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Május 8-án, rengeteg színes programmal, Országos Rendőr- és Tűzoltónapot tartottak a Városligetben. A Tűz-
oltók a Városligeti körút – Paál László sétány – Liezen-Mayer sétány – Vajdahunyad sétány által határolt terü-
leten, míg a Rendőrök a Petőfi  Csarnok melletti Napozóréten várták a látogatókat. A programok zenei hangu-
latát a Központi Tűzoltózenekar, a Flórián Band és a Tűz’s Víz együttes koncertjei adták. A helyszínre érkezők 
részt vehettek egy szakmai és keresőkutyás bemutatón; valamint egy tűzvédelmi játékos gyermekvetélkedőn is. 
Az önkormányzat részéről tiszteletét tette Wencz Miklós önkormányzati képviselő és Szerencse Csaba város-
üzemeltetési és beruházási referens is.

Országos Rendőr- és Tűzoltónap 
a Városligetben
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Kapcsold Ki!
A Kapcsold Ki! nevű kampány keretében 
az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal-
ban energiatakarékossági és szemléletfor-
máló kampányt indítottak. A program 
keretén belül egy „körtecsere akció”-
nak is a részesei lehettek a látogatók. 
Aki egy régi, hagyományos izzóval 
érkezett a helyszínre, annak azt egy 
igazi körtére cserélték a szervezők. 

„Szakmák vonzásában”
Május 10-én a Belvárosi Térségi Integrációs Szakképző 
Központban tartották a „Szakmák vonzásában” című 
konferenciát. A rendezvény keretében egy szakképzést 
megújító projektet mutattak be a nagyközönségnek. 
Az uniós pályázaton elnyert 124 millió forintos támogatást 
a szakképzésben részt vevő diákok támogatására fordítják. 
A Belvárosi TISZK-hez csatlakozott négy fővárosi fenntar-
tású iskola is. A projektben részt vevő iskolák: a VII. kerü-
leti Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközép-
iskola és Szakiskola (Kedvezményezett intézmény), a XVII. 
kerületi Békésy György Szakközépiskola, a IX. kerületi 
Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola és 
a VIII. kerületi Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola 
és Szakiskola. Az intézmények közgazdasági, kereskedelem-
marketing és üzleti adminisztráció szakmacsoportokban 
folytatnak alapozó és előrehozott szakképzést. Közös vonásuk 
még az intézményeknek, hogy magas a hátrányos helyzetű, tanulási 
nehézségekkel küzdő tanulók száma. A projekt kiemelkedő figyelmet 
fordít az innovációra, az együttműködésre a szakmai fejlesztések terü-
letén, és a hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

Csökkenő  
gyereklétszám
Nemcsak kerületi, hanem országos 
probléma is a folyamatosan csökkenő 
gyereklétszám. Sajnos kerületünk-
ben is csökkenő tendenciát mutat-
nak az iskoláskorúak számára vonat-
kozó kimutatások, hiszen tíz év alatt 
az általános iskolai tanulók száma 
– 1572 fővel – majdnem a felére, és 
ezzel lényegében arányosan, a tanu-
lócsoportok száma 59-cel csökkent. 
Erzsébetváros Önkormányzatának, 
mint közoktatási intézményfenntar-
tónak a jelenlegi adatok és állapotok, 
valamint a rendelkezésre álló várható 
igények és lehetőségek alapján kell 
meghoznia intézkedéseit.

Tűzoltói 
jutalmak

A Nefelejcs utcai gázrobbanás következ-
tében kialakult életveszély elhárításában 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó tűzoltók 
jutalomban részesültek. A jutalmat Erzsé-
betváros polgármestere, Vattamány Zsolt 
adta át a tűzoltóknak. A polgármester 
köszönetét fejezte ki a helyszínre kiérkező 
tűzoltóknak, hiszen segítettek a rászoru-
lókon, valamint biztosították a helyszínen 
a rendet, és kiemelkedő szakmai teljesít-
ményt nyújtottak. Kerületünk önkormány-
zati vezetése fontosnak tartja az együttmű-
ködést, és a továbbiakban is támogatni fogja 
a tűzoltókat, hogy munkájukat zavartalanul 
végezhessék a kerületben.

Aktuális

Ülnököket 
választottak

Május 4-én az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hiva-
talban adták át a kerület választott bírósági ülnö-

keinek megbízóleveleit. Az ülnököket a bíróság 
illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal 
rendelkező magyar állampolgárok, a bíróság illeté-
kességi területén működő helyi önkormányzatok 
és a társadalmi szervezetek – kivéve a pártokat – 

jelölhetik. Ülnöknek bárki jelentkezhetett, aki 
büntetlen előéletű, választójoggal rendel-

kező magyar állampolgár, és aki a 30. 
évét betöltötte, de 70. életévét 

még nem érte el.



Erzsébetvárosi 
Szociálpolitikai Kerekasztal

Erzsébetváros kerületének Szociálpolitikai Kerekasztala május 5-én hivatalosan is elnökének 
választotta Bartusné Benedek Barbara önkormányzati képviselőt. A megbeszélésen részt vettek a 
kerület szociális intézményeinek képviselői, valamint Erzsébetváros polgármestere és Rónaszékiné 
Keresztes Monika, országgyűlési képviselő. A jelenlévők a kerület szociális helyzetének javításával 
kapcsolatos együttműködést továbbra is folytatandó kezdeményezésnek tartják, és megerősítették 
a szociális intézmények vezetőit további támogatásukról.

Pekingi képviselők 
Erzsébetvárosban

Peking város képviseletében kínai városvezetők érkeztek kerüle-
tünkbe, hogy tanulmányozzák a kerület városüzemeltetési modell-
jét, a szociális rendszer felépítését illetve Erzsébetváros építészeti 
adottságainak sajátosságait. Ez utóbbiról Király Csabáné, a Szo-
ciális Iroda vezetője tartott előadást. Juhász Gábor alpolgármes-
ter és Wencz Miklós, a Városüzemeltetési és Beruházási Bizottság 
elnöke fogadta a vendégeket.

Vigyázz a 
Földre!

Mentsd meg! címmel kiál-
lítást rendeztek Buda-
pesten a Király utcai 
kirakatokban és a 
Centrál Passage-
ban (Király utca 
8–10. szám alatt), 
ahol 100 óvodás 
és iskolás rajzait 
tekinthetik meg 
az érdeklődők.  
A Föld élővilágá-
nak megmentéséről 
és környezettudatos-
ságról készült rajzokat 
azonban nem csak meg-
csodálni lehet, hiszen a gye-
rekek egy rajzversenyre is nevez-
tek az alkotásokkal, így az érdeklődők 
szavazhatnak, ki nyerje a megmérette-
tést. A rajzok május 1–31. között meg-
tekinthetők, szavazni pedig ebben az 
időszakban, a Király utca bármely üzle-
tében lehet.

Ukrán delegáció 
kerületünkben

Az ungvári magyar főkonzulátus konzulja, Szalipszki Endre meg-
hívására érkeztek Ukrajnából újságírók, akik Erzsébetváros Önkor-
mányzatába is ellátogattak. A hivatalban Benedek Zsolt, a Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke, valamint Juhász Gábor alpol-
gármester fogadta az ukrán delegációt, akik a kerületi vendéglátóhe-
lyek, ezen belül leginkább a romkocsmák iránt érdeklődtek, valamint 
megismerkedtek a történelmi Zsidó negyed helyzetével. Szakmai elő-
adást tartott Orbán Ida, a Főépítészi Iroda építész csoportvezetője és 
Csüllög Szilvia az Ügyfélszolgálati Iroda vezetője.

Aktuális 3

Budapesttől 35 km-re Bentlakásos drogterápiás otthon működik azok számára,  
akik szaBadulni szeretnének drogfüggőségükBől. www.drogterapia.hu



Tudásközpontú oktatás, 
modern szemlélet 

A Baross Gábor Általános iskola
A BAross GáBor áltAlános IskolA fAlAI között A modern kor kIhívásAInAk meGfelelő,  

színvonAlAs és sokrétű oktAtás folyIk, emellett eGyre nAGyoBB teret kAp  
A tehetséGGondozás, és kIemelkedő sportteljesítmények Is születnek.

Aktuális4

A százesztendős iskola falai között a pedagó-
gusok arra törekednek, hogy barátságos, ott-
honos környezetet teremtsenek tanulóik szá-
mára. Mindehhez hozzájárulhat az is, hogy 

az épület ezekben a hónapokban újul meg: két belső 
udvara, két tornaterme, és az új tanévben akadály-
mentesített folyosóival és tantermeivel minden diák 
számára tökéletes környezetet nyújthat a tanuláshoz. 
De nemcsak a megújult épületegyüttes miatt érdemes 
idejárni: 15 000 kötetes könyvtár és a modern felszere-
lések – mint a digitális tábla vagy a számítógéptermek 
– is tanulásra motiválják a nebulókat. Az iskola okta-
tási modelljében a mai kor igényeihez igazodva a szá-
mítástechnikára, a művészetekre és a sportra helyezi a 
legfőbb hangsúlyt. Természetesen az iskola az egyedi 
igényeknek is szeretne megfelelni, így további, külön-
leges szakkörökkel is támogatja a gyerekek igényeit, 
így életvitel, rovásírás vagy „ügyes kezek” szakkör is 
várja igény szerint az érdeklődőket. 

Felkészülten az alapoktól
Persze minden további szakkört és szabadidős progra-
mot megelőz a megfelelő alapozás, így 22-23 fős osz-
tályainkban tantárgyanként fejlesztő foglalkozásokkal, 
korrepetálásokkal javítják, tökéletesítik tanulóik tudá-
sát. A tanulmányi versenyeken való részvételi arány 
magáért beszél: a Fővárosi Pedagógiai Intézet által 
meghirdetett országos Könyvtári pályázatokon több 
első helyezést hozhattak el az itt tanuló diákok: a Lázár 
Ervin meséi, illetve Andersen fája olvasási versenyről is 
győztesen térhettek haza. Az irodalmi eredmények 
mellett a gyermekek ötödik éve rendszeresen ott 
vannak az amerikai nagykövetség angol nyelvű 
Tolerancia-táborában. A tanulók harmonikus 
fejlődése és nagy mozgásigényének kielégí-
tése érdekében a testnevelésoktatás itt emelt 
óraszámban történik, kiegészítve modern 
és néptánccal, tömegsport-foglalkozással, 
korcsolya- és úszásoktatással, fiúknak lab-
darúgással, a lányoknak aerobictréninggel. 
A Baross Gábor Általános Iskola talán pont 
sportos szemlélete és mozgásszeretetre tanítása 
miatt jeleskedik a sportversenyeken. Évről évre 
egyre több diák tűnik itt ki tehetségével és kitar-
tásával. Erőfeszítéseik gyümölcse a továbbtanulási 
arányban is megmutatkozik, hiszen a diákok 100%-a 
sikeresen veszi az akadályokat és tanul tovább.

 Az iskola oktatási modelljében a mai 
kor igényeihez igazodva a számítás-
technikára, a művészetekre és a sportra 
helyezi a legfőbb hangsúlyt.  

A Baross Gábor általános iskola nyerte a kerületi iskolák takarítóversenyét.



Takarítsunk együtt!

M ájus 14-én együtt takarított egész Erzsébetváros. Az 
idén először megrendezett „Takarítsunk együtt!” 
akció közel 3000 érdeklődőt vonzott a kerület 
utcáira. A kezdeményezés célja egy olyan közös-

ségi hagyomány megteremtése, amely arra ösztönzi a kerületben 
élőket, hogy maguk is tegyenek lakókörnyezetük tisztaságáért. 
A takarításban segített fi atal és idős egyaránt, óvodák, iskolák, 
nagycsaládosok, és egy hipermarket kerületi képviselete is, akik 
tisztítószerekkel, takarítóeszközökkel járultak hozzá Erzsébet-
város megszépítéséhez. A kerületi iskolákból több mint ötszáz 

gyermek vette ki a részét a munkából. Ösztönzésképpen 
az önkormányzat takarítási versenyt rendezett az isko-

lák között, melynek nyertese 200 ezer forint értékű 
sportszervásárlási utalványt kap. Háromtagú 

zsűri értékelte a gyermekek munkáját szakmai 
szempontok alapján, melynek tagjai Szerencse 
Csaba, városüzemeltetési és beruházási refe-
rens, Szatrán György, a Városgazdálkodási 
Iroda közterületi referense és Pendli Zoltán 
az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet igaz-
gatója. Bárki csatlakozhatott az önkormány-
zat által szervezett rendezvényhez, melyen 
aktívan részt vettek a kerületi képviselők és 
Vattamány Zsolt polgármester is. Számos 

helyszínen folyt a munka, így gyakorlatilag 
egész Erzsébetvárost tisztává varázsolták a lelkes 

önkéntesek. A városszépítők munkáját professzio-
nális járdatakarító gépekkel segítették a közterületek 

tisztántartásáért felelős karbantartó cég munkatársai. 
A pozitív fogadtatásra és a nagy érdeklődésre tekintettel 

az önkormányzat hagyományt kíván teremteni a „Takarítsunk 
együtt!” akcióból.

Erzsébetváros Önkormányzata ezúton is köszönetet 
mond minden résztvevőnek.

molnár istván 
képviselő és segítői 
az almássy utcát 
takarították

A reformáció emlékparkban a 
polgármester, a képviselők és 

munkatársaik is kivették 
a részüket a munkából

A diákok összefogtak, hogy iskolájuk környéke is megszépüljön



E rzsébetvárosban a kosárfonó műhelyt Hege-
dűs Pál és felesége alapította 1953-ban, a 
Péterfy utca 19. számú épület alagsorában, a 
paplankészítő műhely mellett. Hegedüs Pál 

halála után Csombó József folytatta a mesterséget. Fia, 
aki édesapja műhelyében nőtt fel, Dunakeszin a szak-
munkásképző intézetben tanulta a mesterséget. 1967-
ben fejezte be a kétéves képzést, melyről szakmunkás-
bizonyítványt kapott. Pár évvel később itt tanult Mráz 
Margit is, akit Csombó József 1971-ben feleségül vett 
– a szerelem és a szakmaszeretet egy életre összekap-
csolta őket. Ők lettek az utolsó szakképzett kosárfo-
nók. Ma már csak tanfolyamon lehet „belekóstolni” a 
kosárfonás titkaiba.

Az 1970-es években igen nagy érdeklődés mutatko-
zott a fonott termékek iránt. Csombó József és fele-
sége paravánokat, nádbútorokat, főként kerti bútoro-
kat készített, ekkor ennek volt reneszánsza. A bútor 
alapanyagát, a nádat Távol-Keletről importálják még 
ma is. Az 1970-es években vagonszámra jött az anyag, 
a készáru pedig Hollandiában, Németországban és 
Svájcban kötött ki. Férje és ő is a Kosárfonó Háziipari 
Szövetkezetben kezdett dolgozni. Majd a szövetkezet 

Csengery utcai központjába kerültek, ahol továbbfej-
lesztették szakmai ismereteiket. 

Nem mindennapi feladatot kaptak a ’70-es években: 
egy trópusi ország vasúti szerelvényének ülésháttámláit 
fonták nádból. Csombó Józsefné szakterülete a nádazás, 
gyékényezés. A régi parasztszékeken és koloniálszékeken 
gyékényfonást alkalmaznak. A tonett- és ónémet székek 
nádfonással készülnek, mint ahogy kedvencünk, a hin-
taszék is. Keretre kerül a tonett mintázata, amely olyan, 
mint a kézimunka. Tű helyett nádazó árra (ez is tűszerű), 
ollóra, kalapácsra, valamint szegélyekhez leveregető vas-
eszközre van szükség. Különböző méretű nádat használ, 
melyeknek szélessége 1,75–2,75 mm lehet.

Csombó Józsefné a következő kedves emlékét idézi 
fel. Egyszer egy idős házaspár rekamiéját nádazta. 
Majd 10 évvel később ugyancsak rekamiéjavításra 

Fűzfán 
innen  
és túl

A kosárfonás nAGy szAkértője 
CsomBó józsef. ez érthető, hA hozzá-
tesszük, hoGy édesApjA Is ezt A szAk-

mát művelte kápolnásnyéken. fIA 
nyolcéves korában font egy kisko-

sArAt, melyre vevő Is AkAdt nyomBAn. 
két forIntot kApott érte. édesApjA 

meGfelezte A pénzt fIávAl, AkI Az eGy 
forintért két gombóc fagylaltot 

vehetett. mIndez 1958-BAn történt.
Buda katalin írása

Ők lettek az utolsó szakképzett kosár-
fonók. Ma már csak tanfolyamon lehet 
„belekóstolni” a kosárfonás titkaiba.  



A kosárfonás művészete igazi hivatás  
a felesége és fia számára is

Lokálpatrióta 7

Soha sem mehet ki a divatból ez az ősi 
mesterség, hiszen természetes anyag az 
alapja és fontos használati tárgyakat 
készítenek belőle.   

hívták. Elment a megadott címre, és meglepetésére 
a régi bútordarab köszönt vissza. Rögtön szóvá tette, 
hogy ő már javította ugyanezt egy kedves idős házas-
párnál, és emlékszik arra is, hogy volt egy kezdő orvos 
fiúk. Erre kipattant a konyhából a doktor úr, és azt 
mondta: „én vagyok az”. Ő is emlékezett a mester-
asszonyra szép, precíz munkája miatt. Így alakulhat 
ki a jó munkakapcsolat. Csombó Józsefné szívvel-
lélekkel szereti a szakmáját. Sokat jelent számára, ha 
látja, kinek készül a mű, ki fog örülni a munkájának. 
Nagyon boldog volt, amikor például Veér András 
pszichiáter kérésére sikerült különleges pókfonással 
díszítenie szekrénye ajtaját. 

Csombó József gyermekkorától kezdve annyit 
tanult a szakmáról, hogy mindent tud a kosárfonásról.  
A kosárfonás anyaga a vessző, de nem akármilyen. 
Nemes vesszőt használ, főként az amerikai fűzfavesszőt. 
A fűzfának egyébként több fajtája ismeretes, de közülük 
ez a legnemesebb. Az 1800-as évek végén Amerikából 
hozta, helyesebben lopta be egy hazánkfia ezt a vesszőt, 
ezért nevezték el amerikai fűzfavesszőnek. Augusztus 
közepén vagy végén, amikor leveles a vessző, akkor hán-
tolható, ebből nyerik a fehér vesszőt. A tél beköszön-
tével, még a fagyok előtt, elhullajtja leveleit, s azután 
vágják le. Ezt követően hosszúság szerint válogatják ki 
a 80–220 cm közötti méretűeket. Utána üstben több 
órán át főzik, világos barna színét a kioldott csersavtól 
nyeri el. Majd kiteszik a napra száradni, hogy raktá-
rozható állapotba kerüljön. Mielőtt elkezdik a kosarat 
fonni, vízben áztatják a vesszőket, hogy hajlíthatóvá vál-
jék. Először a kosár alja készül el, ebbe tűzdelik a bordá-
kat, vezérszálakat. A munka a fonással folytatódik, mely 
a felső perem felé halad. Mérettől függ, hogy milyen 
sűrűn kell végezni a folyamatot. 

Szó szerint vehető, hogy szakmájában mindenhez 
ért. Még a MALÉV repülőegyesület hőlégballonko-
sarát is ő készítette nádból. Közreműködésére számít 
a színház- és filmipar egyaránt. Madárkalitkát is font 
Ruttkai Évának.

Tamás fiúk igen járatos szülei szakmájában – leg-
nagyobb örömükre. Éppen egy szögletes kosarat 
készített, nagy precizitással, melynek faalja volt.  
A faanyagot átfúrta, ebbe belefűzte a vezérszálakat. 
Első műveletként ügyes mozdulatokkal kialakította 
a rögzítő gyűrűsort, melybe három-négy vesszőszá-
lat font. Majd az oldala készült el, ez a berakófázis, 
itt is szálanként rakta a vesszőket a vezérszálak köré.  
A fonás mindaddig tartott, amíg el nem készült a 
kívánt magasság. Végül fonott gyűrűsor, majd szegés 
zárta le a műveletet.

A műhelyben mindenféle fonott darabra rácsodál-
kozhatunk. Láthatunk vesszőből font próbababát, 
mely a ruhabemutatók, színházak fontos kelléke. 
Kávéházi újságtartó, kesztyű-, sál- és kalaptartó, s még 
mennyi hasznos és esztétikus tárgy sorakozik a polco-
kon. Soha sem mehet ki a divatból ez az ősi mesterség, 
hiszen természetes anyag az alapja és fontos használati 
tárgyakat készítenek belőle.

Az eltelt évtizedek alatt a javítást éppen olyan 
fontosnak tartották, mint az új termékek előállítá-
sát. Régi kuncsaftjaik visszajárnak. „Megvannak 
még?” – ez az első mondatuk a Csombó házaspár-
hoz. A fővárosban javításokkal csak ők foglalkoz-
nak. Még a Németországban négy évtizede készült 
kagylófotel felső fonott részét is idehozták javíttatni, 
mert ha valakik csodát tudnak vele tenni, azok csak 
Csombóék lehetnek. A csoda a szemem láttára meg-
történt, boldogan vitték el a sikeresen felújított kagy-
lófotelt. Nevük fogalommá vált a kuncsaftok körében 
és a szakmában eltöltött 34 év alatt.



K ezdetben alelnök volt, majd 1873-tól halá-
láig az egyesület elnökeként irányította a 
munkát. Ez volt az ország első nőegylete, 
amely később mintául szolgált a hamaro-

san létrejövő többinek, katolikusoknak, reformátu-
soknak. Az intenzív fejlődésnek induló Budapest egyre 
súlyosabb szociális helyzettel találta magát szembe, ezt 
ismerte fel Bischitz Johanna, ezért hozta létre az egye-
sületet, majd később annak külön-
féle intézményeit, Leány-Árvaházat 
1867 (Damjanich utca 26.), a Leány-
Árvamenhelyet (1901-től a kettő 
együtt működött a Jókai utcában). 
Az Árvaházat Erzsébet királyné 1871-
ben személyes látogatásával tüntette 
ki. Az Egylet 1869-ben kóser nép-
konyhát (kezdetben Szegények Táp-

intézetének hívták) indít, 
amely felekezettől füg-

getlenül juttatott 
éhezőnek. Szük-

ség is volt a segítségre, hiszen 
eleinte csupán 30 emberre 

főztek, de 1896-ban több 
mint 140 ezer ember 
étkezett itt. Az egyesü-

let ebben is megelőzött 

mindenkit, hiszen a városi népkonyhák csak 1874-
ben jelentek meg, amelyek mind mintának tekintet-
ték a kóser népkonyhát. Ráadásul ez volt az egyetlen 
népkonyha, amely egész éven át nyitva tartott, mert a 
többi tél végén bezárt. Milyen idők voltak ezek? „Ret-
tenetes a nyomor, a szükség. Még sosem volt a jóté-
konyságnak ennyi dolga, mint ma… Egyes helyeken 
előfordult, hogy a szülők eladták gyermekeiket, mert 

nem tudtak kenyeret adni nekik.” – írja Kiss József az 
1870-es években.

Joggal kérdezhető, vajon honnét származott a pénz 
a működtetésre. Folyamatosak és sikeresek voltak a 
gyűjtőakciók (400 persely járta folyton a várost) és a 
különféle jótékony bálok, koncertek, lottóhúzások, 
színházi előadások. Az egylet kulturális rendezvé-
nyein olyan „sztárok” léptek fel, mint Liszt Ferenc, 
Blaha Lujza, Bródy Sándor és mások. Az egyleti 

tagok létszáma lassan 4 ezer fölé kúszott, polgár-
mesterek, főpolgármesterek, politikusok, minisz-
terelnökök, zsidó előkelőségek lettek tagok és 
akkoriban természetesen adakoztak is, de nem tes-
sék-lássék módon. Johanna elképesztő energiával 
és ötletességgel ötvözte a ma olyannyira hiányzó 

A jótékonyság 
elfeledett angyala

nApontA töBBször rohAnunk át A városon, szAlAdunk eGyIk dolGunktól A másIkIG. ám, AkI szere-
tI BudApestet, AkItől nem IdeGen A BelvárosI lét, Az tudjA Azt Is, mIt jelent sétálnI. CsAk ÚGy, ÚrI 

pAsszIóBól, nézelődnI és CsodálnI A helyet, Ahol élünk. tévedés Azt hInnI, hoGy CsAk A dunA-pArtI 
korzó vAGy A jános-heGy kIlátójA nyÚjt CsodákAt. szép lehet eGy délutánI sétA Is Az Ismert flAsz-
teren, pontosABBAn, AmIről Azt hIsszük, hoGy Ismerjük. hA fIGyelmesen nézünk, kInyílIk A város, 
meGlátunk eGy sereG olyAn dolGot, Amely mellett nApontA elmeGyünk, méGsem vesszük észre. 

Bóka B. lászló írásának folytatása

Anno8

Rettenetes a nyomor, a szükség. 
Még sosem volt a jótékonyság-
nak ennyi dolga, mint ma… Egyes 
helyeken előfordult, hogy a szülők 
eladták gyermekeiket, mert nem 
tudtak kenyeret adni nekik.   



Az 1877-es boszniai okkupációnál megsebesült katonák önfel-
áldozó ápolásáért I. Ferenc József a koronás arany érdemkereszttel 
tüntette ki. A szerb király a Natália-rendjelet adományozta neki, de 
a belga uralkodóház is kitüntette.

Most már „csupán” egyetlen dolgunk maradt: eredeti helyére 
visszaállítani Fischer Johanna – jelenleg a Zsidó Múzeumban talál-
ható – mellszobrát, és emléktáblával emlékezni arról az emberről, 
aki lényegében megalapozta a főváros szociális ellátórendszerét, 
évszázadokra mintát és erőt adva az utódoknak. Mind Bischitz 
Dávidné Fischer Johanna, mind Hevesy György sírja a Kerepesi 
temetőben található.

még néhány külÖnlegesség 
FisCher johannával kapCsolatBan: 

– Ő volt az első nő, akinek – leszámítva a szenteket és király-
nőket – Budapesten köztéri szobrot állítottak, mégpedig még 
életében.
– I. Ferenc József császár a rendkívül magas kitüntetés mel-
lett Johanna kimagasló érdemei, társadalmi-szociális mun-
kássága elismeréseképpen 1895. június 9-én nemesi rangot 
adományozott a családnak. A Bischitz család a Hevesy elő-
nevet vette fel, melyet 1904. április 13-án Hevesy-Bischitzre, 
majd 1906-ban Hevesyre változtattak.
– Kémiai Nobel-díjat kapott (1944) Hevesy (Bischitz) 
György Bischitz Johanna unokája. hevesy (Bischitz) György

Az Akácfa utca 32. szám alatt, a szobor helyén ma is olvashatjuk nevét

polgári jótékonyságot és héber cedákát, amely a nincstelenek meg-
segítésére kötelezi a zsidókat (azt szokás mondani, hogy közepes 
adománynak számít az éves bevétel egytizede).

Bischitz Johanna rendkívül karizmatikus, intelligens, együttérző 
nő volt, kiváló szervező, nagyszerű kapcsolatteremtő, aki mindig 
megvalósította a célt, amit el akart érni. Rendkívül előrelátó és prog-
resszív ember volt, aki kezdetektől szívügyének tekintette a nők min-
den formában történő támogatását. Hitt a zsidó lányok és asszonyok 
modern neveltetésében, támogatta szakképzésüket is. A budapesti 
nők helyzetének javítása érdekében felvette a kapcsolatot korának 
más nőszervezeteivel. 

„… üdvös törekvéseire azzal a jótékonysági irodával tette föl a 
koronát, melyet az ő szerencsés közbenjárására báró Hirsch Mór 
nyittatott Budapesten a Bischitzné elnöksége alatt, s mely által a 
nagy emberbarát évenkét 1 200 000 forintot osztatott szét Magyar-
ország szegényei közt felekezeti különbség nélkül. Csak maga ennek 
az ezer meg ezer kérvényi ügyet elintéző irodának a vezetése is 
lefoglalta volna másnak minden gondját és idejét; és Bischitzné, ez 
a fáradhatatlan asszony, évtizedeken át kibírta, hogy e mellett még 
30-nál több egyesületben munkálkodjék, mint elnök, dísztag vagy 
választmányi tag; pedig sehol sem elégedett meg a puszta nevé-
nek oda kölcsönzésével, hanem mindenütt kivette a maga részét a 
munkából is…” írja a Vasárnapi Újság 1898. 14-i száma, amelyhez 
tegyük hozzá, hogy a tiszaeszlári vérvád idején anyagi támogatást 
nyújtott a perbe fogottaknak. Az Akácfa utca 32-es számú házat 
1894-ben építtette a Pesti Izraelita Hitközség, hogy otthont biz-
tosítson a Fővárosi Szegény Gyermekkert Egyesületnek. Az 1879-
ben, a királyi pár ezüstmenyegzőjének tiszteletére alapított jóté-
konysági egyesület árvagyermekek oktatását vállalta. A jótékony 
egyesület „…célul tűzte ki azon árva és szegény gyermekeket, kiket 
a végzet mostohasága az elzüllés örvényébe sodort, kiragadni a nyo-
mor posványából és megmenteni őket önmaguknak, szüleiknek és 
a társadalomnak.” A jól felszerelt intézmény évente 300 kisgyere-
ket fogadott, legbőkezűbb támogatója Bischitz Dávidné volt, aki-
nek mellszobrát még életében, 1889. december 10-én avatták fel az 
épületben. (Ezért hát az évszám, ami nem mindenkinek világos.)

Anno 9

Bischitz Johanna rendkívül karizmati-
kus, intelligens, együttérző nő volt, kiváló 
szervező, nagyszerű kapcsolatteremtő, 
aki mindig megvalósította a célt, 
amit el akart érni.  
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Kultúra
Színház

aki kaurismäki: Bohémélet
henri murger regénye alapján 
örkény istván színház (1075 Buda-
pest, madách tér 6.) jegypénztár: 
telefon: 267-3775

Henri Murger az 1840-es években cikk-
sorozatot írt a párizsi bohémek életéről.  
A még fölfedezetlen művészek mindennapi 
túlélését fanyar humorral leíró epizódok-
ból előbb színdarab, aztán regény született. 
Puccini és Leoncavallo is írt belőle operát, az 
előbbi lett a sikeresebb, és ez alapján készült 
a Rent című musical is. Aki Kaurismäki 
finn filmrendező a regényhez nyúlt visz-
sza, és szívszorító történetet írt Marcelről, 
a kiadatlan íróról, Schaunard-ról, a sosem 
játszott zeneszerzőről és az albán beván-
dorló Rodolfóról, akit a galériások rendre 
az utcára penderítenek – festményeivel 
együtt. Rodolfo megtalálja a boldogságot 
Mimivel, ám a lány képtelen a művészek 
bizonytalan életét élni, ezért elhagyja őt. 
Később visszatér hozzá, de ekkorra már 
halálos beteg. Kaurismäki iróniával teli 
szentimentalizmusa színezi újra az elnyű-
hetetlen Bohéméletet.

tennessee Williams
MACSKA A FORRÓ TETŐN – 
SzíNMű 1 RéSzbEN –  
16 évEN FElüliEKNEK! 
cím: 1077 Budapest, hevesi sándor 
tér 4. , jegypénztár: 322-0014

A klasszikus családi dráma, melynek több 
mint öt évtizede tartó sikertörténetéhez az 
Elizabeth Taylor és Paul Newman fősze-
replésével készült film is hozzájárult, máig 
érvényes, sokunk számára ismerős kérdé-
seket feszeget. Hogyan lehet jól szeretni 
– gyereket, szülőt, testvért, házastársat? 
Milyen mértékben kell, vagy lehet szem-
besíteni önmagunkat és másokat az igaz-
sággal? És vajon hányféle igazság létezik? 
Az újrakezdéshez vajon elegendő-e az igaz-
ság nyújtotta katarzis, vagy újabb hazugsá-
gokra kell építkezni? Az Édesapa születés-
napjára összegyűlő Pollitt család titkokra, 
elhallgatásokra, hazugságokra épülő élete 
egy este alatt rombadől: vulkánszerűen, 
elemi erővel törnek ki az addig el- és visz-
szafojtott érzelmek, indulatok. A Macska a 
forró tetőn a túlélés drámája.

Kiállítás

egy géniusz iFjúkora
magyar műszaki és közlekedési 
múzeum: 1146 Budapest Xiv. kerület, 
városligeti körút 11. telefon: 1/273-
3840 weB: www.km.iif.hu/
Nem a Marsról származik Neumann 
János – ezt bizonyítja be a kiállítás. „Mars-
lakóknak” tartották Amerikában azokat 
a magyar tudósokat, akik a ’30-as évek-
ben érkeztek az Egyesült Államokba, és 
ott hihetetlen tudományos eredménye-
ket értek el. A XX. század egyik legje-
lentősebb matematikusának, a modern 
számítógép működési elveit papírra vető 
Neumann János életének első szakaszát 
eleveníti fel a Magyar Műszaki és Köz-
lekedési Múzeum új időszaki kiállítása.  
A kiállítás bemutatja Neumann család-
jának iparművészeti szépségű, eredeti 
tárgyait, a látogató megismerheti azt a 
szellemi közeget, melyben a géniusz nevel-
kedett. A bemutatott tárgyak egy része 
(Neumann szüleinek és anyai nagyszü-
leinek művészi tárgyai) Selmeczi György 
tulajdonai, ezek most először mutatkoz-
nak be a nagyközönségnek. 

kárpáti józseF 
állandó kiállítása 
kertész29 galéria – Budapest, 
1071 Budapest, kertész utca 29. 
telefon: 06-20-2295216

Munkám eredményeként a kezdeti kis 
rajzműhelyből ma elismert alkotóházat 
vezethetek. Több diákom lépett művé-
szeti pályára. Évente mintegy nyolcvan 
növendékkel dolgozom, akik között óvo-
dástól egyetemistáig minden korosztály 
jelen van. Bár csoportos foglalkozása-
ink vannak, minden diákkal egyéni fej-
lesztési programot próbálok megvalósí-
tani. Kiemelkedő tehetségű diákjaimnak 
külön foglalkozásokat tartok. Kapcsola-
taink révén gyakran utazunk külföldre. 
Így alkotótáborokat szerveztünk Felvidé-
ken, Erdélyben, kiállítottunk Varsóban, 
évente két hetet dolgozunk Olaszország-
ban. Festőként nagyon sokat dolgozom. 
Munkáimmal folyamatosan jelen vagyok 
hazai galériákban, évente egyéni kiállí-
tást rendezek, gyakran kiállítok Olasz-
országban, dolgoztam Svédországban, 
Erdélyben is.

http://www.magyarszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=39742%3Amacska-a-forro-tetn&catid=51%3Arepertoar&Itemid=23
http://www.magyarszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=39742%3Amacska-a-forro-tetn&catid=51%3Arepertoar&Itemid=23
http://www.magyarszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=39742%3Amacska-a-forro-tetn&catid=51%3Arepertoar&Itemid=23
http://www.magyarszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=39742%3Amacska-a-forro-tetn&catid=51%3Arepertoar&Itemid=23
http://www.magyarszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=39742%3Amacska-a-forro-tetn&catid=51%3Arepertoar&Itemid=23
http://www.magyarszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=39742%3Amacska-a-forro-tetn&catid=51%3Arepertoar&Itemid=23
http://www.magyarszinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=39742%3Amacska-a-forro-tetn&catid=51%3Arepertoar&Itemid=23
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Erzsébetvárosi 
Közösségi Ház

2011. május-június havi program
Cím: 1077 BudApest, WesselényI u. 17, telefon: 

413-3550, e-mAIl: kozhAz@kozhAz.hu

23. /héTFŐ/
• 16.00–
Az Ezüst Hárs Egyesület klub-
napja.

24. /kedd/
• 17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
összejövetele.
• 16.45–22.00
Sirály Sakk Klub – gyermekek-
nek, felnőtteknek.

25. /szerda/
• 13.00–18.00
„Az Önkéntesség Európai Éve 
– az Erzsébetvárosban dolgozó 
civil szervezetek szeretettel 
várják az érdeklődőket a Garay 
Üzletházban. Információk, 
ingyenes egészségügyi mérések.
• 17.30–
Liszt: Vándorének. Vendég: 
Marco Bianchi – zongoramű-
vész. Házigazda: Fenyves Mária 
Annnunziáta. A Művészetbará-
tok Egyesületének rendezvénye.

26. /CSüTöRTöK/
• 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – zenés, táncos 
rendezvény. A zenét szolgáltatja: 
Diós Péter.
27. /péntek/
• 14.00–17.00
A Morvay Károly Nóta- és Dal-
kör ingyenes nótaműsora a
kerület nyugdíjasainak.
• 14.00–19.00
Erzsébetvárosi Gyermeknap a 
Klauzál téren. 
• 18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejövetele.

29. /vasárnap/
• 15.00–18.00
„Fehér fürtös akácok közt…”
A Morvay Károly Nóta- és Dal-
kör magyarnóta-délutánja a
Ferencvárosi Művelődési Köz-
pontban (Bp., Haller u. 27.)
Belépő: 900 Ft.

31. /KEdd/
• 10.00–17.00

A Molnár Antal Zeneiskola 
Fúvós Tanszakának záróvizsgája.
• 17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
összejövetele.
• 16.45–22.00
Sirály Sakk Klub – gyermekek-
nek, felnőtteknek.

június
1-jéN /SzERdA/
• 9.00–17.00
A Molnár Antal Zeneiskola 
Vonós Tanszakának vizsgái
• 17.30–19.30/
Lengőhíd – vendég Egyed 
Emese költő, irodalomtörténész 
Kolozsvárról. Házigazda:  
Dr. Kollmann J. György.  
A Művészetbarátok  
Egyesületének rendezvénye.

3-áN /péNTEK/
• 13.00–
A Molnár Antal Zeneiskola 
Gitár Tanszakának vizsgái.
• 17.00–20.00
Villámrandi – táncos ismer-
kedési est, beszélgetés fogya-
tékkal élők számára. Az 
Értelmi Fogyatékosok Fővárosi 
Érdekvédelmi Egyesületének 
rendezvénye.

4-éN /SzOMbAT/
• 15.00–18.00
A Csend Fényei Klub összejöve-
tele – hallássérültek.

6-áN /héTFŐ/
A Budapesti Mozgássérültek 
Egyesületének összejövetele.

7-éN /KEdd/
• 17.00–19.00
„Mennek a virslik…” – a 
Dobsuli zenekarának koncertje.
Közreműködnek: Maka 
Pál, Menyhért Konrád, Lin 
Po-Sheng, Nieke Ayamba, Jónás 
Géza, Joey de Guzman, Dudás 
Rita, Sass Szilvia, Rikk János.
• 17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
összejövetele.



Fogadóórák
EgyéNi válASzTÓ-
KERülETi KépviSElŐK

Wencz Miklós
1. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Város-
üzemeltetési Bizottság (elnök), 
Pénzügyi és Kerületfejlesztési 
Bizottság (tag)
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első és harmadik hetének 
csütörtökén 16.00 és 19.00 
óra között
Elérhetőség: wencz.miklos@
erzsebetvaros.hu

Megyesi Mózes
2. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Műve-
lődési, Kulturális és Szociális 
Bizottság (tag), Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottság 
(tag), Ifjúságpolitikai tanácsnok
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
harmadik hetének hétfőjén, 
16.30 és 17.30 óra között
Elérhetőség: megyesi.mozes@
erzsebetvaros.hu

Szikszai Zsolt
3. sz. egyéni választókerület
Alpolgármester (gazdasági, 
kerületfejlesztési és pénzügyek)
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első és harmadik hetének 
csütörtökén, 14.00 és 17.00 
óra között 
Bejelentkezés: 06 1 462 3251
Elérhetőség: szikszai.zsolt@
erzsebetvaros.hu

Ripka András
4. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Műve-
lődési, Kulturális és Szociális 
Bizottság (tag), Városüzemelte-
tési Bizottság (tag), Emberjogi 
tanácsnok
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.

Fogadóóra ideje: minden hónap 
első hetének csütörtökén, 
16.00 és 18.00 óra között
Elérhetőség: ripka.andras@
erzsebetvaros.hu

Benedek Zsolt
5. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Pénzügyi 
és Kerületfejlesztési Bizott-
ság (elnök), Városüzemeltetési 
Bizottság (tag)
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első és harmadik hetének 
keddjén, 16.00 és 18.00 óra 
között 
Elérhetőség: benedek.zsolt@
erzsebetvaros.hu

Molnár István
6. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Pénzügyi 
és Kerületfejlesztési Bizottság
Fogadóóra helye: 1073 Bu-
dapest, Rottenbiller utca 32. 
(Sportcsoport irodája)
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első péntekén 13.00 és 15.00 
óra között 
Elérhetőség: molnar.istvan@
erzsebetvaros.hu

Nagy Marianna
7. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok:
Művelődési, Kulturális és Szo-
ciális Bizottság (tag), Városüze-
meltetési Bizottság (tag), Épített 
örökségvédelmi tanácsnok
Fogadóóra helye: Alsóerdősori 
Bárdos Lajos Általános Iskola, 
1074 Budapest, Alsóerdősor 
utca 14–16. földszint
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első csütörtökén, 17.00 és 
19.00 óra között
Bejelentkezés:  
06 30 948 1655 
Elérhetőség: nagy.marianna@
erzsebetvaros.hu

Vattamány Zsolt
8. sz. egyéni választókerület
Polgármester
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
második és negyedik hetének 

hétfőjén, 13.30 és 18.00 óra 
között
Bejelentkezés: 06 1 462 3251
Elérhetőség: vattamany.zsolt@
erzsebetvaros.hu

Kismarty Anna
9. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Műve-
lődési, Kulturális és Szociális 
Városüzemeltetési Bizottság 
(tag), Kultúrpolitikai tanácsnok
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
harmadik hetének hétfőjén 
16.30 és 17.30 óra között 
Elérhetőség: kismarty.anna@
erzsebetvaros.hu

Bartusné Benedek 
Barbara
10. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Műve-
lődési, Kulturális és Szociális 
Bizottság (tag), Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottság 
(tag), Szociális és egészségügyi 
tanácsnok
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első hetének csütörtökén, 
15.00 és 18.00 óra között
Elérhetőség: bartusne.benedek.
barbara@erzsebetvaros.hu

Tímár László
Bizottság (elnök), Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési Bizottság (tag)
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
második és negyedik hetének 
csütörtökén, 17.00 és 18.00 
óra között 
Elérhetőség: timar.laszlo@
erzsebetvaros.hu

Juhász Gábor
12. sz. egyéni választókerület
Alpolgármester (művelődési, 
közoktatási, ifjúságpolitikai és 
sportügyek)
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. I. em. 115.

Fogadóóra ideje: minden hónap 
második és negyedik hetének 
csütörtökén, 14.00 és 17.00 
óra között 
Bejelentkezés: 06 1 462 3251
Elérhetőség: juhasz.gabor@
erzsebetvaros.hu

liSTáS KépviSElŐK 

Moldován László
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. 2. em. 213.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
második hétfőjén 17.00 és 
19.00 óra között
Elérhetőség: moldovan.laszlo@
erzsebetvaros.hu

Puskás Attila Sándor
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. 2. em. 213.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
utolsó keddjén 12.00 és 14.00 
között 
Elérhetőség: puskas.attila@
erzsebetvaros.hu

Stummer János
Fogadóóra helye: Erzsébet-
városi Polgármesteri Hivatal, 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. 2. em. 213.
Fogadóóra ideje: minden hónap 
első hétfőjén 13.00 és 15.00 
óra között
Elérhetőség: stummer.janos@
erzsebetvaros.hu

Gergely József
Fogadóóra helye: Haverok 
kávézó, Dohány u. 1/c
Fogadóóra ideje: minden hónap 
harmadik csütörtök 16.30 és 
17.30 között 
Elérhetőség: gergely.jozsef@
erzsebetvaros.hu

Dr. Kispál Tibor
Fogadóóra helye: Király utcai 
nyugdíjasklub, Király u. 97. 
(bejárat a Rózsa utca felől)
Fogadóóra ideje: minden hónap 
második hétfőjén 16.00 és 
18.00 óra között
Elérhetőség: kispal.tibor@
erzsebetvaros.hu



Szabadidő 13

Keresztrejtvény

teGye próBárA tudását és üGyesséGét, és fejtse meG 
rejtvényeInket! A helyes meGfejtést Beküldők között 
könyvCsomAGokAt sorsolunk kI.Fejtörő

Előző 
számunk 

keresztrejtvény-  
megfejtésének 

nyertese:
dr. kIss Istvánné

1077 Budapest, 
murányi utca

Sudoku 
A világ egyik legismertebb és legkedveltebb játéka a sudoku. Az eredeti négyzet 9 vízszintes és kilenc függőleges sorból áll,  amelyek – 
véletlenszerűen elosztva – 1-től 9-ig terjedő számokat kapnak. A számokat az üresen maradt kockákba kell elhelyezni 1-től 9-ig úgy, hogy 
kétszer ugyanaz a szám egyetlen vízszintes, egyetlen függőleges sorban, illetve egyetlen 3x3-as kis négyzetben sem szerepelhet.
Kellemes időtöltést kívánunk!

Fejtse meg keresztrejtvényünk 
fősorait, és küldje be szerkesz-
tőségünkbe! 

címünk: 1077 Wesselényi u. 17.
Következő beküldési határidő: 
2011. május 25.



Izesélet14

fAGylAlt nélkül nInCs nyár, de mIért ne készíthetnénk otthon A leGfInomABBAkAt?  
A leGeGyszerűBBtől A leGkülönleGeseBBIG most összeGyűjtöttük  

néhány nAGyszerű, jeGes fInomsáG reCeptjét.

Tölcsérben a nyár

Epres-
mascarponés 
parfé
A tojássárgákat 5 deka porcukor-
ral habosra keverjük, majd hozzá-
adjuk a mascarponét. Az epreket 
villával összetörjük és hozzáadjuk a 
masszához. A tojásfehérjéket csipet 
sóval félig felverjük, ha már kezd össze-
állni a hab, hozzáadjuk a maradék cuk-
rot. Egy másik tálban felverjük a tejszínt. 
Amikor a hab már kellőképpen kemény, 
hozzáadjuk az epres krémhez, majd óvato-
san beleforgatjuk a felvert tojásfehérjét is. 
Formákba kanalazzuk, és egy éjszakán át 
ott pihentetjük. A csokiöntethez a tejszínt 
forrásig hevítjük, amikor már elérte a meg-
felelő hőfokot, beletördeljük a csokoládét. 
Két percet állni hagyjuk, majd összekever-
jük, és megvárjuk, míg szoba-hőmérsékle-
tűre hűl. A tálaláshoz kivesszük a formák-
ból a parfét, csokoládéöntetet kanalazunk 
rá, majd megszórjuk némi brazil dióval. 

hozzávalók
A PARFéHoz:

2 tojás
15 dkg eper 

25 dkg mascarpone
2 dl tejszín

10 dkg porcukor
csipet só 

A cSoKIöntEtHEz:
2 dl tejszín

12 dkg étcsokoládé
brazil dió

 

hozzávalók
3 dl tej 

3 dl habtejszín
4 tojássárgája

1 csésze cukor (kb. 18 dkg)
1 csomag vaníliás cukor
egy tábla jó minőségű  

étcsokoládé 
egy csipetnyi só 

egy narancs reszelt héja

Étcsokoládés 
fagylalt

A tejet, a tejszínt és a vaníliás cukrot 
egy lábosba tesszük és felmelegít-

jük. Gőz fölött felolvasztjuk az 
étcsokoládét, egy csipetnyi 
sót teszünk bele, majd fél-
rehúzzuk. A tojások sárgáját 
habosra keverjük a cukorral, 
majd hozzáöntjük a tejszínes 
tejet. Visszatesszük a tűzre, 

és krémesre főzzük. Közben 
hozzáöntjük az olvasztott cso-

koládét és belereszeljük a narancs 
héját. Ha elkészült, hűtőben lehűt-

jük. Ha van fagylaltgépünk, egy-két óra 
hűtés után abban keverjük tovább, ha 
nincs, miközben pihentetjük, a fagyasz-
tóban többször átkeverjük, hogy ne 
kristályosodjon. 
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Szolgáltatás
ERZSÉBETVÁROSI GYORS-
SZERVIZ! Duguláselhárítás, víz-, 
villany-, gáz-, fűtésszerelés és 
teljes körű gázkészülék-javítás. 
Anyagbeszerzéssel, garanciával 
0–24 óráig. Kiszállási díj nélkül. 
tel.: 06(1)321-1826, 06(20)334-
3438

VÍZ-, VILLANY-, GÁZ- ÉS 
FŰTÉSSZERELÉS anyagbeszer-
zéssel, garanciával hétvégén és 
munkaszüneti napokon is. tel.: 
06(1)280-3262, 06(20)595-4147

VILLANYSZERELÉS, GYORS-
SZOLGÁLAT, bojlerjavítás kiszál-
lási díj nélkül. tel.: 06(20)9393-
799

ZÁRLAkATOS! GYORSSZOL-
GÁLAT! zárnyitás, zárszerelés, 
betörésbiztos hevederzár-szere-
lés, ajtó-, ablakrácsok, lakatos-
munkák, galériakészítés! Tel.: 
06(30)299-1211

VÍZóRASZERELÉS, egyéb víz-
vezeték-szerelés. tel.: 06(1)251-
4912

FESTÉS, mÁZOLÁS, TApÉ-
TÁZÁS megbízható szakem-
berekkel, garanciával, kisebb 
asztalosmunkák. nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény. tel.: 06(1)352-
0188, 06(30)906-8696

DAjkA, gyermekfelügyelő, 
gyógypedagógiaiasszisztens-
képzés. Kasza Képző. Tel.: 

06(1)276-5918, ny. 01006404

Antialkoholista szakemberekkel 
SZOBAFESTÉST, mÁZOLÁST, 
tapétázást, csempézést, kőmű-
vesmunkát stb. nagytakarítással 
vállalunk. tel.: 06(20)998-2369, 
Fax: 365-2662

TÁRSASHÁZkEZELÉS, KözöS 
KÉPVISELET, TÁRSASHÁZ  
KÖNYVELÉS.
Megbízható, lehető legjobb 
szolgáltatás több évtizedes 
gyakorlattal kedvező áron. Kérje 
ingyenes árajánlatunkat. E-mail: 
thaz.kozoskepviselo@gmail.com 
tel.: 06(30)668-5058

TAVASZI AkcIó! Műanyag 
nyílászárók megfizethető, reális 
áron a gyártótól. Teljes körű 
árnyékolástechnika, például: 
redőny, reluxa, rovarháló. 20-
40%-os kedvezmény! Rövid 
határidő. Tel.: 06(30)719-1632, 
06(70)242-0464

kÉmÉNYBÉLELÉS, jAVÍTÁS! 
tel.: 351-7455, 06(20)961-3153, 
VII., Nefelejcs u. 43. 

GÁZkÉSZÜLÉk-jAVÍTó! HéRA 
gázégők, konvektorok, tűzhe-
lyek, FÉG vízmelegítők javítása, 
karbantartása. Bán László tel.: 
06(1)220-9765, 06(20)432-559

Hetedik kerületi 27 m2-es, II. 
emeleti, udvari komfortos lakáso-
mat, szintén VII. kerületi, kisebb 
négyzetméteres garzonlakásra 
cserélném. tel.: 06-30-263-0265

Elcserélném Dohány utcai  
63 m2-es, kétszobás, felújított, 
saját tulajdonú lakásomat ráfize-
téssel nagyobbra. tel.: 06(20)-
916-3594

TÉVÉjAVÍTÁST AZONNAL, 
GARANcIÁVAL! Orion, Videoton, 
Itt-nokia, nordmende, Grundig, 
Vestel, Panasonic, Samsung, 
Schneider. tel.: 06(20)531-7638

FRANcIAOkTATÁST vállalok 17 
éves francia intézeti tapaszta-
lattal, minden szinten, vizsgára 
előkészítést is a Liszt Ferenc 
térnél. tel.: 06(70)245-5347 /  
12 óra után

SZAkDOLGOZAT LEkTORÁ-
LÁSÁT, szerkesztését rövid 
határidőre vállalja magyartanár, 
szerkesztő-újságíró.  
tel.: 06(70)245-53-47

NAGY TApASZTALATTAL 
rendelkező ÜGYVÉD elsősorban 
polgári jogi (szerződések, kártérí-
tési ügyek), munkajogi, család-
jogi, közigazgatási ügyek jogi 
intézését, képviselet ellátását 
vállalja Erzsébetváros szívében. 
tel.: 06(30)201-8351

VÍZSZERELÉS, cSApOk, SZIFO-
NOk, Wc-csészék, Wc-tartályok 
cseréje, javítása. Mosó-, mosoga-
tógépek bekötése.  
tel.: 06(30)447-3603

Egészség
FOGSORjAVÍTÁS, készítés, 

alábélelés. Gyorsan, precízen. 
Rászorultaknak háznál is. Vécsei 
Julianna. tel.: 06(20)230-3547, 
06(1)789-2859

FogoRvoSi REndELő nyílt a 
Bajza utca 2. szám alatt. teljes 
körű fogszakorvosi ellátást 
biztosítunk – implantátum behe-
lyezését is vállaljuk. Konzultáció 
díjtalan! Bejelentkezés telefonon: 
06(20)3176-138, 06(20)381-
7174, e-mail: kocsisragnes@
gmail.com 

gyógypEdikŰRT, manikŰRT 
vállalok. Hívásra házhoz is me-
gyek. tel.: 06-30/242-9507

Egyéb
ANTIkVÁRIumuNk készpén-
zért vásárol könyveket, teljes 
könyvtárakat, vitrintárgyakat, 
régi képeslapokat, valamint 
DVD-t, hanglemezt. Tel.: 
06(1)332-0243, 06(20)922-0001

Bélyeggyűjteményeket, papír- és 
fémpénzeket, képeslapokat, régi 
iratokat, porcelánt, egyéb régisé-
geket vásárolunk. VI., Andrássy 
út 16. H–P: 10–17.  
tel.: 06(1)266-4154

kÉSZpÉNZÉRT VÁSÁROLuNk! 
Aranyat, ezüstöt, briliáns ék-
szereket, festményeket, órákat. 
Arany: 4.500-7.000 Ft/gramm, 
tört ezüst: 98-120 Ft/gramm VII. 
Wesselényi u. 19. tel.: 317-9938

A magazinban megjelent hirdetésekért felelősséget nem vállalunk!
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