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Erzsébetváros Önkormányzatának
havonta megjelenő, ingyenes lapja

Kirándulás Bugacpusztára
Az Idősek programsorozat keretében Bugacpusztára szervezett 
utazást a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ, 
Erzsébetváros önkormányzata támogatásával.

A program keretében a kerületben élő nyugdíjasok szeptember 
25-én és október 2-án vehettek részt a kiránduláson a festői szép-
ségű Bugacpusztán. A résztvevők a gyönyörű táj mellett a hagyo-
mányos magyar ételeket is élvezhették a program során. Uzsonna-
ként kenyérlángos és fröccs kellemes kombinációját fogyaszthatták 
a vendégek, majd a hungarikumnak számító csikós bemutató oko-
zott mindenkinek feledhetetlen élményt. Az előadás során a társa-
ság láthatott díjazott méneseket, vágtabemutatót, és természetesen 
az ostorpattogtatás sem maradhatott el.

A csikós bemutató mellett lehetőség volt a Puszta Múzeum meg-
látogatására is, ahol a résztvevők megismerkedhettek a környék 
élővilágával, illetve a hagyományos pásztorélet kellékeivel.

A kirándulás végül ízletes fatányéros ebéddel, tejes pitével és 
tombolasorsolással végződött. És míg a bugacpusztai kirándulás-
sorozat ezzel sikeresen le is záródott, a következő programra, a szépasszonyvölgyi borkóstolóra 
már várjuk sok szeretettel a kerület nyugdíjas lakosságának jelentkezését.

7próba jutalomkirándulás
Az erzsébetvárosi 7próba komplex vetélkedő 
győzteseinek kétnapos jutalomkirándulásán 
vehetett részt az alsóerdősori iskola felsős tanu-
lóinak egy csoportja.

Nyíregyházára autóbusszal érkeztünk, szál-
láshelyünk a Kisvakond Gyermektáborban 
volt, ahol pingpong- és csocsóasztalokon, vala-
mint rekortános pályákon játszhattunk. Kör-
bejártuk a Sós-tavakat, közben a kondicionáló 
gépeket is kipróbáltuk.

A második napon az állatparkba látogattunk 
el. Utunkat idegenvezető segítette, élményszerű 
beszámolója és ismertetője nagyon élvezetes 
volt. Kézbe foghattuk egy zsiráf nyakcsigolyá-
ját, elefánt bőrét, kézből etethettünk makikat 
mazsolával, s a vezetés végén a fókák rendkívüli 
ügyességét is megcsodálhattuk. A közös prog-
ram után egy térkép segítségével meglátogat-
hattuk a kedvenc állatunkat.

Mindenki számára maradandó élményt nyúj-
tott ez a jutalomhétvége, melyet nagyon köszö-
nünk az önkormányzatnak.

Móri Árpádné, igazgató

Az október 13-i önkormányzati választáson a választói akarat a demokratikus 
ellenzék összefogásának sikerét eredményezte, Erzsébetváros a változásra 
szavazott. Magam, csapatom és az egyéni körzetek újonnan megválasztott képviselői nevében is 
köszönöm azon erzsébetvárosi polgárok bölcsességét, előrelátását és nem utolsó sorban politikai bá-
torságát, akik hozzájárultak ehhez az eredményhez. Ez a bizalom számomra egyszerre inspiráló felha-
talmazás és nagyon komoly felelősség is. 

Száz százalékos eredmények nem léteznek, sokan vannak olyan erzsébet-
városiak is, akik nem rám szavaztak, de a demokrácia így működik. A 

kampánynak vége, az elkövetkező években a kerület polgármestereként én 
minden erzsébetvárosi lakost egyformán képviselni fogok. 
A kampány során tett ígéreteink nem csupán szavak voltak. 

Elérhető polgármester leszek, számítok a lakosság, a civilek, a helyi kö-
zösségek támogatására. Javaslataik, ötleteik fontosak a mindenki számára 
nyitott, szolgáltató önkormányzat létrehozásához. A helyi lakók, civilszer-
vezetek, választókerületi képviselők közös gondolkozásán alapuló döntések 
alakíthatják úgy munkánkat, ami a lakosság igényei szerint fejlődő Erzsébet-

város jövőbeli képét vetíti elénk. 
Az elkövetkező néhány hét az alapozás ideje, a közös munka megszer-

vezésének időszaka lesz. Természetesen a jó munkához szükséges az is, 
hogy a kampányra kialakult összefogás a továbbiakban is egység marad-
jon. Dolgozzunk együtt, ahogy bizonyítottunk a kampány alatt, hiszen 
a célunk is közös, és bizonyítanunk is közösen kell a lakosság felé. 

Amikor jelen sorokat írom, még az átadás-átvétel ceremóniája előtt 
állunk. Nagyon fontosnak tartom, és a lakossági, helyi érdekek is azt 
kívánják, hogy a polgármesteri hivatalban folyó munka mindezek mel-
lett zökkenőmentes maradjon. Ez az átmeneti időszak azt is jelenti, 
hogy jelenleg még nincsenek meg a hivatali elérhetőségeim, azonban 
az info@niedermuller.hu címen már most elérhető vagyok.

Kérem Önöket, erzsébetvárosiakat, hogy kövessék � gyelemmel 
munkámat, és építő jellegű javaslataikkal, akár kritikus észrevéte-
leikkel is keressenek bizalommal az elkövetkező 5 évben. 

Tisztelettel és barátsággal:
NIEDERMÜLLER PÉTER polgármester

Tisztelt VII. Kerületi Választópolgárok!
Kedves Erzsébetvárosi Lakók!

Erzsébetváros polgármestere
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Irány a tenger!
Az alsóerdősori iskola tanárai és gimnazistái a megszokottnál 
izgatottabban várták a tanévkezdést. Szeptemberben ugyanis 
egy pedagógus- és egy diákcsoport is elutazhatott Selcére, hogy 
megismerje a horvátországi diáktábor adottságait és lehetőségeit. 
A táborozás Erzsébetváros és Karlovac testvérvárosi kapcsolatai-
nak ápolását és erősítését is szolgálta. Mindkét út az erzsébetvá-
rosi önkormányzat anyagi támogatásával valósult meg. A tenger-
parton lévő táborhely hatalmas focipályája sportolásra kiváló, a 
szállást övező park szórakozásra ad lehetőséget, és természetesen 
a saját strand is igen vonzó minden korosztály számára. A prog-
ramok között egy hajókirándulás is szerepelt, ami a szemközti 
Krk szigetén lévő Vrsar városkába vezetett. A hely különlegessége, 
hogy az óváros a domb tetején bújik meg, így a kirándulók szűk 
és meredek utcákon kaptattak fel a kolostorhoz. A táborhely veze-
tői és dolgozói szívélyes fogadtatásban és vendéglátásban része-
sítették a magyar csoportokat. Móri Árpádné intézményvezető 
elmondta, szeretnének hagyományt teremteni az alsóerdősori 
gimnázium végzős diákjai számára ezzel az utazással, amit a 
pedagógusok, szülők és diákok nevében ezúton is nagyon köszön.

Prevenció A-tól Z-ig – Esély az egészségre!
2019. szeptember 20‒21-én rendezték meg a Prevenció A-tól Z-ig 
‒ Esély az egészségre! elnevezésű kétnapos eseményt, mely Erzsé-
betváros önkormányzatának támogatásával és a Péterfy Kórház-
Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai 
Intézet közreműködésével, a Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ szervezésében valósult meg. Az egészségügyi 
szűréseket és változatos programokat magába foglaló eseménynek 
idén is a Klauzál Téri Vásárcsarnok adott otthont.

A rendezvény mindkét napján 9-től 14 óráig ingyenes egész-
ségügyi szűrésekkel, tanácsadásokkal, valamint változatos családi 
és gyermekprogramokkal várták a résztvevőket, akik szűrőál-
lomásonként ajándékban is részesültek. Az Erzsébetváros Szíve 

program keretében az idei évben külön hangsúlyt fektettünk a 
szív- és érrendszeri betegségek megelőzését célzó szűrésekre, ezért 
ez alkalommal először kardiológus szakorvos is részt vett a szű-
résekben. A tavalyi évhez képest új tanácsadásokkal, szűrésekkel 
is találkozhattak az érdeklődők ‒ többek között Hepatitis-C és 
HIV-szűrésen, illetve lelki tanácsadáson vehettek részt.

A pénteki napon a Kispárna mesezenekar interaktív előadá-
sát élvezhették a gyermekek. Ezt követte a Maminbaba hordo-
zós táncbemutatója, majd a Mozgáscentrum új kollégája, Dukát 
Erika hastáncelőadását tekinthették meg az érdeklődők. A szom-
bati napon ugrálóvár és interaktív játékok várták a legkisebbeket.

Újraélesztés a Keleti 
pályaudvarnál
A rendőrök az újraélesztés világnapja alkalmából flash mobot tar-
tottak a pályaudvar előtt.
A Készenléti Rendőrség Police Medic, valamint BLS instruktori 
(újraélesztés oktatói) képzésben részesült tagjai október 16-án, 
az újraélesztés világnapján bemutatót tartottak a Keleti pályaud-
var előtt. Az eseményhez csatlakozott az Országos Mentőszol-
gálat, a Magyar Vöröskereszt, illetve a Szív City alapító csapata 
is. A szervezetek a rendőrséggel közösen hívták fel a figyelmet 
a re animáció fontosságára.

A bemutató után minden érdeklődőnek lehetősége nyílt megis-
merkedni az újraélesztés protokolljával és gyakorlati fogásaival, 
újonnan szerzett tudását pedig mindenki ki is próbálhatta.
A rendőrök nem csak közönség előtt, a világnapon bizonyították 
rátermettségüket, hiszen napi szolgálatellátásuk során – vagy akár 
szabadidejükben – számos alkalommal segítettek bajba jutott 
embereken, több esetben életmentő beavatkozással.

Képeslapok a magasból
Magyarország legismertebb drónfotósa, 
Sir Drone A Lot Erzsébetváros fölé is 
elküldte fényképezőgépét, hogy megmu-
tassa, a madarak hogyan látják kerüle-
tünket. „Erzsébetváros számára azért 
fontosak ezek a fotók, mert ez az egyik 
legrégebbi kerület Budapesten, és kulturá-
lisan is az egyik legszínesebb és leggazda-
gabb városrész. Nagyon sok fotó készült 
már róla, de ilyen szemszögből még egy 
sem” ‒ fogalmazott Bóka B. László hely-
történész, művészettörténész, aki szep-
tember 13-án megnyitotta a drónfotókból 
összeállított tárlatot a K11-ben. „Ritkán 
csinálok spontán képet. A legtöbbször 
pontosan tudom, eltervezem előre, mit 
szeretnék megmutatni, és hogyan. Ala-
posan el kell mélyülni a fényképezésben, 
alkalmazni az írott és íratlan szabályokat, 
és meg kell keresni az adott téma legérde-
kesebb perspektíváját, aztán már »csak« 
ki kell várni a legalkalmasabb pillanatot, 
megvilágítást. A képeimmel általában 
olyan helyszíneket szeretnék megmutatni, 
ahol nap, mint nap járnak az emberek, 
de így még sohasem látták – fogalmazott 
a fotós. – Mindenhol meg lehet találni a 
szépet, az érdekeset, amit a drón egyedi 

perspektívájából lehet megörökíteni. Ter-
mészetesen a drónfotózás nem azt jelenti, 
hogy nyakra-főre mindent lekattintunk 
felülről, és akkor már lesz egy csomó szép 
drónfotónk. Én nagyon szeretem az érde-
kes épületeket, városrészeket vagy a ter-
mészeti csodákat, de simán lehet csinálni 

egy nagyon jó felvételt egy szántóföldön 
dolgozó traktorról is” – magyarázta egy 
interjúban Sir Drone A Lot. A VII. kerü-
letről készített légi felvételeit szeptember 
26-ig lehetett megtekinteni a K11-ben, de 
megtalálhatóak Facebook és Instagram 
oldalán is.

ELFOGADÓHELYEK

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA

Manuela & Klára Női Divat

Kedvezmény: 10% 
(kizárólag egyéni vásárlók részére)

Cím: 1076 Budapest, Garai utca 5.
Telefon: +36 70 505 1946

Diamond Haircut és Barber Shop 
Szépségszalon
Kedvezmény: 15% 
(női és férfi hajvágásra)
Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 48.
Telefon: +36 30 553 0730
Web: diamondhaircut.business.site

Borbázis Borkereskedés

Kedvezmény: 10%
(a vásárlás végösszegéből)
Cím: 1068 Budapest, Király utca 54.
Telefon: +36 30 695 5251
Web: borbazis.hu

Massage Factory Budapest

Kedvezmény: 15%
(a 60 és 90 perces masszázsra) 
Cím: 1076 Budapest, Szinva utca 6/2/ 15B.
Telefon:+36 20 991 7272
Web: massagefactory.hu

Villanyszerelési, Műszaki Üzlet

Kedvezmény: 10% 
(a kedvezményt 5000 Ft vásárlás felett jár)
Cím: 1072 Budapest, Klauzál tér 10.
Telefon: +36 1 787 0386
Web: villanyszerelesiuzlet.hu

Nosztalgia Bazár

Kedvezmény: 15% 
(minden termékre)
Cím: 1074 Budapest, Dohány utca 7.
Telefon: +36 1 342 0655
Web: nosztalgiabazar.hu

A képek illusztrációk. További elfogadóhelyek: www.erzsebetvaroskartya.hu/elfogadohelyek
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Hőseinkre emlékeztünk
Október 4-én koszorúzási ünnepséggel 
tisztelgett az aradi vértanúk kivégzésének 
170. évfordulója alkalmából a Klauzál téri 
„Kopjafánál” Erzsébetváros önkormány-
zata és a megjelent emlékezők.

Az 1849. október 6-án, Aradon kivég-
zett tizenhárom tábornok ‒ Aulich Lajos, 
Damjanich János, Dessewffy Arisz-
tid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner 
György, Lázár Vilmos, Leiningen-
Westerburg Károly, Nagysándor József, 
Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török 
Ignác és Vécsey Károly ‒ halála jelképpé 
vált. Annak a küzdelemnek és áldozatvál-
lalásnak szimbólumai lettek ők, amelyet 
a magyar nép évszázadokon át folyta-
tott nemzeti függetlensége megteremté-

séért, társadalmi haladásáért. Az aradi 
vértanúk, a kivégzett tábornokok hősi 
viselkedésükkel megmutatták, hogyan 
lehet a magyar ügyért méltósággal meg-
halni. Utolsó perceikkel is a nemzetnek 
és a világnak mutattak példát a magyar 
szabadságharcosokról. Október 6-a azóta 
is a magyar nemzet gyásznapja, ilyenkor 

az egész magyarság emlékezik a hősökre. 
Az ünnepség végén a megjelentek virágok-
kal és gyertyákkal rótták le tiszteletüket.

Táblák emlékeztetnek nagyszerűségükre
Erzsébetváros önkormányzata újabb emlék-
táblák kihelyezéséről döntött, ezzel is tiszte-
legve az egykor saját területükön kiemelke-
dőt alkotó lakosai előtt. A képviselő-testület 
úgy határozott, hogy emléktáblát készíttet 
és helyez el Paulheim István és Weninger 
Ferenc építőmesterek emlékének megőrzé-
sére egykori lakóhelyük, a Garay utca 42. 
alatti társasház homlokzatán és a lépcső-
házban.

Antal Imre zongoraművész, televíziós sze-
mélyiség egykori törzshelyének, a Piroska 
vendéglő épületének homlokzatára még az 
ünnepélyes átadó előtt felkerült az emlék-
tábla a Damjanich utca 40-ben.

Emléktáblát kapott dr. Székely Endréné, 
az első Apáczai Csere János-díjjal kitünte-
tett pedagógus és Polgár László operaénekes 
is a Marek József utca 16. számú ház hom-
lokzatán. A két fekete gránittábla avatá-
sát október 7-én tartották. Az ünnepségen 
zenével és verssel tisztelegtek a tanárnő és 
az operaénekes előtt, majd dr. Vető Mari-
etta alpolgármester mondott beszédet, végül 
dr. Horváth György, Ókovács Szilveszter és 
Rák György emlékezett meg Erzsébetváros 
egykori nagyszerű polgárairól.

Aktuális

A gyermekek biztonságáért
Közlekedésbiztonsági délelőttöt tartottak a Csicsergő Óvodá-
ban. A program a BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitánysága és 
a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ óvo-
dai- és iskolai szociális segítői részlege szervezésében jött létre. 
A játékos rendezvényen a nagycsoportosok 4 helyszínen ismer-
kedhettek meg a rendőrautóval, játékos KRESZ-tábla kirakóval, 
az ujjlenyomatvétel fortélyaival, és az elmúlt napokban átadott 
KRESZ-tanpályával, ahol egyrészt ügyességi feladatokat ját-
szottak, másrészt a rendőrök által elmondott közlekedési szabá-
lyok betartását gyakoroltatták kerékpározó és gyalogos gyer-
mekekkel. A rendhagyó foglalkozást apró ajándékokkal tették 
a gyermekek számára emlékezetessé.

Őszi almáslepény-akció 
A VII. kerületiek az elmúlt évek során már megszokhatták, hogy 
az Erzsébetváros Kártya nemcsak kedvezményes vásárlást tesz lehe-
tővé számukra, hanem különböző időszakos ajándékakciókban 
való részvételre is jogosít. Szeptember 23. és 25. között újabb akci-
óval örvendeztette meg Erzsébetváros önkormányzata a városkár-
tya-birtokosokat: ezúttal egy almás lepény elkészítéséhez szükséges 
legfontosabb alapanyagokat és egy jól bevált receptet tartalmazó 
csomagot vehettek át az arra jogosultak egy környezetbarát, textil 
bevásárlószatyorban. Habár ezt a programot első alkalommal ren-
dezték meg idén ősszel, mégis több ezren éltek a lehetőséggel, és 
nagy örömmel fogadták az önkormányzat ajándékát.

Letették a cigit! 
Szeptember elején zárult a Tegyük le együtt 
a cigit! program. Az Erzsébetváros szíve 
program keretében, a Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Központ által 
meghirdetett foglalkozáson kerületi lakosok és dolgozók vettek 
részt. A dohányzásról való leszokás jelentősége igen nagy a szív- és 
érrendszeri megbetegedések megelőzésében – ez indokolta a cso-
port életre hívását.

A 8 alkalmas programban pszichológus segítette a résztvevőket a 
leszokáshoz vezető úton praktikus eszközökkel és támogató közeg-
gel. Nem volt mindig könnyű – aki régóta dohányzik, és többször 
próbált leszokni, tudja, hogy ez egy embert próbáló vállalkozás.
Milyen eredménnyel zárult a program? A résztvevők fele az utolsó 
találkozáskor nem dohányzott, többen pedig jelentősen csökken-
tették a naponta elszívott cigaretták számát. A sikerhez elengedhe-
tetlen volt az elkötelezett részvétel, mely megnyilvánult a gyakorla-
tok rendszeres alkalmazásában.

Egy résztvevő véleménye:
„A program tematikája és szemlélete 
nagyban hozzásegített a dohányzás elha-
gyásához, és bizakodva tekintek a jövőre 
annak kapcsán, hogy ez így is marad-
jon. A sok jó tipp, taktika és praktika 
mellett, amit kaptunk, a közösség bíz-
tató ereje is nagyon fontos tényező volt 
abban, hogy sikeresen elérjem a kitű-
zött célomat.”
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Új szolgáltatások a Dózsa György
Úti Idősek Otthonában

Idősek tartós ápolása és 
gondozása

Felújított, korszerű, maximum két-
ágyas, erkélyes apartmanokban (saját 
konyhával és fürdőszobával), tágas, új 
berendezésű közösségi helyiségekben 
alapápolási tevékenységet és 24 órás 
gondozási tevékenységet nyújtunk.
Elérhető szolgáltatásaink: lakhatási 
feltételek biztosítása, napi háromszori 
étkezés, szükség esetén ágynemű és 
ruházat biztosítása, érték- és vagyon-
megőrzés, takarítás, mosás, 24 órás 
portaszolgálat, háziorvosi szolgálta-
tás heti kétszer, jól felszerelt külön 
rendelőhelyiségben, pszichiáter és 
sebész szakorvos, rendszeres egészség-
ügyi szűrések, szakorvosi és kórházi 
kezeléshez való hozzájutás, gyógyszer- 
és gyógyászati segédeszköz ellátás, 
gyógytornász, pszichológus, dieteti-
kus, pedikűrös, fodrász, színes, széles 
választékú szabadidős programok 
házon belül és kívül, segítség ügyinté-
zésben, egyéni tanácsadás, csoportos 
foglalkozások.

Demens idősek tartós 
ápolása

A Dózsa György úti telephelyen 
külön részleget hoztunk létre a 
demens idősek ellátására. Számukra 
védett, otthonos, biztonságos kör-
nyezetet alakítottunk ki. A széles, 
átlátható folyosók, a külön nővérpult 
elhelyezése a demens személy szem-

pontjából nem zárt és nem korlátozó, 
de a személyes mozgásterek ellen-
őrzése biztosított. A tájékozódást 
a meleg, megkülönböztető színek, a 
folyosón vezető vonalak, külön meg-
világítás segíti. Az új kialakítású szin-
ten minden berendezés új, az elhelye-
zés négyágyas szobákban történik.

Demens ellátottjaink részére az 
alapápolási és gondozási tevékeny-
ségeken túl az alábbi szolgáltatások 
elérhetőek: szakképzett ápoló 7‒19 
óra között, éjszaka a szinten külön 
gondozó dolgozik, elkülönülésre 
alkalmas helyiség, külön tálaló helyi-
ség az étkezésekhez, hogy a mobili-
zációt a lehető legtovább megtartsuk, 
külön foglalkoztató szakember a spe-
ciális csoport és egyéni foglalkozá-
sok megtartására, egyéni állapothoz 
igazodó szabadidős tevékenységek, 
speciális gyógytorna.

Idősek szakápolása

A Dózsa György úti telephelyen külön 
szakápolási részleget alakítanak ki a 
fokozott ápolási igénnyel rendelkező 
idősek számára. A részleg az engedé-
lyeztetési eljárások után rendelkezni 
fog az egészségügyi jogszabályokban 
a szakápolás tárgyi feltételei között 
felsorolt orvosi és ápolási eszközökkel. 
A szint és berendezései teljesen újak, 
és a korszerű ápolást teszik lehetővé. 

Klimatizált, négyágyas szobákban 
helyezzük el itt az időseket.

A szakápolási részlegen elhelyezett 
ellátottak számára elérhető szolgálta-
tások és előnyök az alapápoláson és 
gondozáson túl: rendszeres laborvizs-
gálati anyagok levétele, a szakápolási 
tevékenységekkel csökkenhet a kór-
házban töltött napok száma, a szak-
ápolási tevékenységeket nem idegen, 
hanem ismert környezetben, ismert 
szakemberek végzik el, 24 órában 
szakképzett ápoló áll rendelkezésre, 
külön erre a szintre beosztott gondozó 
nappal, külön erre a szintre beosz-
tott takarítónő, hospitalizálás helyett 
intézményen belüli ellátás, speciális 
gyógytorna.

Kollégáink szociális gondozók, 
szakápolók, diplomás ápolók és dip-
lomás szociális szakemberek. Elhi-
vatottak és segítőkészek, várják az új 
jelentkezőket.

Bővebb információ és jelentkezés:
Étkeztetési És Ellátottirányítási Cso-
port
Ügyfélfogadás:
1073 Budapest, Akácfa u. 61.
Kedd, csütörtök: 13‒17 óra között
(Telefonos egyeztetés alapján)
Elérhetőség:
1073 Budapest, Akácfa u. 61.
Tel.: (+36) 1 342 5907
E-mail: farkas.tunde@bjhuman.hu

A Bischitz Johanna Integrált 
Humán Szolgáltató Központ 

által működtetett idősek 
otthonában – az utóbbi 

hónapokban végbement fel-
újításoknak köszönhetően 
– új funkciókkal bővül az 

otthon által igénybe vehető 
szolgáltatások köre.

Október 1-jén rendezték 

meg az Erzsébetvárosi 

Filmnapot. Az érdeklődők 

nemcsak kultikus filmeket 

tekinthettek meg ingyen, 

de olyan világsztárokkal 

is találkozhattak, mint 

Claudia Cardinale. A Pesti 

Magyar Színházban tartott 

programmal hagyományt 

kívánnak teremteni a 

szervezők.

Az Erzsébetvárosi Filmnap célja a 
színvonalas szórakozás megteremtése, 
a különböző kultúrák megismertetése 
a zene és a film világán keresztül – 
fogalmazták meg a szervezők. Az első, 
október 1-jei eseményen Olaszország, 
az olasz kultúra állt a középpont-
ban, amelyet Massimo Rustico olasz 
nagykövet meg is köszönt. Magyar 
oldalról az esemény fővédnöke Fekete 
Péter kultúráért felelős államtitkár 
volt.

Eredeti nyelven, felirattal levetítet-
ték a Víz és cukor, a Piedone nyo-
mában és a Kincs, ami nincs című 
filmet. Claudia Cardinale legendás 
színésznő mellett megjelent az ese-
ményen Salvatore Borgese és Ricardo 
Pizzuti is, akik a Bud Spencer- és 
Terence Hill-filmek sztárkaszkadő-
rei, színészei voltak. A közönség nagy 
örömére a színpadon is bemutat-
ták, milyen is egy „filmes” pofon, és 
vidám történeteket is felelevenítettek. 
Veronica Bitto színésznő is tiszteletét 
tette, aki legutóbbi filmjében Terence 
Hill partnere volt.

Adriana Chiesa De Palmával, Carlo 
Di Palma világhírű operatőr özvegyé-
vel Ördög Nóra, az esemény háziasz-
szonya beszélgetett dokumentumfilm-
jéről, a Víz és cukorról. Ez a legendás 
operatőr és rendező, Carlo Di Palma 
élete és az olasz mozi legnagyobb pil-
lanatait érintő, érzelmes utazás is egy-

ben, a neorealista mesterek, Luchino 
Visconti, Vittorio De Sica, Roberto 
Rossellini munkáitól egészen Miche-
langelo Antonioni Nagyításán vagy 
a Vörös sivatagon keresztül a Woody 
Allen nevével fémjelzett remekműve-
kig. Anekdotákon, visszaemlékezése-
ken és véleményeken keresztül a világ 
filmművészetének jeles személyiségei, 
Bernardo Bertolucci, Woody Allen, 
Wim Wenders, Volker Schlondorf és 
Ken Loach kísérik el a nézőket erre 
a lenyűgöző utazásra, amelyet a világ 
filmgyártásában mindig is meghatá-
rozó szerepet játszó olasz mozi képei 
és színei foglalnak keretbe, a kortárs 
mozgókép zsenije, Woody Allen film-
jeivel egyetemben. A film hivatalos 
magyarországi bemutatója október 
24-én lesz.

A filmművészet után a zenéé volt 
a főszerep az első Erzsébetvárosi 
Filmnapon. Vásáry André előadá-
sában elhangzott a Volt egyszer egy 
vadnyugat című film híres főcímdala, 
majd pedig a 100 Tagú Cigányzene-
kar hét tagja adott koncertet. A prog-
ramot egy utcabál zárta a Rejtő Jenő 
utcában, ahol a Spencer Hill Magic 
Band muzsikált.

Minden programelemre nagy volt 
az érdeklődés, nemcsak a VII. kerüle-
tiek, hanem minden budapesti élvezte 
az Erzsébetvárosi Filmnapot, és min-
denki alig várja a folytatást!

Világsztárok az Erzsébetvárosi Filmnapon
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Tátrai Tibor: Csak az
marad, ami te vagy

16 évesen, autodidakta módon kezdett gitározni. 
Hogyan döntött a gitár mellett?
Ahogy mindenki: elájultam az elektromos gitár hangjától, 
aztán kerestem a lehetőséget, hogyan tudok hozzá közel 
kerülni. Ez nekem annak idején Angyalföldön nem ment 
simán, de kilobbiztam magamnak.

Hogyan?
Először fejes vonalzóból csináltam egy gitárt. Aztán pro-
letár gyerekként elküldtek nyári munkára vakarózni egy 
műhelybe, ott kerestem 300 forintot, amihez a nagyma-

mám hozzátett még 500-at. Így vettem meg az első gitá-
romat. 

Mivel győzte meg a nagymamáját, hogy gitárra 
van szüksége?
Nem kellett meggyőzni, mert a nagyi, aki egyedül nevelt, 
mindig elfogadta, amit kitaláltam, pedig ő egy teljesen más 
világban élt, de ennyire szeretett.

Más hangszer szóba se jöhetett volna?
Később trombitáltam, doboltam, szaxofonoztam, szájhar-
monikáztam, kicsit billentyűztem is, de mindegyikre saj-
náltam az időt. Ameddig más hangszeren játszottam, addig 
nem gyakoroltam a gitáron, és úgy éreztem, ez tarthatatlan.

Amikor bekerült az első együttesébe, hogyan fej-
lesztette magát?

Abban az időben mindenki autodi-
dakta volt. '64–65 környékén indult 
el Magyarországon a beatzenélés, én 
’68-ban kerültem bele.

Hozzácsapódtam Radics Bélához, néztem, mit játszik, és 
otthon próbáltam kigyakorolni. Időnként megkértem őt 
vagy az akkordgitárosát, hogy mutassa meg, mit hogy kell 
csinálni. Ahogy annak idején a népi muzsikusok tanultak, 
pontosan úgy tanultam én is.

Hogyan alakította ki a saját játékstílusát?
Az ember fiatalon megtanulja az összes híres gitáros szó-
lóit, és próbálja kitalálni, hogyan gitározik, miért gitározik 
úgy. Én is ezt csináltam jó pár éven keresztül, aztán már 
profi zenészként elhatároztam, hogy soha senkitől semmi-
lyen figurát nem tanulok meg, hanem csak saját magamat 
kreálom, a saját dolgaimmal foglalkozom. Nem használok 
effekt-pedálokat, semmi olyasmit, ami éppen divat a hang-
zásban. Én ezt eleresztettem, mert észrevettem, hogy ezeket 
mindig elfújja a szél, és csak az marad, ami Te vagy.

Zenekari alkatnak vallja magát. Hogyan írná le 
az együttzenélés varázsát?
Zenekaron belül a muzsikálás egy csomó érzelem kinyilvá-
nítása és befogadása. 

A magyar ifjúsági ökölvívóbajnok igazi 
angyalföldi fenegyerekből lett az ország 
egyik legjobb és legelismertebb gitárosa. 

Generációk nőttek fel az együttesei 
zenéjén. Több mint ötven lemezén közel 

négyszáz gitárszólóját rögzítették. Nemrég 
a K11-ben hallhattuk az Áll-a-Tok zenekar 

sztárvendégeként.

A muzsika olyan, mint 
a sportban egy töké-
letes csapat-együttlét, 
amiben minden ideg-
szál együtt rezdül meg, 
és így érnek el eredmé-
nyeket.

Vagy mint egy családi kapcsolat, ahol 
a szeretet oda-vissza játszik, minden 
irányban, mindenkitől. A zenében is 
mindenki hozza a maga kvalitását, 
habitusát, ami összeadódik a színpa-
don, és ha mindenki alkalmazkodik a 
másikhoz, és demonstrálja a tudását, 
az nagyon szép dolog tud lenni.

A klubhangulatot jobban szereti 
a nagykoncerteknél. Miért?
Ha az ember két lépésről belemoso-
lyog valakinek az arcába, és úgy mond 
valamit, az személyesen jön vissza. 
A személyesség bensőségessége vész el 
a nagykoncerteken. Nem jön létre az 
a csoda, amikor az érzelmek a muzsika 
formájában átadódnak. A muzsiká-
lás mindig is ilyen volt, csak mióta 
az elektronikát föltalálták, azóta lehet 
elsütni nagy helyen.

Úgy hírlik, a mai napig sokat 
gyakorol.
Klasszikus zenészeknél nemhogy köte-
lező, hanem teljesen normális dolog, 
hogy egész életükben gyakorolnak. 
Azt hiszik, hogy a „könnyűzenészek” 
esetében ez másképp van, pedig, ha 
csak egy hétre leteszem a gitárt, olyan, 
mintha három év kellene, hogy behoz-
zam. Másrészt 68 éves vagyok, és 
engem megcibált az élet a kezemmel. 
Már kilencszer kellett megműteni egy 
kézbetegséggel, úgyhogy nekem az 
állagmegtartás miatt is nagyon sokat 
kell gitároznom. Jobban örülnék, ha 
tudnék fejlődni, de már azzal is elége-
dett vagyok, ha meg tudom csinálni 
azt, ami miatt a közönség eljön.

Azért vannak még új tervei?
Egy‒két éve elkezdtem fiatalokkal, 
kezdőkkel is játszani, mert termé-
szetes, hogy ők is tanulni akarnak 
valakitől, akire felnéznek. Nagyon 
élvezem, hogy milyen tűzzel, éhséggel, 
energiával vetik bele magukat a mun-
kába, és meg akarnak tanulni muzsi-
kálni. Mert ez egy óriási vágy, hogy 
az ember jól muzsikáljon. Mostanra 
rengeteg szuper gitáros van Magyaror-
szágon, hála a képzésnek és a techni-
kai feltételeknek. A fiatalok felmen-

nek a YouTube-ra, és mindent meg 
tudnak nézni, meg tudnak tanulni, 
teljesen más felszereléssel dolgoznak. 
A régi és a mostani zenei lehetőségeket 
össze sem lehet hasonlítani. De nekem 
viszonylag nagy az arcom, mert kiala-
kult egy muzsikálási stílusom, ami 
elég nehezen követhető, már csak 
azért is, mert sokat van a kezemben a 
gitár, és nagyon gyors vagyok. Szóval 
jó iskola, mert ha valaki le akar ját-
szani egy-egy menetet, amit én csiná-
lok, annak nagyon sokat kell gyako-
rolnia. Az új generációk már másképp 
gondolkodnak. Tőlem viszont azt 
várják, hogy a Tibusz úgy gitározzon, 
ahogy szokott. Az régen is jó volt, 
most is elmegy, úgyhogy ezzel nincs 
semmi baj.

A nehézségei ellenére mi hajtja?
Van, aki erre fölényesen azt mondja 
magáról, hogy győztes alkat, van, aki 
azt mondja, hogy egy vér agresszív 
vadállat, és nem engedi el, én pedig 
azt mondom, hogy nekem a profi 
zenélés akkora öröm, hogy nemhogy 
nem munka, hanem szórakozás min-
den jó zene. És régen elhatároztam, 
hogy amit szeretek csinálni, akármi-
lyen szinten is, de egész életemben csi-
nálni fogom.

A gitár kiütötte a bokszkesztyűt
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Tudja-e vajon a kedves Olvasó, hogy 
mi a közös Albert Flóriánban, Bacsó 
Péterben, Medveczky Ádámban, 
Neumann Jánosban és Ranschburg 
Jenőben? Segítünk megválaszolni ezt a 
nem is olyan egyszerű kérdést: mind-
annyian erzsébetvárosi középiskolában 
végezték tanulmányaikat, és szereztek 
érettségi bizonyítványt. A mai Erzsé-
betváros terü letén több nagy múltú, 
középiskolai képzést biztosító intéz-
mény is működik, ebben a fejezet-
ben először tehát a kerületi székhelyű 
középiskolák történetét mutatjuk be.

Az 1881-ben alapított, 1921-től 
Madách Imre nevét viselő iskola 
(addig Budapesti VII. Kerületi 
Magyar Királyi Főgimnázium) volt 
az első állami gimnázium az egyesí-
tett fővárosban. Addig csupán egyházi 
fenntartásúak működtek Budapes-
ten, azonban a polgáriasodó főváros 
lakossága már állami középiskolákat 
is igényelt. Nem tekinthető véletlen-
nek, hogy az új gimnáziumot a fővá-
ros ekkoriban leggyorsabban fejlődő 
kerületében hozták létre. Az iskola ala-
pításának időpontja pedig szinte egy-
beesett a VII. kerület Erzsébetvárossá 
válásával. Ez nem pusztán szimbolikus 
kapcsolatot jelöl, hiszen a gimnázium 

alapítása óta Erzsébetváros egyik leg-
fontosabb szellemi műhelye. Az iskola 
kezdetben a Klauzál utca 10. szám 
alatt működött, majd 1892-ben köl-
tözött mai otthonába, a Barcsay utca 
5-be, amelyet 2005-ben újítottak fel. 
A Madách Imre Gimnázium az 1945. 
évi iskolareformig nyolcosztályos 
fiúgimnáziumként működött, majd 
ekkor néhány évre általános iskolai 
osztályokat is telepítettek ide. 1951-től 
újra csak gimnáziumként, de immár 
koedukált oktatást biztosítva működik 
az intézmény.

Ha a kiemelkedő erzsébetvárosi 
gimnáziumokról be szé lünk, akkor 
nem feledkezhetünk meg a világhírű 
tudósokat kinevelő Budapest-Fasori 
Evangélikus Gimná ziumról sem. 
A „Fasori” története kevésbé szeren-
csés, mint az előbb bemutatott intéz-
ményé, amely több-kevesebb viszon-
tagsággal, de 1881 óta folyamatosan 
működhetett, az evangélikus gimná-
zium története ugyanis hosszú kény-
szerszünetet vett a szocialista rendszer 
évei alatt. Az evangélikus gimnázium 
Budapest egyik legrégibb oktatási 
intézménye, ugyanis 1798 óta műkö-
dik. Kezdetben a Deák téren evan-
gélikus elemi iskolaként, 1823-tól 

algimnáziumként, 1872-től pedig 
főgimnáziumként működött. Jelen-
legi helyére (Városligeti fasor 19–23.) 
1904-ben költözött. Míg a Madách 
inkább a humán-, addig a „Fasori” 
főként a reáltudományok terén ért el 
kiemelkedő nevelési eredményeket, itt 
tanult például a Nobel-díjas Wigner 
Jenő és Harsányi János, vagy Neu-
mann János, a számítógép „atyja”. 
De a diákok közt találhatjuk többek 
között Kandó Kálmánt, Stein Aurélt 
vagy Faludy Györgyöt is. Az ateista 
kommunista diktatúra üldözte az 
egyházi intézményeket, így 1952-
ben bezárták a Fasori Gimnáziumot, 
s épületébe az Országos Pedagógiai 
Intézetet (illetve annak elődszerve-
zetét) költöztették. Az evangélikus 
egyház csak 1988-ban kapta vissza az 
épületet, és rá egy évre kezdődhetett 
újra az oktatás a „Fasori”-ban.

Két különleges helyzetű, illetve sze-
repű, érettségit is adó iskolát feltét-
lenül meg kell említenünk a kerületi 
székhelyű oktatási intézmények közül. 
Az egyik az egykori Szerbhorvát/
Horvátszerb Általános Iskola, Diák-
otthon és Gimnázium, amely hosszú 
ideig a hazai délszláv nemzetiségűek 
egyetlen, tizenkét évfolyamos képzést 
biztosító oktatási intézménye volt. Az 
iskola gimnáziumi tagozata 1946-ban 
Pécsett jött létre, majd 1950-ben köl-
tözött a fővárosba, s 1952-től műkö-
dik jelenlegi helyén, a Rózsák tere 
6–7. alatt. Ehhez az intézményhez 
került 1954-ben a négy évvel koráb-
ban Pomázon alapított szerb–horvát 
általános iskola, amely az egyesítés 
után a gimnázium előkészítő iskolá-
jává vált. 1993-ban szétvált a szerb 
és a  horvát nyelvű képzés, a Rózsák 
terén a Nikola Tesla nevét viselő szerb 
tanítási nyelvű óvoda, általános iskola 
és gimnázium működik. 

A másik, specifikus képzést bizto-
sító, kerületi telephelyű intézmény 
a Baross Imre Artistaképző Szakkö-
zépiskola és Szakiskola. Az iskolát 
1951-ben alapították azzal a céllal, 
hogy csak megfelelő képzettség elsa-
játítása után lehessen valaki artista. 
A növekvő érdeklődés miatt az addigi, 

Arany János utcai épület szűkössé vált. 
Ezért aztán 1969-ben az akkori Gorkij 
fasor 3. alatti villába költözött az iskola, 
amelynek hátsó udvarában aztán 1973-
ban egy új épületet is emeltek. Innentől 
kezdve már itt is folyhatott az iskolarend-
szerű artistaképzés (olyan tanárokkal, 
mint Rodolfo és Alfonzó), amit többek 
között a Locomotiv GT (LGT) zenekar 
tagja, Somló Tamás is elvégzett. 

Erzsébetváros társadalmát a 19–20. 
században az értelmiségi hivatásokat 
űző, illetve a kereskedő, kisiparos szak-
mát végző társadalmi csoportok túlsúlya 
jellemezte. Nem meglepő, hogy a kerü-
leti iskolarendszer is ehhez a társadalmi 
képlethez igyekezett igazodni. Azaz voltak 
a helyi gimnáziumok, ahova főként az 
értelmiségi foglalkozású szülők adták elő-
szeretettel gyermekeiket, illetve voltak a 
különböző szakközépiskolák, iparos- vagy 
kereskedőtanonc-képző (később szakmun-
kásképző) intézetek, ahova leginkább a 
kereskedelemből és a helyi iparból élők 
íratták be gyermekeiket.

Erzsébetvárosban nagy számban 
működtek ilyen iparos- és kereskedő-
képző intézmények, például 1967-ben az 
összes fővárosi iparitanuló-iskolát végzők 
egynegyede (10 320 tanuló) a VII. kerü-
letbe járt. Ezen iskolacsoportból érdemes 
kiemelni a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi 
Gyakorló Közgazdasági Szakközépisko-
lát, amely 1916-ban kezdte működését, 
előbb a Kertész utcában, majd 1933-tól 
a Wesselényi utca 38. szám alatt. Ez az 
intézmény felsőkereskedelmi iskolaként 
kezdte pályafutását, majd 1952-től a nap-
jainkig többször is nevet váltó közgazda-
ság-tudományi egyetem gyakorlóiskolája 
lett. A húszas-harmincas években olyan 
kiemelkedő egyéniségek tanítottak itt, 

mint Füst Milán, Germanus Gyula vagy 
Rubinyi Mózes. 

Ahhoz, hogy megfelelő oktatási színvo-
nalat nyújtó középiskolák működhesse-
nek, nélkülözhetetlenek az alsófokú isko-
láztatást biztosító intézmények. Az Eötvös 
József nevéhez fűződő, a népoktatást 
kötelezővé tevő, és a 6–12 éves gyermekek 
tankötelezettségét előíró 1868. évi törvény 
után beszélhetünk állami szintű oktatási 
rendszer és oktatáspolitika kialakításáról. 
Budapesten a népesség számának látvá-
nyos gyarapodása és az ezzel járó gyer-
meklétszám-növekedés szinte kikövetelte 
a főváros vezetésétől, hogy egyre-másra 
alapítsanak új elemi, polgári, valamint 
szakképzést nyújtó iskolákat. A hely-
zet különösen súlyos volt Erzsébetváros-
ban, ahol a 19. század utolsó harmadá-
ban óriási népességrobbanás történt, amit 
a kerületi és a fővárosi politikai vezetés 

sem tudott azonnal kezelni.  Mindez az 
oktatás területén azt eredményezte, hogy 
nagy létszámú osztályokat kellett indítani 
a már meglévő iskolákban. Természete-
sen folyamatosan alapítottak új iskolákat, 
így 1907-ben már 19 oktatási intézmény 
működött a kerületben. Az ínséges iskola-
épület-ellátottság hiányain a Bárczy István 
polgármester nevével fémjelzett iskolaépí-
tési program enyhített, amelynek kere-
tében 1909–1913 között 55 új, modern 
iskolaépületet emeltek a fővárosban. Ekkor 
építették fel például a Kertész utca 30. 
szám alatti iskolát is. 1945 után az elemi 
iskolákat a nyolcosztályos általános iskolák 
váltották fel, ezzel párhuzamosan folya-
matosan számolták fel az egyházi fenntar-
tású oktatási intézményeket. Ráadásul a 
szocialista időszaktól kezdve beszélhetünk 
a VII. kerületi népesség folyamatos csök-
kenéséről is, ami együtt járt a rohamosan 
fogyatkozó gyermeklétszámmal. 1960-ban 
ugyan még 12 általános iskola működött 
a kerületben, de ezt követően évről évre 
arra kényszerült a kerületi tanács, majd 
az önkormányzat, hogy megszüntessen 
vagy összevonjon kerületi iskolákat. Sajnos 
felsorolni is nehéz lenne, mennyi oktatási 
intézmény szűnt meg a folyamatosan csök-
kenő tanulólétszám miatt.

Három általános iskola működik a kerü-
letben. Ezek közül a legrégebbi múltra a 
2011-ben két iskola összevonásából megala-
kult Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános 
Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola tekint-
het vissza, amelynek elődintézményei már a 
19. század utolsó harmadában is működtek. 

Részlet az Ezerarcú Erzsébetváros 
című könyvből

Erzsébetvárosi iskolák

A Madách Imre Gimnázium

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium  

Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 
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ég EgyházDr. Jaczkó Sándor görögkatolikus papcsalád második 

gyermekeként született 1977-ben Kisvárdán. Teológiai 
tanulmányait a PPKE Hittudományi Karán végezte, majd 
kispapként bekapcsolódva a fővárosi parókiák életébe, 
részt vett a Rózsák terén tartott szertartásokon is. Később 
kápláni kinevezést kapott Hajdúdorogon, ahol 2002 és 
2006 között bővíthette gyakorlati tapasztalatait. Nyírlö-
vőre kerülve segítette az első görögkatolikus házi segít-
ségnyújtó szolgálat létrehozását, melynek mintáját azóta 
számos parókia átvette, illetve sikeresen alkalmazza. Jaczkó 
atya szolgálata a kispesti bazilita szerzetesrendhez kötődő 

egyházközségben folytatódott 2011 és 2019 között, ez idő 
alatt sikerrel védte meg diplomáját a Debreceni Egyetem 
Történelemtudományi Doktori Iskolájában. 2015 óta tölti 
be a Budapesti Görögkatolikus Helynökség vezetői poszt-
ját, valamint 2017 óta teljesíti a Londonban élő magyar 
hívők pasztorálásával járó feladatokat. A főváros első 
görögkatolikus iskolájában, a Leövey Klára Görögkatolikus 
Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközép-
iskolában lelki-igazgatói szerepkört is ellát. A Rózsák terei 
parókia vezetésére kapott megbízást nagy megtiszteltetés-
nek és egyben komoly kihívásnak is érzi. Elmondása szerint 
szolgálata kezdetén feltétlenül számít az itt élők támogatá-
sára, akiket szeretettel hív a templomba az eredményes pár-
beszéd kialakításának reményében.

Jaczkó atya, akit papi elköteleződésében erőteljesen ins-
pirált II. János Pál pápa személye, Ferenc pápa gondolatai-
ból merít ösztönzést munkájához: „A lelkipásztor imádsága 
Isten népének szívében táplálkozik, és ott ölt testet. Magán 
viseli népe sebeinek és örömeinek jelét, amelyeket csöndben 
az Úr elé helyez, hogy a Szentlélek ajándékával felkentek 
legyenek. Ez a reménye a lelkipásztornak, aki abban bízik, 
és azért küzd, hogy az Úr meggyógyítsa mind önmagunk, 
mind pedig közösségeink törékenységét.”

Dr. Jaczkó Sándor atyának szolgálatához ezúton is sok 
sikert kívánunk!

Dr. Jaczkó Sándor az új parókus
a Rózsák terén

2019. szeptember 4-én Kocsis Fülöp 
görögkatolikus érsek-metropolita beiktat-

ta hivatalába a Rózsák terei templom új 
parókusát, dr. Jaczkó Sándor helynököt. 
Kruppa Levente korábbi görögkatolikus 

parókus Érden folytatja szolgálatát.
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Mikszáth Kálmán szerint a 
dzsentrit három dolog tette 

tönkre: a ló, az asszony és az 
ördög bibliája, vagyis a kártya. 

Valóban, a kártyázás a boldog 
békeidőkben a legnépszerűbb 

szabadidős tevékenységnek 
számított a polgárok és az 

arisztokraták köreiben. 
A játékot az úri és tiszti 

kaszinókban, kávéházakban, 
a diákszállásokon, 

kaszárnyákban és a polgári 
otthonokban is űzték. E 

játék készítésének világába 
kalauzoljuk az olvasót 

egy ma is kiemelkedően 
sikeres vállalat, a Piatnik 
erzsébetvárosi történetén 

keresztül.

H
elytörténetH

el
yt

ör
té

ne
t

A Piatnik kártyagyár
Erzsébetvárosban

volt 1917-ben a Központi 
Hatalmak vezérkarát ábrá-
zoló, 32 lapos Hadsegélyző 
kártya, 1930-ban az úgy-
nevezett Matyó-kártya és 
az ugyanebben az évben 
kiadott Nemzeti póker. 
Ezeken kívül külön forgalmaztak 
kávéházi pókert és vendéglői kártyá-
kat is. A II. világháború idején a kár-
tyák mellett egyszerű társasjátékok is 
megjelentek a kínálatban, amelyek az 
ellenséges – szövetséges – hatalmakat 
gúnyolták ki. A kártyák – egészen a 
II. világháborúig – kitűnő anyaggal, 
szép rajzolattal és színekkel jelezték a 
Piatnik megbízható minőségét.

A II. világháborúban az angol 
bombázások során a kártyagyár is 

találatot kapott, ez ellehetetlení-
tette az üzem működését. A fegyve-
res harcok után politikai küzdelmek 
következtek. Az igazolási eljárások 
során Piatnik Rudolfot állásából 
elbocsátották. Mint később kiderült, 
a meghurcolás első lépése volt az álla-
mosítási folyamatnak. Az 1948. évi 
XXV. törvény alapján államosították 
a kártyagyárat, mely végül a külföldi 
tulajdon miatt csak 1949-ben való-
sult meg. 1949. márciusban a belügy-
miniszter a külföldön maradt Piatnik 

Rudolfot megfosztotta magyar állam-
polgárságától, és vagyonát elkobozta. 
Piatnik Lajos decemberben hagyta el 
a gyárat.

A szocializmus idején az épületet 
funkciójának megfelelően haszno-
sították: játékkártyagyár, majd az 
Offset Játékkártya Nyomda működött 
benne. A Piatnik a rendszerváltozás 
után visszatért Magyarországra, 1993-
ban alakult meg a Piatnik Budapest 
Kft. A nemzetközi vállalat napjaink-
ban is sikeresen működik, ám ma már 
leggyakrabban különféle társasjátékok 
dobozain látható a cég logója.

Perczel Olivér

A cég története az orosz származású 
Piatnik Ferdinánddal indult, aki 
inasként Graváts József budai mes-
ternél tanulta meg a kártyafestést. 
Abban az időben még kézzel, vastag 
ecsettel, kivágott formákról kenték a 
kártyafigurákat a kártyalapokra. Az 
ifjú inas vándorlása során Pozsonyon 
keresztül Bécsbe jutott, ahol Anton 
Moser kártyagyárában kezdett el 
dolgozni. Az osztrák mestertől 1843-
ban átvette a gyárat, és négy év múlva 
már saját néven készítette termékeit. 
Ügyes üzletemberként folyamatosan 
bővítette a választékot, cégét közben 
családi részvénytársasággá alakította, 
később fiai vitték tovább a vállalko-
zást. A Piatnik termékek új kártya-
képeikkel váltak közkedveltté, de 
alkalmi, úgynevezett luxus kártyáit 
is szívesen vásárolták a kávéházak és 
a klubok.

A vállalat töretlen fejlődését ter-
jeszkedése is mutatja, hiszen Bécs és 
Prága után Budapesten is megvetette 
lábát. 1896-ban megvásárolták az 
Első Magyar Kártyagyári Részvény-
társulatot, és a Csengery utca 11-ben 
működtették gyárukat. Kezdetben a 

Bécsben gyártott kártyaívek színe-
zését, méretre vágását és a kártyala-
pok csomagolását végezték itt, majd 
1902 és 1903 között új négyemele-
tes gyár- és lakóépületet építettek 
a Rottenbiller utca 17. szám alatt. 
A vállalat bővítette profilját, és egy 
év múlva az új épület már nyomda-
ként is üzemelt, 1905-től termékein a 
magyar királyi címer használatának 
engedélyével. 1910-ben bővítették az 
épületet, amelyben a tulajdonosok 
első emeleti lakásai mellett műkö-
dött az üzem. Ekkorra a Piatnik volt 
Magyarországon az egyetlen kártya-
gyár. A cég vezetői Piatnik Rezső és 
Piatnik Rudolf lettek. 1913-ban a 
budapesti cég részvénytársasággá ala-
kult Magyar Játékkártyagyár Piatnik 
Nándor és fiai Rt. néven, 1 200 000 
korona alaptőkével. Az I. világháború 
végét lezáró trianoni béke a cég életé-
ben is változásokat hozott. A megvál-
tozott országhatárok átalakították a 
piacot is. Alkalmazkodva az új körül-
ményekhez, a cég új utakat keresett: 
Prágában 1923-ban nyitottak gyárat, 
Krakkóban 1926-ban létesült fiók-
üzlet, míg az alapanyagok egy részét 
Jugoszláviából biztosították. Az 1930-
as években a Balkánon és a Közel-
Keleten is újabb külföldi piacokat épí-
tettek ki, és csomagolóanyag, könyv, 
levelezőlap, valamint nyomtatványok 
forgalmazásával, és később dobozok 
gyártásával is próbálkoztak.

A Piatnik erzsébetvárosi gyára az 
1920‒1930-as években 200‒300 
alkalmazottat foglalkoztatott, 
negyedrészben nőket. A termelés 
évente 200 ezer és 600 ezer csomag 
kártya között változott. A cég száznál 
is többféle játékot gyártott, és széles 
választéka a kártyatípusok mellett 
időnként különlegességekre is kiter-
jedt. A társaság mindig alkalmazko-
dott az aktuális politikai helyzethez, 
ezért alkalmi kiadványok is megjelen-
tek a választékban. Ilyen érdekesség 
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Jól szerepeltek a VII. kerületi futók 
a SPAR Budapest Maraton®-on

ERWIN focikupa
Csaknem 31 ezer 

ember tette le a 
voksát a futás mellett 

szeptember utolsó 
hétvégéjén Budapesten. 

A kétnapos futófesztivál 
fő eseménye a 

vasárnapi SPAR 
Budapest Maraton® 

volt, amelynek 
résztvevői a legendás 

42,195 kilométeres 
táv legyőzését tűzték 

maguk elé.

Az idei évben másodszor 
rendezték meg a 

VASAS sportpályán az 
erzsébetvárosi focitornát, 

mely a kerület kabalaállata 
után az ERWIN elnevezést 

kapta. A kerületi iskolák 
összesen 21 csapatot 

neveztek, 7–14 éves korig, 
4 korosztályban zajlottak a 

mérkőzések.

Egy átlagos maratoni futó körülbelül 50 
ezer lépést tesz meg a 42,195 kilométer 
teljesítése közben. A szervező Budapest 
Sportiroda számításai szerint a SPAR 
Budapest Maraton® Fesztivál két napján 
összejött a kitűzött cél, az elképesztő, fél-
milliárd futólépés.

Magyarország legnagyobb létszámú 
szabadidősport eseményén a két nap során 
összesen 30 982 nevezőt regisztráltak, 
vasárnap, a SPAR Budapest Maraton® és a 
30 kilométeres Real Nature futás 12 132 
nevezést hozott, 5971-en vállalták egyé-
niben a maratoni táv teljesítését, párban, 
illetve a Tolle UHT Maratonstaféta kere-
tében pedig 4750 futót regisztráltak.

A futóünnep fő eseményét vasárnap, 
reggel kilenc órakor az újbudai Páz-
mány Péter sétányon verőfényes napsü-
tésben dudaszóval indította útjára dr. 
Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, 
aki arra kérte a futókat, „vigyék messzire 
a hírét annak, milyen fontos a mozgás 
valamennyiünk számára az egészségünk 
megőrzése érdekében”. Egy biztos: olyan 
sokan húztak futócipőt ezen a napon, 
hogy csaknem húsz perc kellett ahhoz, 
hogy a rajtegyenesből minden futó útnak 
induljon.

A SPAR Budapest Maraton® az atléták 
számára országos bajnokság volt, Jenkei 
Péter, a Vasas SC futója 2:23:22-es idő-

vel nyerte meg az idei 
magyar bajnokságot, a 
második helyen Csere 
Gáspár (BEAC), a har-
madikon pedig Fehér 
Márk (Jogging Plus) ért 
célba. A hölgyeknél is 
a Vasas futója vitte el a 
pálmát, Gyurkó Fanni 
Anna (2:42:54) szerezte 
meg az első helyet – és 
ezzel együtt bajnoki 
aranyérmet –, a második 
a tavalyi győztes Szabó 
Tünde (PVSK) lett, har-

madikként a brit Georgina Fenn futott 
be, a magyar bajnoki bronzérmet pedig a 
negyedik helyen célba érő Ferenc Katalin 
(Vasas) nyerte el.

A csaknem 6000 fős maratoni mezőny-
ben a kerületi férfiak közül a leggyorsabb 
Csikós Gergő (3633) volt, aki 03:04:56-
os idővel kategóriájában (M25) 15., a férfi 
abszolútban 60. lett. A kerületi hölgyek 
közül a legjobb eredménnyel ‒ kategóriája 
(W25) 43. helyén ‒ Nagy Réka (3651) ért 
célba 04:14:58-as idővel.

A külföldről érkezők messzire viszik a 
jó hírünket, hiszen a világ minden tájáról 
érkezett futó a SPAR Budapest Maraton® 
Fesztiválra, kilencven ország több mint 
ötezer sportembere nevezett be az ese-
ményre, ez pedig a tanulmányok szerint 
komoly hasznot hoz a nemzetgazdaság-
nak is: a futóturisták kísérőikkel együtt 
több mint 40 ezer vendégéjszakát töltenek 
nálunk, s több mint 2,5 milliárd forintot 
költenek itt el.

A futás ezen a napon újabb híveket 
szerzett magának, hiszen a szurkolóként, 
barátként, családtagként jelenlévők között 
alighanem sokan akadnak, akik megfo-
gadták, ezt ők is át fogják élni, immár rajt-
számmal a mellkasukon. Akár már jövőre.

S ahogy mondani szokták, ehhez nem 
kell más, csak egy futócipő.

Az önkormányzat az Egészség- és Sport-
hét rendezvénysorozatát kibővítve 
szervezte meg a focikupát, melyből a 
Családi Futó- és Gyaloglónaphoz hason-
lóan sikerült hagyományt teremteni. 
Az egészséges életmódra való nevelés 
érdekében elengedhetetlen olyan prog-
ramokat biztosítani az ifjúság számára, 
melyeken nagy örömmel vesznek részt, 
és szórakozásként élik meg minden per-
cét. A futball – azonkívül, hogy a világ 
talán legnépszerűbb sportága – a csapat-
játék örömével tanítja meg a gyerekeket 
az együtt, egymásért való küzdelem fon-
tosságára, amit nemcsak a sportpályán, 
de az életben is hasznosíthatnak.

A focikupa sajátossága volt, hogy a 
VASAS Kubala Akadémia játékos-meg-
figyelői is részt vettek rajta. A tehetség-
felismerést végző szakemberek figyelték 
a gyerekek játékát, meccseken nyújtott 
teljesítményét.

A rendezvényen részt vett Kabát Péter 
többszörös magyar válogatott futbal-
lista is. A gyerekek és felnőttek egyaránt 
nagy örömmel fogadták a közvetlensé-
géről híres magyar sztárt. A közös fotó-
kon kívül mindenki kapott autogramot 
is. A fiatalok körében nagy népszerű-
ségnek örvendő játékkonzol sorsolása az 
egész torna alatt lázban tartotta a gye-
rekeket, amit a díjátadót követő sorsolás 
után az egyik szerencsés tanuló haza is 
vihetett.

Az élményen kívül minden résztvevő 
játékos regisztrációs csomagot kapott, 
melyben a sporthoz szükséges hasznos 
kiegészítőkkel gazdagodtak a gyerekek.

Az eredmények a következőképpen 
alakultak: a 7–8 évesek korosztályában 
a Dob suli csapata, a 9–10 évesek közt a 
Julianna Református Iskola Brawl Stars 
Gamerek nevű csapata, a 11–12 éve-
sek korosztályában a Bárdos suli, míg 
a 13–14 éves korosztályban a Dob suli 
csapata győzedelmeskedett.

Gratulálunk a győzteseknek!
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Testmozgás ▼
Természetesen a hideg időszak beköszöntével 
is fontos figyelnünk a testmozgásra, hiszen 
ez egyben immunerősítés is. Bár a kinti spor-
tok ebben az időszakban egyre népszerűt-
lenebbé válnak, számos lehetőségünk akad 
beltéri testmozgásra. Az edzőtermi vagy cso-
portos és funkcionális edzések mellett vagy 
helyett akár saját otthonunkban is sportol-
hatunk. Figyeljünk azonban a fokozatos-
ságra, amennyiben eddig nem sportoltunk 
rendszeresen, mértékkel vágjunk bele a nyári 
plusz kilók leküzdésébe! Mindemellett a 
rendszeres folyadékfogyasztás és a pihentető 
alvás is rendkívül fontos immunrendszerünk 
erősítése és egészségünk megőrzése szem-
pontjából.

Egészséges életmód ősszel is
Minden évszakban 

fontos figyelnünk az 
egészséges táplálkozásra 
és a megfelelő mozgásra. 
Nincs ez másképp ősszel 
sem, hiszen a hideg téli 

időszak előtt fontos, hogy 
kellőképpen megerősítsük 

immunrendszerünket.

Táplálkozás ▼
A vitaminok és ásványi anyagok bevitele ilyenkor kifejezetten fontos a szervezet szá-
mára, hogy táplálkozásunk különösen kiegyensúlyozott maradhasson. Ennek érdekében 
étkezéseinket minél változatosabban állítsuk össze! Ebben az időszakban a halételek, tej-
termékek, olajos magvak nélkülözhetetlenek, emellett az őszi szezonális zöldségekről és 
gyümölcsökről sem szabad megfeledkeznünk. A szezon egyik legelterjedtebb és egyben 
a világ egyik legegészségesebb zöldségei a tökfélék, melyeket elkészíthetünk sütve, főzve 
vagy akár krémleves formájában is. Ebben az időszakban terem továbbá a birsalma, 
a cékla, a káposztafélék, a póréhagyma, a téli alma, a téli körte, és még sorolhatnánk. 
Lehetőség szerint kevés zsíradékkal és hozzáadott sóval, cukorral készítsük ételeinket. 
Ízesítés gyanánt, sózás helyett használhatunk különböző zöldfűszereket, melyek kieme-
lik az ételek ízét. Amennyiben édes ízekre vágyunk, a cukorbevitel csökkentése érdeké-
ben fogyasszunk téli gyümölcsöket vagy szárított gyümölcsöket nassolnivalóként.

Tippek
1. Napi 30 perc testmozgás

2. Napi ötszöri, változatos 
táplálkozás, kis adagokkal

3. Rendszeres vitaminbevitel

4. Méregtelenítés 

5. Őszi-téli gyümölcsök, zöld-
ségek, magvak fogyasztása

6. Sok kirándulás, hiszen az 
mind az immunerősítés, 
mind a testmozgás szem-
pontjából hasznos

Lúdláb torta
Elkészítés

A kakaós piskótához a csokoládét 
és a margarint olvasszuk fel gőz 
felett. A tojásokat válasszuk ketté. 
A fehérjéből és a cukorból (rakjunk 
hozzá egy csipetnyi sót is) verjünk 
kemény habot. Ezután keverjük 
hozzá az enyhén felvert tojássárgá-
ját és az olvasztott vajas csokolá-
dét (ezt hagyjuk langyosra hűlni, 
nehogy összekapja a tojást). Kever-
jük márványosra, majd adjuk hozzá 
a kakaóval és a sütőporral elkevert 
lisztet is. Óvatos, forgató mozdu-
latokkal kezdjük el összedolgozni, 
adjuk hozzá a tejet is. Keverjük tel-
jesen csomómentes, sima tésztává. 
Tegyük kivajazott tortaformába a 
masszát, és 170 fokra előmelegített 
sütőben süssük készre 18‒20 perc 
alatt. A torta közepét tűpróbával 
ellenőrizzük.

Ha készen van a tészta, rak-
juk félre hűlni, és készítsük el 
a krémet. A tejből, a cukorból 

és pudingporból készítsük el a 
pudingot. Ezután rakjuk hozzá a 
szobahőmérsékletű, felkockázott 
vajat, a felolvasztott és a kakaóval 
összekevert csokoládét, és robot-
géppel habosítsuk fel. Keverjük 
hozzá a hideg vízben áztatott és 
kinyomkodott zselatint is.

A torta összeállításához a kihűlt 
piskótát vágjuk két egyenlő részre. 
A kettévágott tészta alsó részét 
helyezzük vissza tortaformába, és 
ha van otthon, ecseteljük le Cherry 
Brandy-vel. Ezután oszlassuk el 
rajta a csokoládés krém felét, majd 
rakjuk rá a lecsepegtetett meggy-
befőttet, erre öntsük a maradék 
krémet. Utolsó lépésként a piskóta 
felső részét is óvatosan nyomkod-
juk rá, és rakjuk kb. egy órára a 
hűtőbe kicsit megdermedni. Végül 
kenjük le a felolvasztott, olajjal 
összekevert csokoládéval, majd rak-
juk körbe a megmaradt meggysze-
mekkel. Amennyiben ezzel is elké-
szültünk, rakjuk a hűtőbe legalább 
4 órára, de legjobb, ha egy éjszakát 
pihen, és csak ezután tálaljuk.

Késő őszi finomságok

Ludaskása
Elkészítés
A libaaprólékot megtisztítjuk, lassú 
tűzön feltesszük főni. Forrás után 
leszedjük a habját. Beletesszük a hagy-
mát, a fokhagymát, a borsot, sót. Ha 
a hús félig megpuhult, beletesszük a 
tisztított sárga- és fehérrépát, a zellert. 
Az utolsó negyedórában hozzáadjuk 
a gombát és a zöldborsót. Ha a leves 
elkészült, kivesszük a húst, a levest 
pedig leszűrjük. A húst lefejtjük a 
csontokról, kockákra vágjuk a zúzával 
és a szívvel együtt. A répát, zellert, 
fehérrépát szintén kockázzuk. A meg-
tisztított rizst a libazsíron opálosra 
pirítjuk, majd felöntjük háromszoros 
mennyiségű húslevessel. Nagyon kis 
lángon főzzük félpuhára, majd hoz-
zákeverjük a felkockázott libahúst, a 
zöldségeket és az apróra vágott petre-
zselymet, végül lefedve, óvatosan rázo-
gatva készre pároljuk.

Hozzávalók
6 adag

80 dkg libaaprólék
4 db nagy sárgarépa
3 db nagy fehérrépa
10 dkg zeller
15 dkg gomba
15 dkg zöldborsó 
(elhagyható)
10 dkg zeller
2 közepes fej vörös-
hagyma
5 dkg libazsír
25 dkg rizs
petrezselyem
5 gerezd fokhagyma
bors, só

Hozzávalók
8 adag

Tészta
3 dkg margarin
2 dkg étcsokoládé
3 db tojás
6 dkg cukor
1 csipet só
2 dkg cukrozatlan 
kakaópor
0,5 csomag sütőpor
5 dkg finomliszt
1 ek tej

Krém
6 dl tej
2 dkg cukrozatlan 
kakaópor
2 tasak csokoládés 
pudingpor
10 dkg vaj (vagy mar-
garin)
5 dkg étcsokoládé
20 dkg meggybefőtt
3 db lapzselatin
Tetejére
5 dkg étcsokoládé
1 ek napraforgóolaj
10 dkg meggybefőtt
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Közbiztonsági elérhetőségek
Számos összehangolt intézkedéssel igyekszik a kerület vezetése meg-
teremteni a Belső-Erzsébetvárosban élők nyugalmát a turisztikai sze-
zonban, így folyamatosan együttműködik a rendvédelmi szervekkel, 
és segíti munkájukat. Kérjük a lakosságot, hogy zavaró zajhatások, 
rendbontás, rongálás észlelése vagy köztisztasági problémák esetén 
tegyenek bejelentést az illetékes rendvédelmi szerv elérhetőségein.

Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság

Általános bejelentéseket az ERI központi számán tehetnek: 
+36 (1) 461-9040 telefonszámon, valamint közvetlenül  
a +36 (30) 494-9174 telefonszámon a civil járőrszolgálat 
diszpécserénél.

Erzsébetvárosi Polgárőr Egyesület

A polgárőrség szükség esetén  a +36 (30) 621-1500 telefon-
számon elérhető a lakosság számára.  
Hívható: hétfőtől–vasárnapig, 08.00–20.00  óra között.
A turisztikai szezonban Erzsébetváros Rendészeti 
Igazgatósága belső-erzsébet városi irodájában  
(Király utca 21., bejárat a Kazinczy utca felől) lehetőség  
van személyesen bejelentést tenni.
e-mail: info@erzsebetvarosipolgarorseg.hu

BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság

Cím: 1076 Budapest, Dózsa György út 18–24.
Telefon: +36 (1) 461-8100
e-mail: 07rk@budapest.police.hu

Rendőrségi hírek
Egy napon belül 
azonosították, és elfogták  
az erőszakoskodót

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. 
Kerületi Rendőrkapitányságának nyo-
mozói őrizetbe vették azt a férfit, aki egy 
nővel próbált meg erőszakoskodni egy 
erzsébetvárosi társasház lépcsőházában.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
ügyeletére 2019. szeptember 13-án érke-
zett bejelentés, hogy egy nőt 10 óra 30 
perc körül egy férfi megtámadott, és 
erőszakoskodni akart vele Budapest VII. 
kerületében.

A kiérkező járőröknek a sértett 
elmondta, hogy éppen a kaputelefonon 
csengetett be, amikor egy férfi hátulról 
átkarolta, befogta a száját, és az éppen 
kinyíló ajtón berángatta a lépcsőházba. A 
férfi ezt követően a nőt a földre rántotta, 
többször megütötte, és erőszakoskodni 
próbált vele. A nőnek sikerült kiszaba-
dulnia a férfi fogásából, és felszaladt az 
emeletre, ahol segítséget kért, eközben az 
elkövető kimenekült a házból.

Az ügyben a BRFK VII. Kerületi 
Rendőrkapitányság szexuális erőszak 
bűntett kísérlete miatt indított eljárást, 
majd az elvégzett nyomozási cselekmé-
nyek, adatelemzések és kamerafelvételek 
alapján azonosították a bűncselekmény 
feltételezett elkövetőjét, a budapesti 26 
éves R. Andrást. A BRFK Bűnügyi Beve-
tési Osztály beosztottjai a férfit Budapest 

VIII. kerületében, a Práter utcában 2019. 
szeptember 14-én elfogták.

A nyomozók a 26 éves R. Andrást sze-
xuális erőszak bűntett kísérlet miatt gya-
núsítottként kihallgatták, majd őrizetbe 
vétele mellett előterjesztést tesznek letar-
tóztatásának indítványozására.

Kétszer megszúrtak egy férfit 
Budapesten

A rendőrök a csanádpalotai határátkelő-
nél fogták el a feltételezett elkövetőt.

A rendelkezésre álló adatok szerint 
2019. szeptember 28-án, este 11 óra 
körül Budapesten a VII. kerületi Bethlen 
Gábor utca és a Garay utca kereszteződé-
sében egy román állampolgárságú férfit 
kétszer megszúrtak, őt a mentők kór-
házba szállították.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
VII. Kerületi Rendőrkapitánysága súlyos 
testi sértés bűntett gyanúja miatt indított 
eljárást ismeretlen tettes ellen. A nyo-
mozók a térfigyelő kamerák felvételeit 
visszanézték, azonosították a feltétele-
zett elkövetőt, és elfogatóparancsot adtak 
ki a 20 éves román állampolgárságú 
férfi ellen, akit 2019. szeptember 29-én 
hajnalban Csanádpalota határátkelőnél 
elfogtak.

A férfit gyanúsítottként hallgatták ki 
súlyos testi sértés bűntett gyanúja miatt, 
őrizetbe vették, és előterjesztést tesznek 
letartóztatásának indítványozására.

Ismét komplex bűnügyi 
és rendészeti ellenőrzést 
tartottak a Belvárosban

A BRFK a társszervekkel közösen újabb 
ellenőrzést tartott az V., VI. és VII. 
kerületi szórakozóhelyeken, illetve azok 
környékén.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
rendőrei a Készenléti Rendőrség, a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal, a Budapesti 
Közlekedési Központ, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium, a Fővárosi 
Önkormányzati Rendészeti Igazgató-
ság, az Erzsébetvárosi Rendészeti Igaz-
gatóság, az Országos Idegenrendészeti 
Főigazgatóság, a Katasztrófavédelem, 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal, valamint a polgárőrség mun-
katársaival közösen komplex bűnügyi 
és rendészeti ellenőrzést tartottak 2019. 
szeptember 20-án, a késő esti és éjszakai 
órákban. Az ellenőrzés a turisták által 
sűrűn látogatott terézvárosi, erzsébetvá-
rosi és belvárosi szórakozó- és vendég-
látóhelyekre, illetve azok közvetlen kör-
nyezetére koncentrálódott.

A komplex bűnügyi és rendészeti ellen-
őrzés során a rendőrök a főváros frekven-
tált területeit és három szórakozóhelyet 
ellenőriztek, összesen 156 embert igazol-
tattak, és 11 embert állítottak elő, többek 
között három embert kábítószer birtok-
lása miatt, két-két személyt garázdaság 
és zseblopás miatt, egy ember ellen pedig 
körözés volt érvényben. 

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 
26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az 
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztön-
díjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként 
három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támoga-
tás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási 
intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-keze-
lői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési 
feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási 
feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkor-
mányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatása-
iról és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a 
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, mely-
nek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszer-
ben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó 
birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelsza-
vukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A 
pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csat-
lakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok 
ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva 
a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat 
csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt 
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában 
a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befoga-
dott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2019. november 5. (személyes benyújtás esetén 15 óra)

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan 
kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkor-
mányzat polgármesteri hivatalánál lehet személyesen vagy postai úton 
benyújtani az alábbi címen:

Személyesen: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Polgármes-
teri Hivatala Humánszolgáltató Irodáján (1076 Budapest, Garay u. 5., 
1. em. 114. ajtó)

Postai úton: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) részére.

További részletek: www.erzsebetvaros.hu
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Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2020. évre a Bursa Hun-garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztön-díjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támoga-tás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-keze-lői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkor-mányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nem-zeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, mely-nek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszer-ben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelsza-vukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályá-zati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkor-mányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. november 5. (személyes benyújtás esetén 15 óra)

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkor-mányzat polgármesteri hivatalánál lehet személyesen vagy postai úton benyújtani az alábbi címen:

Személyesen: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Polgármes-teri Hivatala Humánszolgáltató Irodáján (1076 Budapest, Garay u. 5., 1. em. 114. ajtó)

Postai úton: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány-zata (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) részére.

További részletek: www.erzsebetvaros.hu
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HELYISÉGHASZNÁLATI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata  Képviselő-testületének Művelődési Kulturális és Szociális Bizottsága helyiséghasználati pályázatot ír ki az Erzsébetvárosban működő  civil szervezetek részére

A pályázat célja
• A civil szervezetek hatékony, célcsoportot elérő munkavégzésének  elősegítése
• A civil szervezetek által nyújtott szolgáltatások számára kulturált  körülmények biztosítása
• A közösségi munkavégzés előnyeinek, kultúrájának megismertetése  az erzsébetvárosi civil szervezetekkel • A tapasztalatcsere és kapcsolatiháló-építés lehetőségének biztosításaA pályázati adatlap Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Polgár-mesteri Hivatala ügyfélszolgálati irodáin, valamint az ERöMŰVHÁZ  Nonprofit Kft. 1077 Budapest, Wesselényi u. 17 szám alatti székhelyén átvehető, illetve az önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu) letölthető.

Benyújtási határideje és módja, csatolandó dokumentumokA pályázat csak személyesen nyújtható be egy példányban2019. október 25., 12.00-ig
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatalánál (1076 Budapest, Garay u 5.), a 116. szobában.
További részletek a www.erzsebetvaros.hu oldalon.

FOGÁSZATI ASSZISZTENS – GYERMEKFOGÁSZAT

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna 

Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gyermekfogászat fogászati 

asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2021.02.23-ig tartó 

közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

26/1997. (IX.3.) NM rendeletben előírt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalma-

zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, OKJ fogászati asszisztens szakképesítés

• Érvényes ENKK és MESZK tagsági kártya

• Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

• Foglalkoztatás-egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló 

bizonyítványok/oklevelek másolata

•  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•  Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát 

bemutatja
•  Működési nyilvántartási engedély, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

•  Hunya Gabriella részére az allas@bjhuman.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat alapján kiválasztott jelölttel szemé-

lyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.bjhuman.hu – 2019. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak 

tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-

94/2019., valamint a munkakör megnevezését: fogászati asszisztens. A kinevezésre 4 

hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás 

eredménytelennek nyilvánítási jogát.

Amit kínálunk: havi 30 000,- Ft önkormányzati pótlék, munkaruha juttatás

PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére  
növényesítés támogatására 

2019.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Kép-viselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága a lakóközösségek-nek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról szóló 28/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletében 
foglaltak alapján pótpályázatot ír ki kerületi lakóközösségek és 
önkormányzati intézmények növényesítésének támogatására.
A pótpályázati felhívás és mellékletei beszerezhetőek Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala Ügyfél-szolgálatain (Erzsébet krt. 6., Garay utca 5., Akácfa u. 42‒48.) vagy letölthetőek az önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu).
A pályázaton részt vehetnek a VII. kerület közigazgatási területén lévő

a) társasházak
b)  lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi 

CXV. tv. 2. § (1) bek.)
c) önkormányzati lakóépületek kezelője 
d) a VII. kerületi önkormányzat által fenntartott  intézmények.

A pályázat benyújtása, elbírálása:

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 11., 24.00  
A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

További információ a www.erzsebetvaros.hu oldalon található.

KÖZLEMÉNY 

A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi adatfelvételi  

program részeként egészségi állapottal, egészségüggyel 

 összefüggő felmérést végez Erzsébetvárosban 2019.  

szeptember 16. és december 16. között.

A harmadik alkalommal zajló Európai lakossági egészségfelmérés 

(ELEF2019) végrehajtását a Bizottság (EU) 2018/255  

rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára, ötévente.

Az adatfelvétel célja a lakosság egészségi állapotának, az  

azt befolyásoló életmódjának, és az egészségügyi szolgáltatások 

igénybevételének, az ellátásokkal való elégedettségének vizsgá-

lata. Ezek az információk fontos – a helyes egészségmagatartást és 

egészség megőrzését ösztönző, az egészségi állapot javítását segítő, az 

egészségügyi ellátórendszer színvonalának emelését célzó – egészség-

politikai intézkedések meghozatalához járulhatnak hozzá.

Az ország 510 településéről 10 470 személyt választottak ki  

a véletlen mintavétel szabályai szerint, akik névre szóló, válaszadásra 

felkérő levelet kaptak szeptemberben.

A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interneten való 

kitöltésére, majd az ezt követő időszakban fényképes igazolvánnyal 

rendelkező összeírók keresik fel azokat, akik személyesen szeretné-

nek válaszolni. A válaszadás önkéntes.

A felmérésben résztvevők utazást, az internetes kitöltők sportszer-

utalványt nyerhetnek.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:

Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019)

Honlap:  www.ksh.hu/elef2019 
E-mail cím: lakinfo@ksh.hu 
Telefonszám: 06-80-200-766/3 
  (H‒Cs: 8‒16.30; P: 8‒14 óra)
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OKTÓBER
27. vasárnap
¡ 17.00–
Egykor bajnokaink voltak 
A Maccabi VAC kiállításmegnyitója

31. csütörtök
¡ 18.00
Zsidó különlegességek – Szunyogh 
Szabolcs előadása

NOVEMBER
6. szerda
¡ 18.00–
Vendégkönyv – A Kibic Magazin Irodal-
mi Szalonja kóstolóval

11. hétfő
¡ 18.00
FÉNY-KÉP – HOMMAGE Á MOHOLY-
NAGY LÁSZLÓ (Rendezte: Radó Gyula)

13. szerda
¡ 19.00–
Vendég a jövőből – Anna Ahmatova és 
Sir Isaiah Berlin története

14. csütörtök
¡ 17.00–
Főzzünk Fűszeres Eszterrel! 

21. csütörtök
18.00–
Zsidó különlegességek – Szunyogh 
Szabolcs előadássorozata

Cím: 1077 Budapest, Csányi utca 5. • www.erzsitt.hu 
e-mail: csanyi5@eromuvhaz.hu • Tel.: 06 (1) 369-3688

2019. október–november havi programok

OKTÓBER
25. péntek
¡ 19.00–
Latin parti a Mai Rumba zenekarral

26. szombat
¡ 13.00–20.00
Öko-nap

NOVEMBER
9. szombat
¡ 18.00–
Az élet értelme – Egypercesek száz 
percben (Minden jegy elkelt!)

12. kedd (Galéria)
¡ 18.30– 
Zenés tárlatvezetés – Balázs Nikoletta 
egyéni kiállítása

13. szerda
¡ 15.00–
Volt egyszer egy Király Színház – ope-
rett-délután

14. csütörtök
¡ 18.00–
Olvasókör Péterfy Gergellyel

15. péntek
¡ 19.00–
Camerata Pelsonore és Baráti Kristóf 
koncertje

21. csütörtök
Esélyegyenlőségi nap
¡ 9.00–13.00: Érzékenyítő programok 
a K11-ben
¡ 14.00–: A Baltazár Színház Fiúk, 
Lányok c. előadása a W17-ben

30. szombat
¡ 18.00–
A KVV Kamarakórus koncertje

Minden kedden 18 órától: Felnőtt 
festőiskola

Minden csütörtökön 10 órától: Senior 
50+ jóga

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 17. • www.eromuvhaz.hu
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu • Tel.: 06 (1) 413-3550, 06 (30) 915-2059

2019. október–november havi programok

OKTÓBER
24. csütörtök
¡ 19.00–
Bézs-estek – a www.radiobezs.hu 
nyilvános műsorfelvétele

25. péntek
¡ 19.00–
Világszám az öltözőben – zenés rivali-
zálás két részben

29. kedd
¡ 19.00
HERNÁDI Judit zenés önálló estje

NOVEMBER
2. szombat
¡ 20.30–
Crossover Budapest Halloween Party

6. szerda
¡ 20.00–
Jazzklub: Oláh Szabolcs Quintet

7. csütörtök
¡ 19.00–
Kis magyar snassz és neociki
Szalai András előadása

8. péntek
¡ 18.00–
Buna Konstantin festőművész emlék-
kiállításának megnyitója

10. vasárnap
¡ 19.00–
Bácskai Juli Pszichoszínháza

12. kedd
¡ 16.00–
Gold ZUMBA Klub 

13. szerda
¡ 19.00–
Legendás ’70-es évek – szórakoztató 
rocktörténet Hegyi Györggyel

14. csütörtök
¡ 19.00–
Világszám az öltözőben – zenés rivali-
zálás két részben

16. szombat 
Szabad A Színpad! – Könnyűzenei 
tehetségkutató verseny – DÖNTŐ

20. szerda
¡ 20.00–
Jazz-klub: SÁRIK Péter Trió és FALUSI 
Mariann

21. csütörtök
¡ 18.00–
Szabad A Színpad! – Könnyűzenei 
tehetségkutató verseny díjkiosztó

22. péntek
Esélyegyenlőségi Családi Nap

23. szombat 
A Nem Adom Fel Együttes koncertje

26. kedd
¡ 18.30–
Mese-estek felnőtteknek – Meseterá-
pia klub Boros Lucával

Cím: 1075 Budapest, Király utca 11.
e-mail: k11@eromuvhaz.hu • Tel.: 06 (1) 788-8139
Erzsébetváros Kártyával 20% kedvezmény

MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS  
KÖZPONT 2019. október–november havi programok

zenekarral!

Latin Party a
Mai Rumba

okto'’ber 25. 19.00 o'ra

Belépő: elővételben a jegy.hu-n 
vagy a helyszínen 1000 Ft, 
az előadás napján a helyszínen 1500 Ft

www.w17.hu

1077 Budapest, 
Wesselényi u. 17.     

       Wesselényi17

tel.: 06 1 413 3550Wessele'nyi17

ÖKONAP 
2019. október 26. 
szombat, 13:00–20:00

Egy délután a tudatosság jegyében!
Jegyvásárlás:
Elővételben a jegy.hu-n valamint a helyszínen: 500 Ft

13:00–15:00
Ökoneszeszer workshopok 

a Messzelátó Egyesülettel

15:00–18:00
Bringaturmix
Válassz az idénygyümölcsökből, 
tekerd meg őket, majd fogyaszd el!

18:00–20:00
Tóth Andi – 

Dobd ki a szemetest! 
Hulladékcsökkentés 

lépésről lépesre! 
ELŐADÁS

13:00–18:00
Ruhacsere 
– őszi ruhatár frissítés!

Dobd ki a szemetest! Dobd ki a szemetest! Dobd ki a szemetest! Dobd ki a szemetest! Dobd ki a szemetest! 
Hulladékcsökkentés Hulladékcsökkentés Hulladékcsökkentés Hulladékcsökkentés Hulladékcsökkentés 

Dobd ki a szemetest! Dobd ki a szemetest! Dobd ki a szemetest! Dobd ki a szemetest! Dobd ki a szemetest! Dobd ki a szemetest! Dobd ki a szemetest! Dobd ki a szemetest! Dobd ki a szemetest! Dobd ki a szemetest! Dobd ki a szemetest! 
Hulladékcsökkentés Hulladékcsökkentés Hulladékcsökkentés Hulladékcsökkentés Hulladékcsökkentés Hulladékcsökkentés Hulladékcsökkentés Hulladékcsökkentés Hulladékcsökkentés 

tel: +36 1 413 3550     |     e-mail: regisztracio@eromuvhaz.hu     |     www.w17.hu     |                Wesselényi17

Camerata Pelsonore

Baráti Kristóf
                        hegedű

  művészeti vezető: Román Mikola

NOVEMBER 15. 19.00 ÓRA

BELÉPŐ: ELŐVÉTELBEN A JEGY.HU-N VAGY A HELYSZÍNEN 500 FT

J.Ph. Rameau: Platée szvit
F. Mendelssohn: d-moll hegedűverseny
Leoš Janáček: Idyll

WESSELÉNYI 17 – DÍSZTEREM

www.w17.hu     |     1077 Budapest, Wesselényi u. 17.     |                 Wesselényi17     |     tel.: 06 1 413 3550
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Ajánló
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Kastélyok berendezéséhez vá-
sárolok bútorokat, festményeket, 
ezüstöket, porcelánokat, bronzo-
kat, antik órákat, stb., teljes ha-
gyatékot, első vevőként legma-
gasabb áron. Kiszállás díjtalan. 
Üzlet: 06 (20) 280-0151; e-mail 
cím: herendi77@gmail.com

Kémények bélelése, átépítése, 
belső marása teljes körű ügyin-
tézéssel. Szabó Balázs 06 (20) 
264-7752

Ingatlanirodánk eladó buda pesti 
lakásokat/házakat keres ügy-
feleinek. Gyorsan vevőt hozunk, 
jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. 
Ismerősének lakása eladó? Hív-
jon, ajánlási jutalékot kap! Laurus 
Ingatlan, Tel.: 06 (20) 960-0600

Villanyszerelést, gyengeáramú 
hálózatok szerelését, vagyon-
védelmi rendszerek kiépítését 
vállalom. Megbízható szakember, 
precíz munka, 20 év tapasztalat. 
Tel.: 06 (30) 477-3196

Elcserélném 2 szobás lakáso-
mat, másfél szobás vagy kisebb 
önkormányzati öröklakásra. Tel.: 
06 (20) 976-0625, e-mail: nap-
hold1@hotmail.com

Házhoz megyek! Fogsor készíté-
sét és javítását garanciával vál-
lalom. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06 (20) 980-3957

Villanyszerelő hibajavítást, 
elektromos eszközök be/felsze-
relését, lakások felújítását vállalja. 
Telefonszám: 06 (20) 955-5510

Papír- és fémpénzt, bélyeget, 
képeslapot, papírrégiséget, régi-
ségeket vásárolunk és árverésre 
átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.: 06 (1) 266-4154, Nyitva: 
h-sz: 10–17, cs: 10–19

Életjáradéki és eltartási szerző-
dést kötnék olyan idős hölggyel, 
úrral, akinek anyagi illetve ápo-
lási segítségre lenne szüksége, 
aki egyedül érzi magát, kérem, 
hívjon bizalommal. 06 (70) 381-
8029, 06 (20) 583-9944

Műanyag ablakok és ajtók cseré-
je, valamint thermohőszigetelés 
és szellőzőbeépítés megrendel-
hető a 06 (70) 279-1876 telefon-
számon.

VII. kerületi hotel keres 
reggeliz  tető felszolgálót, 
konyhai kisegítőt 6 órás munka-
körben és szobaasszonyt 8 órás 
foglalkoztatással. Tel.: 06 (30) 
525-9247

Gyógypedikűrt-manikűrt vál-
lalok, hívásra házhoz megyek. 
Ingyenes kiszállás. Tel: 06 (30) 
242-9507

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-
kád-wc: 25 000 Ft-tól, kamerás 
csővizsgálat 25 000 Ft-tól, 
festés-tapétázás. Tel.: 06 (70) 
250-9132

Megbízható, energikus, nyug-
díjas asszony vagyok. Takarítói 
munkát keresek 6-8 órában. 
Gyakorlat van. Tel.: 06 (70) 354-
4875

Kéménybélelés, kondenzációs 
kazánok bekötése, szerelt 
kémény építés, szakvélemény 
ügyintézés. Tel: 06 (20) 327-
1888

Gyűjtő venne bélyeggyűjte-
ményt, régi postai képes levele-
zőlapot. Tel.: 06 (20) 522-5690, 
06 (1) 322-8439

Kulturált, egyedülálló, autóval 
rendelkező fiatalember minden 
jellegű otthoni munkák elvégzé-
sét, idősek fuvarozását vállalja. 
Tel.: 06 (70) 551-2881

Megfelelő anyagi háttérrel 
rendelkező fiatalember 
életjáradékot, gondozást vállal 
hosszú távú befektetés céljából. 
Tel.: 06 (70) 551-2881

PANTOMIM-tanfolyam felnőt-
teknek! Minden érdeklődőt 
szeretettel vár Karsai Veronika 
pantomimművész! Részletek, 
jelentkezés: pantomim.hu

Pénzt adok! Életjáradékot 
kötnék ottlakás nélkül, lein-
formálható vagyok. Visszahí-
vom! Köszönöm! H.B. Tel.: 06 
(20) 528-2532

Közös képviselő társasházak 
kezelését vállalja korrekt 
áron megbízható munkával. 
Kapuváry Eszter: 06 (70) 627-
3494

szolgáltatá s • ingatl an • á ll á s • régiség • egészség • oktatás 
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CSOKIT VAGY 
CSALUNK

GYERE, JÁTSSZ ÉS ÉLVEZD VELÜNK A HALLOWEENT 
A VARÁZSDOBOZ JÁTSZÓHÁZBAN

Halloween alkalmából borzongatóan jó partira hívunk 
mindenkit a játszóházba!

2019. OKTÓBER 31-ÉN 
A következő programokban lehet része kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt:
• „Keresd a tököt” játék ajándék zsetonért
• Kreatív foglalkozások 
• Arcfestés és csillámtetoválás
• Halloween-i csoki és cukorka osztása 

Egész napos kedvezményes belépő, 
gyerekeknek 900- Ft, kísérőknek ingyenes!

ELÉRHETŐSÉG
Varázsdoboz Játszóház
1074 Budapest, Dob utca 27. (bejárat a Dob utca 29. felől)
Nyitva tartás: minden nap 8:00-20:00
Tel.: +36 1 266 0485
www.bjhuman.hu/varazsdoboz-jatszohaz
További információkért és aktualitásokért 
keresse fel a Varázsdoboz Játszóház 
facebook oldalát!
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A játszótérrel szinte egy időben nyit a Mil-
lennium Háza is, így a családok megta-
pasztalhatják, hogy a projekt fő vonzerejét 
a kultúra és a rekreáció páratlanul gazdag 
intézményrendszere és a zöldfelületi kikap-
csolódás harmonikus együttléte adja.

A Nagyjátszótér a Városliget dél-keleti 
részén, a Dózsa György út–Ajtósi Dürer sor 
kereszteződéséhez közeli területen helyezke-
dik el, melynek köszönhetően minden irány-
ból könnyen és akadálymentesen megkö-
zelíthető. A gyerekek biztonsága érdekében 
a területet egy másfél méter magas kerítés 
védi, melyen öt bejáratot alakítottak ki. Ani-
mátorok segítik majd a családok eligazodá-
sát és a biztonságos játékot. A tervezők nagy 
hangsúlyt fektettek arra, hogy teret engedje-
nek a szabad játéknak, inspirálják a gyerekek 
alkotóenergiáit, a homokos játszórészben 
például előásható őskori régészeti leleteket 
imitáló fosszília-másolatok ösztönzik a kicsi-
ket a játszva tanulásra.

A SMART megoldások sem hiányoznak a 
digitális nemzedék modern játszóparkjából: 

okoscsúszda méri majd a csúszási sebességet. 
A tervezők természetesen gondoltak a kis-
mamákra is, a baba-mama hintával akár már 
a pár hónapos csöppségek is kipróbálhatják 
a ringatózás nyugtató élményét. Ebben a 
parkrészben nyugodt, szoptatásra alkalmas 
területeket különítettek el, ahol pelenkázni 
is lehet. Az esélyegyenlőség, a társadalmi 
integráció jegyében nagy hangsúlyt fektettek 
az akadálymentesítésre és az érzékenyítésre. 
Számos integrált játszóeszközt is telepítet-
tek a parkrészbe, melyeket akadálymente-
sen lehet megközelíteni, hogy a különböző 
fogyatékkal élő gyermekek is együtt játsz-
hassanak ép társaikkal.

A 13 000 négyzetméteres játszótér nem-
csak méretével, de különleges felszereltsé-
gével is kitűnik a közparkokban található 
játszóterek közül. Az összesen mintegy 
50 játszóelemet úgy válogatták össze, hogy 
korosztályonként csoportosítva megfelelően 
fejlesszék a kulcskompetenciákat és a kogni-
tív képességeket. 6 különféle csúszda, 10 féle 
hinta és körhinta, 4 féle forgójáték, 3 homo-
kozó, 7 féle egyéni és páros rugós játék, 2 
darab egyedi tervezésű, fél tucat elemből 
álló, nagy, köteles mászókomplexum, 10 
földbe süllyesztett trambulin és hosszan 
kanyargó patak zsilipekkel és  vizes játékok-
kal várja a gyermekeket. A játékelemek egy 

része speciális, integrált kialakítású, tehát 
az egészséges és fogyatékkal élő gyerme-
kek együtt tudnak rajtuk játszani. A Szinyei 
Merse Pál Léghajó című festménye által 
inspirált központi mászóka mellett további 
nagyméretű mászóelemek is helyet kaptak a 
parkban, például a nagyobbaknak két csúsz-
datornyot egyedileg kialakított, többszin-
tes háromdimenziós mászóhálóval kötöttek 
össze. A különleges játékelemek az önfeledt 
játék mellett a mozgáskoordináció fejleszté-
sét is célozzák.

A játszóeszközöket Európa legelismer-
tebb, nagy tapasztalattal rendelkező cégei 
gyártották és szállították, azok mindegyike 
biztonságos, és megfelel a legszigorúbb hazai 
és európai uniós szabványoknak. A Nagy-
játszótér megnyitása az első lépés a család- 
és gyermekbarát Városliget kialakításához 
vezető úton, a parkfejlesztés további ütemé-
ben 7 új játszótér épül.

Liget Budapest Projekt – Megnyílik Európa legkomlexebb játszótere

A Liget Budapest Projektnek 
köszönhetően elkészült 

Európa egyik legkomplexebb 
és legkorszerűbb játszótere 
a Városligetben. A játszótér 
az őszi tanítási szünet első 

napján, október 26-án nyitja 
meg kapuit a családok előtt. 

Az őszi szünetben vehetik birtokba 
a családok a városligeti Nagyjátszóteret

A gyerekek a játszótér megnyitása előtt elsőként próbálhatták ki a léghajó formájú játszóeszközt

A kicsik és nagyok  örömére  zajlik a tesztüzem 
a játszótéren

A nyitás  előtt az iskolás  és  óvodás  csoportok  
is tesztelték a játékokat
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MAGYARSÁG HÁZA – 1051 BUDAPEST, ZRÍNYI U. 5.

  magyarsaghaza.net   magyarsaghazainfo@gmail.com 

  facebook.com/Magyarsag.Haza.2011/

2019. OKTÓBER 30. (SZERDA), 18:00 
dokumentumfilm a görögkatolikus 
papság meghurcolásáról
 
Vendég: Vojtkó Ferenc filmrendező
és Riskó Marianna történész 

MAGYARSÁG HÁZA 
FILMKLUB
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