagot Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere  
és az iskola diákönkormányzatának elnöke, 

Fóris András vágta át

A táborba elsőként érkező iskolások
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„Mikor kezdődnek a munkálatok?”
Reményeink szerint a nagysikerű 
Örkény Kert rendezvényt 2013-ban 
már a megújult Madách téren tudjuk 
megtartani az Örkény Színházzal 
közösen.

„Azt a pályaművet, amely elnyeri 
a lakossági különdíjat, maradékta-
lanul megvalósítják?”
A nyertes koncepció megvalósítható 
ötleteit természetesen beépítik majd 
az új Madách tér arculatába, de ez 
nem jelenti azt, hogy teljes egészében 
felhasználják.

„Mikor hirdetik ki a nyertest?”
Az eredményhirdetés október 15-én 
lesz, ahol ünnepélyes keretek között 
díjazzuk a szakmailag elismert pálya-
műveket, és kihirdetjük a lakossági 
különdíj nyertesét is.

Szavazzon Ön is, és döntsük el együtt, 
milyen legyen az új Madách tér!

Er
zs

éb
et

 T
er

v Erzsébet Terv

Erzsébetvárost!Felpezsdítjük

Javában zajlik a szavazás a szakmai bírálóbizottság által kiválasztott legkiemelkedőbb 
pályaművekre. A hetedik kerületben élőknek október 12-ig még lehetőségük van véleményt 
formálni arról, milyennek képzelik el a jövő Madách terét. Óriási érdeklődés övezi a 
lakossági szavazást, ezért készítettünk egy összeállítást a leggyakoribb kérdésekből.

Ön elmondta már 
véleményét?

MONDJA EL VÉLEMÉNYÉT 
A MADÁCH TÉR 

TERVPÁLYÁZATRÓL! 

madachter@erzsebet   varos.hu

Vagy hívja a Madách Tér 
infovonalat 

a +36 30 593-80-49 

telefonszámon hétköznap 
9.00–17.00 között!

A szavazás megkezdését követő pár 
napon belül számos megkeresés érke-
zett az önkormányzathoz. A „Madách 
tér Infovonal” beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket, hiszen itt érdek-
lődtek a legtöbben, de sok kérdés 
érkezett e-mailben és a közösségi 
oldalakon keresztül is. Segítségképpen 
nézzük, mik voltak a leggyakoribb 
kérdések és válaszok.

„Hol lehet nagy méretben meg-
tekinteni a szavazásra bocsátott 
pályaműveket?”
Az önkormányzat két épületében 
(Erzsébet körút 6. és a Garay utca 5. 
szám alatt), a közösségi házban és az 
Örkény István Színházban kihelyezett 
szavazóládák melletti plakátokon min-
denki megcsodálhatja a koncepciókat. 
Ezeken a helyszíneken az erzsébetvá-

rosiaknak lehetőségük van személye-
sen is szavazatokat leadni.

„Hol lehet majd parkolni, ha 
a Madách tér zöld, autómentes 
parkká válik?”
Ahogyan eddig is, a környező utcák-
ban a jövőben is megoldható lesz a 
parkolás, és a forgalmi rend sem fog 
jelentősen változni.

További információért és a részletekért 
kattintson a www.madachter.hu 

weboldalra.

Mészáros Viola (43)

Mit szól ahhoz, hogy az önkormány-
zat a hallgatók segítségét kérte a 
Madách tér megújításához?
Már nagyon vártuk, hogy legyen egy 
ilyen pályázat, és hogy megújuljon a 
Madách tér, az pedig különösen jó 
kezdeményezés, hogy a fiatalok tervei 
közül választhatunk.

Mivel ösztönözné a lakosokat a sza-
vazásra?
A kiküldött levél már önmagában 
is elég nagy buzdítás, és úgy gondo-
lom, mindenkinek el kellene jönnie 
szavazni, hiszen itt a lehetőség, hogy 
beleszóljunk kerületünk jövőjébe. Én 
arra buzdítom a kerületi lakosokat, 
hogy mindenképpen segítsék szava-
zatukkal a tervpályázat kiválasztását, 
hogy a kerület még zöldebbé váljon, és 
átalakuljon.

Dr. Pászt Patrícia 
(41)

Örül a tervpályázati kezdemé-
nyezésnek?
Igen, örülök, hogy van ez a kez-
deményezés, és remélem, hogy 
nem egy egyszeri alkalomról van 
szó, hanem több kérdésben is 
ki fogják kérni a kerületi lakók 
véleményét. 

Mivel ösztönözné a lakosokat a 
szavazásra?
Sajnos eddig nem sűrűn fordult 
elő, hogy kikérték a véleményün-
ket, ezért most, hogy van ez a 
lehetőség, minél többen menjünk 
el, és tegyünk együtt a még zöl-
debb kerületért!

Eged Tamás (25)

Jó ötletnek tartja az önkormányzat 
kezdeményezését?
Abszolút. Erzsébetvárosi lakosként 
nagyon örülök, hogy megkérdez-
ték a véleményemet, és elküldték a 
tervezetet a Madách tér felújításáról. 
Tetszenek a tervrajzok is. A válasz-
tás nem lesz nehéz, hiszen minden-
képpen azt a projekttervet fogom 
választani, ami a legtöbb zöldfelü-
letet részesíti előnyben. A lényeg 
számomra, hogy egy megfelelően 
kihasználható közösségi térré váljon 
a Madách tér.

Miért tartotta fontosnak, hogy eljöj-
jön szavazni?
Mert fontos számomra, hogy 
élhetőbbé tegyük a 7. kerületet, 
és tudom, hogy a jó cél érdekében 
sokan mások is meg fogják tenni. 

Bozai Gyuláné (83)

Miért jött el szavazni?
Megragadtam a lehetőséget, és 
idős ember létemre igenis eljöt-
tem szavazni, és arra a tervre 
adtam le a voksomat, ahol a 
zöldfelületeket és az ülőhe-
lyek kihelyezését részesítették 
előnyben.

Mit szól ahhoz, hogy a kerület 
kikéri a lakosság véleményét?
Ezt nagyon jó dolognak tartom, 
és örülök is neki, hogy beleszól-
hatunk Erzsébetváros fejlődé-
sébe. Akárcsak én, az ismerő-
seim is el fognak jönni szavazni. 
Remélem, hogy a kerületből 
rengetegen jönnek majd el 
választani a tervek közül.
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Ez év áprilisában változott az önkormányzatok jogköre szabálysértési 
ügyekben. Látszólag csak formai átalakítások történtek, de a tisztánlátás 
érdekében az alábbiakban összefoglaljuk a jogszabályi változásokat, 
megmutatjuk, milyen ügyekben, hogyan járhat el a közterület-felügyelő.

Új rendelet, változatlan 
szigor a rend érdekében

Az április 15-én hatályba lépett 2012. 
évi II. törvény gyakorlatilag megvonta 
az önkormányzatok képviselő-testüle-
teinek szabálysértés-megállapítási jog-
körét, és kötelezte őket a szabálysérté-
seket megállapító rendeleteik hatályon 
kívül helyezésére. 

A jogszabályok változása ellenére nem 
maradtak lehetőség nélkül az önkor-
mányzatok, az új rendelkezés értelmé-
ben a képviselő-testületek rendeletben 
meghatározhatnak tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokat. A til-

tott cselekmények fontos kritériuma, 
hogy nem lehetnek a törvényi keretek 
alapján értelmezett szabálysértések, és 
nem meríthetnek ki büntetőtörvényi 
tényállást sem (ezek esetében jellem-
zően továbbra is a rendőrség intézke-
dik). A jogszabályi megfogalmazás 

ugyan újdonság, de a tiltott cselekmé-
nyek ismerősek lehetnek a kerületiek-
nek: a közösségellenes magatartások 
szinte mindegyike megtalálható volt 
a korábbi rendeletben. A könnyebb 
átláthatóság kedvéért a képviselő-tes-

tület – korábbi rendeleteivel összhang-
ban – hat csoportba osztotta az egyes 
tiltott, közösségellenes magatartáso-
kat, melyek a következők:

1 Erzsébetváros önkormányzata jel-
képeinek jogosulatlan használata;

2 a közterület használatával, a közte-
rület rendjével kapcsolatos szabá-

lyok megszegése;

3 közterületi szeszesital-fogyasztás;

4 üzletek éjszakai nyitva tartásának 
megszegése;

5 közút nem közlekedés céljára tör-
ténő igénybevételével kapcsolatos 

szabályok megszegése;

6 plakátok elhelyezésére vonatkozó 
szabályok megszegése.

A meglepetések elkerülése végett és a 
néhol nem teljesen egyértelmű fogal-
mazás miatt érdemes átnéznünk az 
egyes rendeleteket, és a közérthetőség 
kedvéért nem árt „lefordítani” hétköz-
napi nyelvre a száraz jogszabályokat.

Nem lehet Erzsébetváros önkormány-
zati jelképeit engedély nélkül vagy 
a kiadott engedélytől eltérő módon 
használni, valamint forgalomba hozni. 
Erzsébetváros önkormányzatának 
jelképei a címer, a zászló és a pecsét, 
melyek pontos leírását (képi illusztráci-
óval együtt) a 16/2004. (V. 24.) számú 
önkormányzati rendelet tartalmazza.

Tiltott, közösségellenes magatartást 
követ el, aki a közterület használatát 

követően nem állítja helyre annak eredeti ál-
lapotát (például szemetet hagy maga után). 

Értelemszerűen az önkormányzat hozzájá-
ru lása nélkül, vagy a terület használatára 
vonatkozó engedélytől eltérően – az enge-
délyezett céltól, tevékenységtől eltérve, 
na gyobb területet használva, hosszabb 
ideig elfoglalva – sem lehet használni a 
közterületet.

Erzsébetváros közterületein tilos az 
alkoholfogyasztás, azonban szilveszterkor 
engedékenyebb a szabályozás: az év első 
és utolsó napján nem érvényes a tilalom. 
Az alkoholos italokat árusító üzletekre is 
kitér a rendelet: százötvenezer forintig ter-
jedő bírságot szabhatnak ki arra a boltra, 
amely este 10 és reggel 6 óra között nem 
szünteti be az alkoholos italok árusítását.

A közutakat (beleértve úttestet és járdát egy-
aránt) bejelentés és az önkormányzat enge-
délye nélkül nem lehet „nem közlekedési 
célból” használni. Egyszerűbben fogalmazva: 
ha nem rendeltetésszerűen használjuk az 
utakat és a járdát, tehát nem autózunk és 
kerékpározunk, illetve gyalogolunk rajtuk, 
akkor azt be kell jelentenünk, és engedélyt 
kell kérnünk a cselekményre. Amennyiben 
ezt elmulasztjuk, számíthatunk az önkor-

mányzati rendeletben leírt szankciókra.
A képviselő-testület elkötelezett a környe-
zetvédelem ügye iránt, és kiemelten fon-
tosnak tartja, hogy utcáink, tereink kul-
turáltan nézzenek ki. Éppen ezért tiltott, 
közösségellenes magatartásnak minősül 
plakátok, falragaszok, hirdetések rende-
letbe ütköző, szabálytalan elhelyezése. 
Plakátot elhelyezni csak önkormányzati 

hozzájárulással lehet, mindenképp tilos 
azonban például fák törzsére elhelyezni a 
hirdetéseket. Akkor is vétünk a rendelet 
ellen, ha nem a kijelölt helyre tesszük a 
plakátunkat, vagy úgy helyezzük el, hogy 
később károkozás nélkül nem lehet eltávo-
lítani. A hatósági hirdetményekre vigyáz-
nunk kell, és önkényesen hirdetőtáblát 
nem állíthatunk fel.

A közterületek rendjét az Erzsébetvárosi 
Közterület-felügyelet biztosítja, így a 
felsorolt cselekmények észlelését is feléjük 
kell bejelenteni, a vétségek ügyében a 
közterület-felügyelők járnak el. A közös-
ségellenes magatartások elkövetőit a 
közterület-felügyelők legfeljebb ötvenezer 
forintig terjedő helyszíni bírsággal sújt-
hatják, de lehetőség van önkormányzati 
hatósági eljárás lefolytatására is, ebben az 
esetben a bírság elérheti a százötvenezer 
forintot is.

A tiltott, közösségellenes magatartások-
ról szóló rendelet 2012. szeptember 1-jén 
lépett hatályba.

„A közösségellenes magatartások elkövetőit 
a közterület-felügyelők ötvenezer forintig terjedő 

bírsággal sújthatják”

„A képviselő-testületek rendeletben
meghatározhatnak tiltott,

kirívóan közösségellenes magatartásokat”



w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2012. október 4 . Erzsébet város 2012. október 4 . w w w.erzsebet varos .hu

13

Portré

12

Po
rt

ré

„Odalip az akasztófa közelébe,  
Megöleli, megcsókolja keservibe,  
Isten hozzád szabadságom keresztfája.  
Érted halok, meg hazámért, nem hiába!”

A fenti négy sor az úgynevezett „aradi vértanúk nótájából” való, és 
a legnépszerűbb aradi vértanúról, a szerb származású Damjanich 
Jánosról, azaz Jovan Damjanić-ról (1804–1849) szól. Az erzsébetvárosi 
utca állítólag nem véletlenül kapta a nevét a népszerű tábornokról: 
1849-es sebesülése után az egyik itt álló nyaralóban ápolták.

A katona, aki minden 
csatát megnyert

Damjanich, a forradalom 
legkiemelkedőbb katonai vezetője 
határőrvidéki szerb katonacsalád 
gyermeke. A vékonyka fiút édesanyja 
papnak szánta, ám mivel apja és 
testvére is katona volt, ő is katonának 
állt a 61. temesvári gyalogezredhez, 
noha még csak tizenhat esztendős 
volt. Itt szolgált akkor is, amikor 

már hatalmas termetű és erejű 
századosként 1848 áprilisában 
rendreutasított egy Kossuthot és 
Magyarországot szidalmazó osztrák 
tisztet, akit történetesen Haynaunak 
hívtak. A tiszt örökre megjegyezte 
magának a „rác” pimasz arcát, s 
bosszúból az olasz hadszíntérre 
küldte. Már százados volt, amikor 
megismerkedett Csernovics Emíliával, 
és 1847 nyarán feleségül is vette. 
A szerb nemzetiségű, németül 
levelező katonatiszt határozottan 
a magyar nemzeti törekvések 
híve volt. Úgy gondolta, hogy a 
szerbek a Magyar Köztársaságtól 

több jogot kaphatnak majd, mint 
a Habsburgoktól. A forradalom 
kitörése után Magyarországra 
helyeztette magát, ahol azonnal 
nemzetőr őrnaggyá nevezték ki. 
Feladatul a szegedi 3. honvédzászlóalj 
felállítását és kiképzését kapta, 
és a „fehértollasok” hamarosan 
a szabadságharc legkiválóbb és 

leghíresebb egysége lettek. Gyorsan 
haladt előre a ranglétrán: októberben 
alezredes, novemberben ezredes, 
decemberben pedig már tábornok 

volt. Az utolsó pillanatokban is 
sikerült csatát nyernie, sőt képes 
volt a vesztettnek tűnő helyzeteket 
is győzelemre fordítani. Sikerrel 

harcolt a szerbek ellen a Délvidéken, 
Szolnoknál elsöprő győzelmet aratott, 
s ezzel indult meg a dicsőséges 
tavaszi hadjárat, győzött Hatvannál, 
Tápióbicskénél, Isaszegnél, Vácnál és 
Nagysallónál. Komárom felmentése 
után Debrecenbe indult volna, amikor 
új kocsijának kipróbálásakor lovai 
megbokrosodtak, s bár ő leugrott, 
lábai a küllők közé szorultak és 
szétroncsolódtak. Kossuth a baleset 
után „országos csapásnak” minősítette 
a történteket. A hadműveletekben 
többé már nem vehetett részt, noha 
neve felmerült, mint lehetséges 
hadügyminiszteré, végül Aulich 
Lajost nevezték ki. Ő Aradra 
vitette magát, és átvette a vár 
parancsnokságát. Görgey példáját 
követve az oroszok előtt tette le a 
fegyvert, bízva abban, hogy szabadon 

elvonulhatnak, hiszen azt ígérték, 
hogy Nagyváradra szállítják. Gyuláig 
sem jutott, amikor az oroszok az 
osztrákoknak adták át a járni sem 

Damjanich János vezérőrnagy
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Damjanich János vezérőrnagy

„A szerb nemzetiségű, németül levelező 
katonatiszt határozottan a magyar nemzeti 

törekvések híve volt.”

„A forradalom kitörése után Magyarországra 
helyeztette magát, ahol azonnal nemzetőr 

őrnaggyá nevezték ki.”

tudó tábornokot, akik visszavitték 
Aradra. Felix Schwarzenberg 
miniszterelnök utasítására, Ferenc 
József jóváhagyásával hadbíróság 
elé állították, és Julius Jakob von 
Haynau, IX. Vilmos választófejedelem 
törvénytelen fia, örömmel írta alá 
halálos ítéletét. Damjanichot utolsó 
előttiként végezték ki. Mivel járni 
nemigen tudott, szekéren vitték a 
bitó alá, de olyan kocsin, amellyel 

a várban a hulladékot szállították. 
Szemtanúk szerint figyelmeztette 
a hóhért, hogy ne borzolja össze a 
szakállát, majd átölelte a bitófát. 
A mankót, amellyel a bitófa alá 
bicegett, még ma is ereklyeként őrzik.

Utolsó szavai állítólag ezek voltak: 
„Azt gondoltam, én leszek az utolsó, 
mert a csatában mindig az első voltam. 
Szegény Emíliám! Éljen a haza!” 

Damjanich imájának utolsó sorai így 
hangzanak: 

„Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, 
szerencsétlenségbe süllyedt Magyar-
országot! Te ismered, ó, Uram, az én 
szívemet, és egyetlen lépésem sem isme-
retlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem 
kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes 
elfogadást találnom. 
Ámen.”
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Magyar Golgota

Bár Erzsébetváros hatvanegy utcájából és tizenkét teréből csupán egy viseli 
aradi vértanú, Damjanich János nevét, tizenegy utca kapta olyan ember 
nevét – négyről teret is elneveztek–, akinek életében jelentős szerepet 
játszott az 1848/49-es forradalom és szabadságharc. Elsőként azonban 
emlékezzünk azokra, akik életüket adták a magyar szabadságért!

Világosnál 1849. augusztus 13-án az orosz intervenciós 
erők előtt 30 000 ember tette le a fegyvert. Ott, a szőllősi 
mezőn 11 tábornok, 1426 törzs- és főtiszt adta meg magát, 
és 144 ágyú, valamint 7000 ló került az ellenség kezére. 

Az aradi vértanúk

Aulich Lajos (1793–1849) vezérőrnagy, hadügyminiszter, 
kötél által hetedikként végezték ki

Damjanich János (1804–1849) vezérőrnagy, kötél által 
nyolcadikként végezték ki

gróf Dessewffy Arisztid (1802–1849) vezérőrnagy, 
golyó által másodikként végezték ki

Kiss Ernő (1799–1849) altábornagy, golyó által harmadik-
ként végezték ki

Knezić Károly (1808–1849) vezérőrnagy, kötél által 
negyedikként végezték ki

Lahner György (1795–1849) vezérőrnagy, kötél által har-
madikként végezték ki

Lázár Vilmos (1817–1849) ezredes, golyó által elsőként 
végezték ki

gróf Leiningen-Westerburg Károly (1819–1849) 
vezérőrnagy, kötél által hatodikként végezték ki

Nagysándor József (1803–1849) vezérőrnagy, kötél által 
ötödikként végezték ki

Poeltenberg Ernő (1808–1849) vezérőrnagy, kötél által 
elsőként végezték ki

Schweidel József (1796–1849) vezérőrnagy, golyó által 
negyedikként végezték ki

Török Ignác (1795–1849) vezérőrnagy, hadmérnök, kötél 
által másodikként végezték ki

gróf Vécsey Károly (1803–1849) vezérőrnagy, kötél által 
kilencedikként végezték ki

Az erzsébetvárosi utcák és terek közül néhány olyan ember 
nevét viseli, akinek életében a szabadságharc fontos szere-
pet játszott. 

Almásy (Almássy) Pál (1818–1882) Habsburg-ellenes 
nagybirtokos. 1849. április 14-én ő hirdette ki a Habsburg-
ház detronizációját. A szabadságharc bukása után egy ideig 
külföldön élt, majd kegyelmet kapott. Habsburg-ellenes 
felkelést szervezett, de elárulták, és 1865-ben 20 évi várfog-
ságra ítélték, majd egy év múlva kegyelmet kapott. Tér és 
utca is viseli nevét.

Az aradi vértanúkra emlékezünk

Bajza József (1804–1858) ügyvéd, költő, 
publicista, színigazgató. 1848-ban a Kos-
suth Hírlapja című napilap szerkesztője. 
A szabadságharc bukása után 1851-ig buj-
dosott. Nevét utca viseli.

Csányi László (1790–1849) huszártiszt, 
földbirtokos, politikus, közlekedésügyi 
miniszter. 1848 márciusában a Közcsendi 
Bizottmány tagja. December 31-től a 
főváros kormánybiztosa. 1849-ben erdélyi 
teljhatalmú biztos, majd 1849. május 2-től 
a Szemere-kormány közlekedési minisz-
tere. A világosi fegyverletétel után Haynau 
Pesten felakasztatta. Nevét utca viseli.

Dembinszky Henrik, Dembiński (1791–
1864) lengyel szabadságharcos, magyar 
honvéd altábornagy. Többször leváltot-
ták, felmentették, maga is lemondott. 
Alkalmatlansága sokszor lett nyilvánvaló, 
Szegedet harc nélkül adta fel. Világos után 
emigrált, Párizsban írta meg emlékiratait. 
Nevét utca viseli.

Garay János (1812–1853) költő, elbeszélő, 
egyetemi tanár. 1848-ban Kossuth Hírlap-

jának segédszerkesztőjeként is működött. 
Világos után versei miatt haditörvényszék 
elé állították, majd hamarosan szabadon 
engedték, de megfosztották katedrájától. 
Nevét tér és utca is viseli.

báró Jósika Miklós (1794–1865) a 
magyar regényirodalom egyik első jelentős 
képviselője. 1848–49-ben a Honvédelmi 
Bizottmány tagja, utóbb a Kegyelmi Szék 
bírája lett. Világos után külföldre mene-
kült, végül Brüsszelben telepedett le. 
Nevét utca viseli.

Klauzál Gábor (1804–1866) politikus, 
ügyvéd, miniszter. 1848. április 7-től 
szeptember 10-ig a Batthyány-kormány 
földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
minisztere, a mérséklő, egyezkedő politika 
híve. A fegyveres harcok megkezdésekor 
visszavonult. Nevét tér és utca őrzi.

Madách Imre (1823–1864) költő, író. 
A szabadságharcban szívbaja miatt nem 
tudott részt venni. A bukás után menedé-
ket adott Kossuth Lajos személyi titká-
rának, Rákóczy Jánosnak, ezért egyévi 

börtönbüntetést kapott. Nevét tér és utca 
is őrzi.

Peterdy Gábor (1817–1892) közgazdasági 
író. 1848–49-ben Székesfehérvár pol-
gármestere. 1848 szeptemberének végén 
népfelkelést szervezett, melynek segítsé-
gével lefegyverezte Jellašić székesfehérvári 
helyőrségét. A szabadságharc bukása után 
külföldre menekült, majd visszatérte után 
letartóztatták. Utcát neveztek el róla.

Rottenbiller Lipót (1806–1870) jogász, 
főpolgármester. 1843-tól Pest alpolgár-
mestere, 1848-tól főpolgármestere. Az 
abszolutizmus idején elmozdították hiva-
talából. 1861-ben ismét főpolgármester 
lett, pár hónap múlva azonban lemon-
datták, és csak 1865-ben foglalta el újra 
hivatalát. Nevét utca őrzi.

Vörösmarty Mihály (1800–1855) epikus, 
lírikus, drámaíró. 1848-ban képviselő volt. 
Világos után bujdosott, 1850-ben kegyel-
met kapott. Temetése volt az első nemzeti 
tömegtüntetés az önkényuralom ellen. 
Utcát neveztek el kerületünkben róla.

Fegyverletétel Világosnál, a szőllősi mezőn

Az aradi tizenhármak

A 
ké

pe
ké

rt
 k

ös
zö

ne
t a

 H
on

vé
de

lm
i M

in
is

zt
ér

iu
m

 H
ad

tö
rt

én
et

i I
nt

éz
et

 é
s 

M
úz

eu
m

án
ak



16 17

w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2012. október 4 . Erzsébet város 2012. október 4 . w w w.erzsebet varos .hu

A legtöbb idős ember, de főként 
egyedül élők életében eljön az az 
idő, amikor fokozott törődést 
igényelnek, szeretnének bizton-
ságos, gondoskodó közösségben 
élni, ahol a jó társaság mellett 
valamennyi problémájuk meg-
oldásában állandó segítségre 
számíthatnak. 

A Humán Szolgáltató az 
erzsébetvárosi bentlakásos 

idősotthonok működteté-
sével elsősorban a kerület-
ben élő idősebb korosztály 
számára nyújt szerető gon-
doskodást, de amennyiben 
kapacitása engedi, örömmel 
fogadja a kerületen kívüli 
budapesti lakosokat, valamint 
az ország távolabbi területe-
iről érkező érdeklődőket is. 
Az ellátást két helyszínen lehet 
igénybe venni: a Dózsa György 
út 46., valamint Peterdy utca 
16. szám alatt.

Az otthonok célja, hogy a beköltözést 
választó lakók számára biztonságos, 
kellemes életfeltételeket biztosítsa-
nak, ennek keretében megteremtik 
az éjszakai és nappali tartózkodás, 
valamint a nyugodt pihenés feltételeit, 
így a lakók az intézményre második, 
igazi otthonként tekinthetnek, ahol a 
dolgozók közösségi szabadidős progra-
mokat, kiscsoportos foglalkozásokat, 
kulturális eseményeket szerveznek, 
és lehetőséget teremtenek az igény 
szerinti vallásgyakorlatra is. Segítik a 
megfelelő társas kapcsolatok kialaku-
lását és fenntartását, ezzel is megerő-
sítve a lakók kiegyensúlyozott mentá-
lis állapotát.  Stabil bázisként, bizalmi 
légkörben, nagy tisztelettel igyekeznek 
megszépíteni a lakók napjait.
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Idősellátás
Erzsébetvárosban 

Az idősellátás keretében Erzsébetvárosban működő szolgáltatási formák jó részét 
már bemutattuk hasábjainkon. Ma arról olvashatnak, hogy milyen lehetőségeket 
biztosít a kerület azoknak az időseknek, akik koruk miatt már nem tudnak vagy 
nem akarnak egyedül élni otthonukban, hanem belevágnak egy új kezdetbe: 
akár átmeneti, akár végleges jelleggel beköltöznek a Bischitz Johanna Integrált 
Humán Szolgáltató Központ által működtetett idősotthonok valamelyikébe. 

Amikor régi otthonunkat 
újra cseréljük

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

1072 Budapest, Nyár utca 7.+36 (1) 413-3631info@bjhuman.huwww.bjhuman.huhttp://www.facebook.com/bjhuman Ellátási formák

Az otthonokban kétfajta ellátási forma 
vehető igénybe, viszonylag rövid vára-
kozási idővel. Az átmeneti gondozóházi 
ellátás egyéves időtartamra szól, illetve 
különösen indokolt esetben, méltányos-
sági alapon egy évvel meghosszabbítható. 
A térítési díj ebben az esetben legfeljebb 
a nyugdíj 60%-a lehet. Kérvényezhető 
a tartós ellátási forma is, amely végleges 
elhelyezést nyújt a beköltözők számára. 
Ennek térítési díját önkormányzati ren-
delet szabályozza, jelenleg maximum 
115 680 Ft, mely a nyugdíjtól függően 
kevesebb is lehet. A beköltözéshez nem 
szükséges egyszeri, magasabb összegű 
hozzájárulás. 

Az otthonok szolgáltatásai

Az otthonokban 2-3 ágyas, 25-28 m2- es 
apartmanok várják az időseket, melyek 
mindegyikéhez tartozik külön fürdő-

szoba, mosogatóval ellátott munkapult, 
hűtőszekrény és beépített szekrény. Igény 
szerint kisebb bútorok, személyes haszná-
lati tárgyak is bevihetőek, így személye-

sebbé, otthonosabbá, komfortosabbá lehet 
tenni a környezetet, a beköltözők saját 
tárgyaikkal együtt magukkal hozhatják 
korábbi otthonuk legfontosabb darabjait. 
A lakók számára a 24 órás egészségügyi 
felügyeleten túl személyre szóló ápolást, 
gondozást nyújtanak. Az intézményi 
orvos hetente több alkalommal ellen-
őrzi az idősek állapotát, szükség szerint 
gyógyszert ír fel, szakellátásra ad beutalót. 
A szakrendelésre való eljutáshoz segítsé-
get, kíséretet biztosítanak azoknak, akik 
rászorulnak. A házon belül tevékenykedik 
gyógytornász, gyógymasszőr, fodrász és 
pedikűrös is, valamint lehetőség van a 
korábbi lapszámban már bemutatott idős-
klubok programjain való rész vételre. 

A szakképzett személyzet, a kínált prog-
ramok, az épület adottságai, a szobák 
minősége, a belső kert és terasz mind 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az ellátást 
igénybe vevők biz tonságos körülmények 
között kiegyensúlyozott, nyugodt életet 
élhessenek.

Farkas Éva

Dózsa György úti Idősek 
Bentlakásos Otthona 

1071 Budapest, 
Dózsa Gy. u. 46.
szakmai vezető: 
Farkas Éva
telefon: 351-9658
fax: 351-9657
e-mail: 
farkas.eva@bjhuman.hu

Peterdy utcai Idősek 
Bentlakásos Otthona

1071 Budapest, 
Peterdy u. 16.
szakmai vezető: 
Elges Kinga
telefon:  322-4489
fax: 322-4489
e-mail: 
elges.kinga@bjhuman.hu

Elges Kinga

Polgármesteri látogatás az idősek otthonában

Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere látogatást tett a 
Peterdy u. 16. szám alatti bentlakásos otthonban, ahol az idő-
sek és a dolgozók színvonalas műsorral várták. A polgármester 
lapunknak elmondta, 
hogy a Bischitz Johanna 
Humánszolgáltató köz-
pont által működtetett 
intézményben a lakók 
számára igyekeznek 
színes, tartalmas progra-
mokat szervezni, oldva 
ezzel a mindennapok 
egyhangúságát.

Az idősotthon étkezője

A bentlakásos intézmény kívülről
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Százéves lenne az idén az első hivatásos magyar designer, a hazai ipari formatervezés 
alapítója, Bozzay Dezső. Az erzsébetvárosi művész munkáit, megvalósult és 
fiókban maradt terveit október elsejétől nagyszabású tárlaton mutatják be.

Egykor Kádár János asztalára került 
a Bozzay Dezső által az ötvenes évek-
ben tervezett körtelefon első számú 
darabja, mára egyetlen működő 
készülék maradt fent: Ernyey Gyula 
professzor saját példánya – többről leg-
alábbis nem tudnak a hagyaték keze-
lői. A telefonközpont akkori igazgatója 
nem javasolta gyártásra az impozáns 
darabot, arra hivatkozva, hogy akkor 

nem tudna mit kezdeni a már koráb-
ban legyártott telefonkészülékekkel.

Manapság, amikor szinte hétköznap-
jaink részévé vált a design, nehezen 
elképzelhető az efféle hozzáállás. Mégis 
voltak szakemberek, akik dacolva a 
hatalommal, egész életüket szentelték 
annak, hogy ötleteikkel, terveikkel 
megkönnyítsék az emberek életét, 

egyszersmind esztétikusabbá tegyék 
környezetüket. A hazai  formaterve-
zők atyja volt az eredetileg belsőépí-
tésznek tanult Bozzay Dezső, akinek 
egyebek mellett olyan munkák őrzik 
nevét, mint a Pajtás, a Jóbarát – ebből 
egyébként mindmáig országszerte ren-
geteg maradt fent – vagy a Mestermű 
rádiók, a már említett körtelefon vagy 
a grenoble-i eredményhirdető tábla. 

A formatervezés 
hazai atyjára emlékezünk 

De a művész elkészítette a Duna rendezési 
tervét is, amelyről még ma is ötletelnek. 
Bozzay tervének fő gondolata a biztonságos 
áthaladó közlekedés megoldása, valamint 
a Duna-parttól kitáruló városképnek az 
eddigieknél teljesebb kibontása volt. Tervé-
ben egyirányú gyorsforgalmú közlekedést 
javasolt, felette, illetve mellette megna-
gyobbított sétálóövezettel.

Sokrétű munkája, amiből csupán ízelítőt 
nyújt a tárlat, jól szemlélteti, miként jutott 
el a formatervezéstől a terméktervezésig, 
sőt az összetett feladatok kialakításáig.

Hagyatékát özvegye az Iparművészeti 
Múzeumnak adományozta.

Születésének századik évfordulóján a 
FUGA Budapesti Építészeti Központ és a 
Magyar Formatervezési Tanács szervezésé-
ben tárlatot rendeznek munkáiból. A kiál-
lítás egyébként 1974-ben bekövetkezett 
halála óta az első hazai tárlat lesz.

Az első hivatásos magyar formatervező 
Erzsébetvárosban, a Bajza utca 8. szám 
alatt lakott. Látogatásunkkor lánya, 
Bozzay Margit szűnni nem akaró lelke-
sedéssel beszélt édesapjáról. „A munka 
szeretete éltette édesapámat, fantasztikus 
elme volt. Soha nem lépett be a pártba az 
előrejutás érdekében, és a mellőzöttség évei 

alatt éppoly aktívan rajzolt, mint azokban 
az esztendőkben, amikor elismerték mun-
káját. Jólelkű ember volt, az irigységgel 
nem foglalkozott.” – emlékezett Margit.

A művész negyvenes éveiben egy orvosi 
műhiba következtében deréktól lefelé 
lebénult, az ujjaival már nem tudta fogni a 
ceruzát. „A tragédia sem törte meg lendü-
letét: egy speciális gyűrűt talált ki, amellyel 
ujjához erősíthette és csuklóból mozgathatta 
a ceruzát. Így tervezett hosszú évekig.”

Noha Bozzay Dezsőt a formatervezés aty-
jaként tartják számon, s ahogy nemrég egy 
pályatársa fogalmazott: „nevére minden 
ajtó megnyílik”, az utóbbi években mintha 
kissé keveset hallanánk róla.

A mostani kiállítással a szervezők szán-
déka nemcsak a szakmával, de a munkáit 
ismerőkkel, használókkal is megismertetni 
munkásságát, hogy világossá váljon, hol 
tartana ma a magyar formatervezés, ha 
nem alkotott volna Bozzay Dezső.

A formatervező lánya és a Bozzay által tervezett Mestermű nevű rádiókészülék 

A grenoble-i eredményhirdető tábla is a formatervező találmánya



20

w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2012. október 4 . Erzsébet város 2012. október 4 . w w w.erzsebet varos .hu

Eg
yh

áz

Itt van az ősz, itt van 
az influenza

Beköszöntött az ősz és vele együtt a vírusos, meghűléses betegségek 
szezonja is. Már szeptember első heteiben, még a lehűlés előtt egyre többen 
panaszkodtak levertségre, légúti betegségekre: a köhögés, a nátha és 
a torokfájás szinte minden közösségben jellemző volt a közelmúltban.

Egészség-életm
ód

Egyházi hírek, programok
Árpád-Házi Szent Erzsébet 
Római Katolikus Plébánia

1074 Budapest, Rózsák tere 8. Tel./Fax: 322-4117
Papjaink: Varga Zoltán plébános, Cseh Zoltán káplán

Templomunk nyitva tartása:
Mindennap  7.00–12.00; 15.00–19.00
Kivétel péntek: egész nap 7.00–19.00

Szentmiséink rendje:
Hétfőtől szombatig 7.30; 18.00
Vasárnap 9.00; 11.00; 18.00
Gyermekeket és szüleiket a 9.00 órai családos Szentmisére várjuk!
(Szentmise után kézműves foglalkozás a plébánián 10.00 órától)

Gyóntatási rendünk:
Péntek 16.00–17.30
Vasárnap 9.00–9.40; 11.00–11.40; 18.00–18.40

Irodai szolgálatunk:
Hétfőn és szerdán 15.00–18.00
Csütörtökön 9.00–12.00; 15.00–18.00

Urnatemetőnk nyitva tartása:
Hétfőtől szombatig 15.30–17.30
Vasárnap 10.00–12.00; 15.30–17.30

Egész napos Szentségimádás:
Minden pénteken 8.00–17.30
(Helyszín: Nagytemplomon belüli kiskápolna)

Vezetett szentóra
Minden pénteken az irgalmasság órájában (kápolna) 15.00–16.00

Litániák:
Szombaton és vasárnap 17.30

Hittanóráink:
Óvodás Csütörtök 17.00–18.00
1–2. osztály Hétfő 17.00–18.00
3–4–5. osztály Szerda 17.00–18.00
6–7. osztály Szerda 18.00–19.00
Ifjúsági (8. osztálytól) Kedd 19.30–21.00
Felnőtt 2. és 4. csütörtök 18.45–20.00

Felnőttként keresztelkedés, elsőáldozás, bérmálkozás:
1. és 3. csütörtök 19.30–21.00

Közösségeink:
Családos közösség  Vasárnap 9.00 Családos Szentmise 
 10.00 Családi délelőtt/kézműves
Ifjú házas közösség Kéthetente szombaton  19.30–21.00
Felnőttkórus Péntek 18.30–19.30
Ifjúsági énekkar Vasárnap 19.00–20.30
KÉSZ Első csütörtök 18.45–20.00
Baba-Mama klub Csütörtök 10.00–12.00
Idősek klubja Első csütörtök 14.30–15.30
Karitász csoport Első hétfő 17.00–18.00

Felhívás!

URNATEMETŐ ERZSÉBETVÁROSBAN
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy Erzsébetvárosban 
a Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet nagytemplomban urna-
temető működik.

SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIAHIVATAL
1074 Budapest, Rózsák tere 8.

Irodai szolgálat:
hétfőn, szerdán: 15.00–18.00 óra, csütörtökön: 9.00–12.00, 
15.00–18.00 óra között.
telefon: 06 (1) 322-4117

Magyarok Nagyasszonya Kápolna 
 
1071 Budapest, Damjanich u. 50. 
Plébániahivatal: 1146 Bp., Thököly u. 56. 
www.rozsafuzerkiralyneja.hu 
Telefon: 30 701-9897

Okt. 6. Rózsafüzért Imádkozók III. Országos Találkozója

Templomunk a Rózsafüzér Királynéja Országos Szentélye 
(E címre szentelte fel Csernoch János hercegprímás 1915. október 
3-án). Ezért is rendezzük meg a Rózsafüzért Imádkozók III. Országos 
Találkozóját.
 
Sőt, már „Kárpát-medencei találkozó” lett belőle, hiszen az elmúlt 
évben Szlovákiából és Kárpátaljáról is érkeztek imádkozók! 
Egyben ez a nap templomunk búcsúja is - Rózsafüzér Királynéja 
ünnepe kapcsán! 

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt, különösen is 
a rózsafüzérrel ismerkedni vágyókat, a rózsafüzért imádkozókat 
és a rózsafüzér csoportokat, határainkon innen és túlról! 
 
A TALÁKOZÓ 9 ÓRAKOR KEZDŐDIK! 
Előtte már 8-tól gyülekező, regisztráció. Közös rózsafüzér ima.
További részletek: www.rozsafuzerkiralyneja.hu

Okt. 7. Rózsafüzér Királynéja ünnepe. 
Október a rózsafüzér hónapja! 
Templomunkban minden esti mise előtt közös rózsafüzér imádkozás 
van! 
 
Milyen szép lenne, ha a Rózsafüzér Királynőjének ünnepén a három 
rózsafüzér csoport együtt imádkozná templomunkban – az esti 
szentmise előtt, 5 órakor – a rózsafüzért! 
 
Minden csoport tagját szeretettel hívjuk és várjuk! Természetesen 
mások is jöhetnek!

Okt. 21. Elsőáldozás
Délelőtt a 10 órai szentmisén járulnak elsőáldozáshoz az arra – már 
régóta – készülő hittanos gyermekek. Ez a vasárnap egyben missziós 
vasárnap is!

A szakemberek általában a 
betegségek megelőzésére 

buzdítanak: a termé-
szet megannyi 
kincse áll ren-
delkezésünkre 
immunrend-

szerünk erősítésére 
ősszel is. Szemezgessünk egy 

picit a szezonális zöldség- és gyü-
mölcstárból! 

Magas C-vitamin-tartalmú gyümölcs 
a körte, amelynek jelentős a kálium-, 
vas- és foszfortartalma, és segít az 
emésztésben is. Megfázásos megbe-
tegedések esetén ajánlott fogyasz-
tani az ilyenkor érő sütőtököt: C- és 
E-vitamin-tartalmának köszönhetően 
kitűnő antioxidáns, emellett bőrrege-
neráló hatásáról is ismert. Szintén a 
meghűléses betegségek leküzdésében 
segít a szőlő energiadús húsa, piros faj-

tája a szív- és érrendszeri megbetege-
désekkel veszi fel a harcot. Nagyon jó 
betegség megelőző és gyógyító hatású 
őszi gyümölcs a szilva, amely olyan 
létfontosságú anyagokat tartalmaz, 
mint a kalcium, kálium, magnézium 
és foszfor, valamint a C-vitamin felszí-
vódását segítő cink, amely a cukorbe-
tegség megelőzésében, vagy ha már 
kialakult, a kívánósság enyhítésében 
is segít.

Az immunrendszer erősítését jó 
néhány, napjaink-
ban kedvelt táplálék-
kiegészítő is segítheti: 
a patikákban vagy 
bioboltokban kapható 
grépfrútmagolaj néhány 
cseppje, teába csepeg-
tetve védelmet jelenthet a 
vírusos megbetegedések-
kel szemben. Hasonlóan 

gyógyító hatású az echinacea-csepp, 
amely részben a nyelven keresztül fel-
szívódva kerül a szervezetbe. 

Banálisnak tűnő, de igen hasznos 
tanács a vírusok elkerülésére a rend-
szeres kézmosás, vagy vékony kesztyű 
használata tömegközlekedési eszkö-
zökön. Jó néhány kutatás ugyanis 
kimutatta, hogy gyakran a kezünkről 
kerülnek fertőző anyagok a szerveze-
tünkbe. 

Az influenzavírusok cseppfertőzés útján terjed-

nek – a köhögéskor, tüsszögéskor a levegőbe kerülő 

apró nyálcseppekben utazva jutnak el a következő 

áldozatig. A belélegzett kórokozók ezt követően a 

légutak teljes hosszában, vagyis az orrban, a közép-

fülben, a torokban és a tüdőben telepednek meg, 

ahol rövid időn belül gyors szaporodásnak indulnak. 

A betegség lappangási ideje 18–72 óra, ezalatt a 

fertőzött személy már maga is terjeszti a vírust. 
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4. csütörtök
¡	10.30–12.00
Stresszoldó jóga 
¡	16.00–18.00
Az Erzsébetvárosi 
Természetbarát Sportszövetség 
összejövetele
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter  

5. péntek
¡	9.00–10.30
Kisbabás jóga
¡	10.30–12.00
Kismamajóga
¡	16.00–16.30
Jazz-Mataz – játékos angol 
nyelvoktatás (2–4 évesek 
számára)
¡	16.00–19.00
Villámrandi – beszélgetés, ismer-
kedés fogyatékkal élők számára. 
Az Értelmi fogyatékosok Fővárosi 
Érdekvédelmi Egyesületének 
rendezvénye
¡	17.00–17.45
Kids Club – játékos angol nyelvok-
tatás (5–7 évesek számára)
¡	18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejövetele

7. vasárnap
¡	15.00–18.00
„Jó bor, jó egészség” címmel a 
Morvay Károly nóta- és Dalkör 
nótaműsora a Ferencvárosi Műve-
lődési Központban. A műsor után: 
tánc Diós Péter zenéjére. Belépő: 
1000 Ft – a helyszínen váltható.
¡	15.30–18.30
A Hársfa Egyesület klubnapja

8. hétfő
¡	16.00–19.00
A Molnár Antal Zeneiskola 
Ifjúsági Vonószenekarának 
próbája
¡	16.00–18.00
Az Ezüst Hárs Egyesület 
összejövetele

9. kedd
¡	16.00–17.00
Csillagszemű – gyermek táncház
¡	16.45–22.00
Sirály Sakk Klub gyermekeknek, 
felnőtteknek
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
nyílt összejövetele
¡	18.00–19.30
Gerincjóga 
¡	18.00–19.00
Kismamatorna 
¡	18.00–20.00
Kamarazenei Estek – „Szenvedély 
és érzékenység”. Szeredi Krisztina 
(ének) és Fejes Krisztina (zongora) 
estje. A belépés díjtalan. Szervezők: 
EKH, az Ezüst Hárs Egyesület és a 
Közös Dolgaink Alapítvány 

10. szerda
¡	9.30–10.30
Kisbagoly képességfejlesztő klub 
– 20 hónapos kortól 3 éves korig

¡	10.30–12.00
Mama Klub
¡	10.00–11.00
Baba-mama torna
¡	17.30–
Reich Károlyra emlékezik 
Kratochwill Mimi művészettör-
ténész 
Házigazda: Molnár József
 A Művészetbarátok Egyesületé-
nek rendezvénye

11. csütörtök
¡	10.00–10.30
Tücsökzene – ritmusos ének-zene 
foglalkozás 6 hónapos kortól 
4 éves korig
¡	10.30–12.00
Stresszoldó jóga 
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter  

12. péntek
¡	9.00–10.30
Kisbabás jóga
¡	10.30–12.00
Kismamajóga
¡	16.00–16.30
Jazz-Mataz – játékos angol 
nyelvoktatás (2–4 évesek 
számára)
¡	17.00–17.45
Kids Club – játékos angol 
nyelvoktatás (5–7 évesek 
számára)

13. szombat
¡	15.00–17.30
Shalom Idősek Klubja – A Békét 
a Nemzeteknek Alapítvány össze-
jövetele
¡	19.00
Az Albinoni Kamarazenekar 
koncertje
A belépés díjtalan!

14. vasárnap
¡	15.00
„Ősz borult már az erdőre...” 
címmel a Takács Béla Zenebarát 
Kör zenés műsora. Belépő: 500 Ft 
– a helyszínen váltható.

15. hétfő
¡	16.00–19.00
A Molnár Antal Zeneiskola 
Ifjúsági Vonószenekarának 
próbája
 17.00–19.00
A Civil Szövetség ülése

16. kedd
¡	14.30–16.30
„Tettekkel a szegénység ellen” 
– a Szegénység Elleni Küzdelem 
Világnapja
Megemlékező program és fogadás 
a kerületi gyermekek számára 
Közreműködnek: a Romano Glaso 
és a Théba Művészeti Akadémia 
növendékei 
Az EKH, a Kiút Egyesület és 
a Közös Dolgaink Alapítvány 
szervezésében.
¡	16.00–17.00
Csillagszemű – gyermek táncház

¡	16.45–22.00
Sirály Sakk Klub gyermekeknek, 
felnőtteknek
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
nyílt összejövetele
¡	18.00–19.30
Gerincjóga 
¡	18.00–19.00
Kismamatorna 
¡	18.00–
Garay Zsuzsanna Függőség című 
könyvének bemutatója 
Előadó: Dr. Demetrovics Zsolt. 
A könyvet bemutatja, és a szerző-
vel beszélget: Madár János költő.

17. szerda
¡	9.30–10.30
Kisbagoly képességfejlesztő klub 
(20 hónapos kortól 3 éves korig)
¡	10.30–12.00
Mama Klub
¡	10.00–11.00
Baba-mama torna
¡	17.30
Zórád Ernőre, a Tabán festőjére 
emlékezik Vecsey András, 
a Tabán képviselője 
A Művészetbarátok Egyesületének 
rendezvénye

18. csütörtök
¡	10.00–10.30
Tücsökzene – ritmusos ének-zene 
foglalkozás (6 hónapos kortól 
4 éves korig)
¡	10.30–12.00
Stresszoldó jóga 
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter  

19. péntek
¡	9.00–10.30
Kisbabás jóga
¡	10.30–12.00
Kismamajóga
¡	16.00–16.30
Jazz-Mataz – játékos angol nyelv-
oktatás (2–4 évesek számára)
¡	17.00–17.45
Kids Club – játékos angol nyelvok-
tatás (5–7 évesek számára)
¡	17.00–
Kőszegi Annamária textilművész 
„Kötődések” című kiállításának 
megnyitója
Megtekinthető: november 
4-vel bezárólag az intézményi 
rendezvényekhez igazodóan. 
A kiállított művészeti alkotások 
megvásárolhatók!

Az ERöMŰVHÁZ
2012. október havi programjai

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

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

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

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

yitva: h p 8 17.30, sz: 8 13 óráig

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

    az Orex Zálog

h i lj hi l

az Orex Zálogaz Orex Zálog

555 ajándék!

SZíNHÁZ

BETHlEn TÉRI sZínHÁZ
1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3.
Tel.: +36 1 342 7163
info@bethlenszinhaz.hu

október 7. (vasárnap) 
Betlen téri Színház
10.00
Bollár Kótyag és Mámori Nellike nagy 
találkozása című bábelőadás (Tintaló Társulat)
12.00 és 14.00
 Guruló (Közép-Európa Táncszínház)
12.30, 13.30, 14.30 és 15.30
Mesemondás (Gregus Zoltán)
13.00 és 15.00
Aprók tánca és daltanulás (Szemán Barna)

Színházkert
11.00–17.00
Kézműves foglalkozások (Hont Angéla, Micsa 
Mónika és Tárnok Marica)

Erzsébetvárosi kulturális ajánló

11.00–17.00
„Milyen a te színházad?” – rajzverseny
Bethlen téri játszótér
11.00–17.00
Ügyességi gyerekjátékok (Apró Színház 
és Biletzky Ágota)

sZABADIDő – KIRÁnDulÁs

MEĐuGORJE – VIlÁGCsODA…
Az Erzsébetvárosi horvát Önkormányzat 
kirándulást szervez Međugorje-be.
Indulás: 2012.10.25. – Érkezés: 2012.10.28.
Ár: 35 500,- Ft (utazás, teljes ellátás – kivéve 
a szombati ebéd)
Jelentkezési határidő: 2012. október 5.
Az ár tartalmazza az útiköltséget, szállást és 
az étkezést.

További információ: Bencsik Katalin 
tel.: +36 30 200 3919
e-mail: 
horvatonkormanyzat@erzsebetvaros.hu

OrszágOs mikrOhitelprOgram
– Oma –

Hitelösszeg: max. 7 millió Forint
Futamidő: max. 8 év

Kamat: 4,9%
Hitelcél: beruházás- és/vagy forgóeszköz-finanszírozás

Érdeklődni lehet:
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Telefon: 06-1/883-0810

E-mail: info@mva.hu

kedvezményes 
hitellehetőség

mikrOvállalkOzásOknak

Magyar
Vállakozásfejlesztési
Alapítvány



SZOLG Á LTATÁ S

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

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

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

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

Ajtó-ablak javítás! Fa-műanyag 
nyílászárók passzítása, szigetelése, 
zárcseréje stb. Díjtalan felmérés! 
Kiss Ernő asztalos. Tel.: 06 (30) 
447-4853

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

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

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

Fürdőszobák, konyhák felújítása, 
átalakítása! Csempeburkolás, 
kőművesmunkák! Vízóraszerelés 
ügyintézéssel! Tel.: 06 (20) 961-
6153, www.mesterur.hu

Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyi-
tás, zárszerelés, rácskészítés, galé-
riakészítés, egyéb lakatosmunkák. 
Tel.: 06 (30) 299-1211

EGY ÉB

Gyermekmegőrzés 333 Ft/óra. 
Családi napközinkben, otthonos 
környezetben 20 hetes kortól gyer-
mekmegőrzést kínálunk. 10 alkal-
mas bérlet (30 óra) 10 000 Ft. Cím: 
1071 Bp., Damjanich u. 36. fsz. 4. 
106. csengő. Tel.: 06 (70) 365-5113

Régiség! Külföldi és magyar kas-
télyok berendezéséhez vásárolok 

kiemelten magas áron nagy méretű 
és kisebb festményeket, jó magyar 
fes tőktől is, valamint porce lá-
nokat, ezüsttárgyakat, Zsolnay- 
kerámiákat, faliórákat, reneszánsz 
bútorokat stb. Tel.: 06 (1) 952-0144, 
06 (30) 322-5989

II. kerület központi részén, csen-
des, világos, 37 nm-es lakás bérleti 
jogát öröklakásra cserélném ér-
tékegyeztetéssel. Inczédy-Farkas 
Gabriella 06 (70) 541-3179, e-mail: 
ginczedy@gmail.com

Diplomatalakás berendezéséhez 
Batthyány, Perlrott, Gulácsy, Aba-
Novák festményt vásárolnánk. Tel.: 
06 (30) 9492-900

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

EGÉ sZ sÉG

Fogsorkészítés – AKCIÓ! Kivehető 
műfogsor most csak 39 500 Ft/
fogsor. Rugalmas, törhetetlen mű-
fogsor csak 49 500 Ft/fogsor. Gyor-
san, pontosan dolgozunk. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 30/737-5251

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

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

Akciós talpmasszázs hölgyeknek! 
Olcsón, szakszerűen, otthonában. 
Tizedesné Anikó, tel.: 06 (30) 272-0110

OK TATÁ S
Gábor Eszmeralda műgyűjtő nő 
kiemelt áron vásárol készpén-
zért festményeket, bútorokat, 
órákat, ezüst tárgyakat, arany 
ékszereket, porcelánokat, He-
rendit, Kovács Margitot. Ingye-
nes kiszállás, értékbecslés. 
Életjáradéki szerződést is köt-
nék. Üzlet: II., Fő u. 67., tel.: 06 
(1) 364-7534, 06 (70) 264-1926

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

Gyermekeknek 12 éves korig 50% kedvezmény!*

Rajziskola a Nagykörúton! 
Tizenhatodik éve tanítunk kicsi-
ket, nagyokat. Sok tanítványun-
kat felvették képzőművészeti 
szakközépiskolákba, főisko-
lákra, egyetemekre. Tel.: 06 (1) 
267-2153, 06 (20) 573-1314, 
email: kissildi.ok@gmail.com


