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2011. október 26–27–28-án egészségnapokat tartott az erzsébetvárosi önkormányzat. A szűrővizsgálatok a VII. 
kerületi lakosok számára ingyenesek voltak. Az önkormányzati kezdeményezés sikeresnek bizonyult, hiszen a fel-
állított „szűrőstandok” előtt – ahol az egészségügyi munkatársak segítségével BMI testtömeg-index számításra, 
vérnyomás-, testtömeg-, testzsír-, csontritkulás-, allergia-, légzésfunkció-, valamint koleszterinszint-mérésre volt 
lehetőség – kígyózó sorok álltak. A rendezvény vendégeitől, Schobert Norberttől és feleségétől, Rubint Rékától 
a  látogatók sok mindent megtudhattak a helyes életmódról és az egészséges táplálkozásról. Az önkormányzat 
háromnapos kezdeményezésének célja a prevenció és az egészségtudatos életvitel propagálása volt.

Egészségnapok 
Erzsébetvárosban 



Elhunyt Albert Flórián

70 éves korában el hunyt Albert Flórián, a magyar labdarúgás egyetlen 
arany labdása.
A Ferencváros Torna Club klasszisa 537 mérkőzést játszott az FTC szí-
neiben. 383 gólt szerzett, négyszer nyert magyar bajnokságot, és egyszer 
kupát. 1959-ben volt először válogatott. A nemzeti együttes mezét 75 
alkalommal húzhatta magára. Háromszor volt magyar gólkirály, és két 
alkalommal is megválasztották Magyarországon az év labdarúgójának. 
Tagja volt az 1960-as olimpián bronzérmet szerzett magyar válogatott-
nak és az 1964-es madridi Eb-n szintén harmadik helyezést elért nem-
zeti együttesnek. Pályafutásának legnagyobb elismeréseként 1967-ben – 
eddig egyetlen magyarként – elnyerte a France Football Aranylabdáját. 
Visszavonulása után klubjának örökös bajnoka és tiszteletbeli elnöke 
maradt. A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje polgári tago-
zata kitüntetésben részesült, és megkapta a Nemzet Sportolója címet is.
Albert Flórián emléke előtt tisztelegve, a róla elnevezett stadion szék-
háza előtt Erzsébetváros fradistái is elhelyezték az emlékezés gyertyáit 
és virágait.
Nyugodjék békében!

Halloween  
a Dob utcai  
iskolában

Október 28-án a Dob utcai iskolások megünnepelték 
a nyugati világban elterjedt, nálunk pedig az utóbbi 
években egyre divatosabbá váló Halloweent. Az iskola, 
hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal 
várta tanulóit Halloween-partyra. A humoros ijeszt-
getések, a dekorációk kellő motivációt jelentettek a 
boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepén. 
Péntek délután az iskola alsó tagozatosai Halloween-
partyt, a felső tagozatosok pedig  „Tök jó napot” tar-
tottak a szellemek és a kísértetek ünnepe alkalmából. 
A kisdiákokat tökből készített ételek várták a büfében, 
amit a kilencedikesek készítettek el erre az alkalomra. 
A mulatság annyira jól sikerült, hogy a szervezők már 
most gyűjtik az új ötleteket a jövő évi programokhoz.

Vándor Műhely
A Budapesti Vándor Kórus – több éve folyó zenepedagógiai programsorozata 
keretében – még tanulmányaikat folytató vagy már gyakorló karnagyok-
nak szervezett karvezetés-kurzust október 21-étől 23-áig. A háromnapos 
műhelymunka mind a jelentkező karnagyoknak, mind a kórustagoknak 

kiváló lehetőséget teremtett 
az alkotó művészi együtt-
működésre, a már ismert 
művek újrateremtésére. A 
karnagy-vendégek, Szij-
ártó Tímea, Énok-Nagy 
Levente és Hermann Sza-
bolcs a beénekléstől kezdve 
a sokoldalú gyakorláson 
át a záróhangversenyen 
való előadásig a karnagyi 
tevékenység minden fázi-
sában szerepet kaptak. A 
műhelymunka anyaga a 
kórus repertoárjából került 

ki: bicentenáriuma alkalmából Liszt Ferencnek három műve szólalt meg, 
ezekhez csatlakozott a XX. századi magyar szerzők (Kodály Zoltán, Vándor 
Sándor, Gárdonyi Zoltán, Petrovics Emil, Kocsár Miklós, Orbán György, 
Csemiczky Miklós) egy-egy műve, valamint a tavalyi Budapesti Vándor–
Révész Fesztiválról Kazai Ágnes győztes opusza. A próbák középpontjába 
a művek intenzív elemzése került: a karnagyok 
megerősítették vagy megvilágították a 
kórustagokban egy-egy akkord vagy 
zenei frázis szerepét, megmutat-
ták az odaillő hangszínt, a dina-
mikát vagy a tempót, ezáltal 
segítve a még ihletettebb 
előadást. A műhelymunká-
hoz csatlakoztak a Budapesti 
Vándor Kórus fiatal szólam-
vezetői is; egy-egy kórusmű-
vet gyakoroltatott, majd vezé-
nyelt Bangó Viktória, Sassné 
dr. Berényi Eszter, Bati Zoltán 
és Sass Boldizsár. A művészeti 
tevékenység szakmai alapjait a háttér-
ből dr. Mindszenty Zsuzsánna Liszt-díjas 
karnagy, valamint Németh Zsuzsanna, a kórus Artisjus-díjas karnagya 
és művészeti vezetője biztosította. Dr. Mindszenty Zsuzsánna a második 
napon előadást is tartott napjaink kórusirodalmáról, középpontba helyezve 

az új romantika irányzatát.
(Énekkarunk a szóba került 
brit John Rutter egyik mű  vét 
már énekelte.) A záró koncert 
szín helye vasárnap délután 
az Erzsébetvárosi Kö zös  sé gi 
Ház díszterme volt. A műsort 
Juhászné Tóth Anna zenetör-
ténész vezette. A hangverseny 
után a köz  reműködőket és 
a megjelent hallgatóságot a 
kórus tagjai fogadáson látták 
vendégül.

A nagy visszatérés
Szeptemberben a több mint 100 éves múltra vissza-
tekintő Kertész utcai iskolaépületbe régi tanítvány 
ér kezett. A ma Ausztráliában élő Losonczi Tamás, aki 
az ötvenes években az intézmény diákja volt, érdek-
lődéssel nézett szét a megújult iskolában. Különö-

sen nagy figyelmet fordított 
az in formatika termek 

fel  szereltségére és a 
sportud var ra. Be -

szél  getett a gye re-
kek kel, és ér dek-
lő  dött az oktatás 
és a könyv tár 
gaz dag kínálata 

iránt. Em  lékezve 
a régi időkre, az 

is kolának ajándé-
ko zta bizonyít vá nyát. 

Idősek köszöntése
A kerületben hagyománnyá vált a szépkorúak köszöntése.  Legutóbb Orbán And-
rásnét és Pécsi Jenőt látogatta meg 90. születésnapján Bartusné Benedek Barbara és 
Megyesi Mózes önkormányzati képviselő. Isten éltesse az ünnepelteket, és még sok 
szép, boldog esztendőt kíván nekik Erzsébetváros Önkormányzata!

Liszt  
emlékkoncert

Októberben ünnepelte a világ Liszt Ferenc születésének 
200. évfordulóját. Ebből az alkalomból Magyarországon 
és külföldön is számos helyszínen emlékeztek a zongoravir-
tuóz zeneszerzőre. A Molnár Antal Zeneiskola és az Erzsé-
betvárosi Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény közös 
rendezésében 2011. október 21-én emlékkoncertet tartot-
tak a bicentenáriumon, ahol színvonalas műsort adtak a 
Molnár Antal Zeneiskola növendékei. Az előadással egy-
bekötve plakátkiállítás nyílt az Erzsébetvárosi Közösségi 
Házban. A rendezvényt Rónaszékiné Keresztes Monika, 
Erzsébetváros alpolgármestere nyitotta meg. Beszédében 
hangsúlyozta, hogy ismét a klasszikus komolyzene felé kell 
orientálódni. „Hiszek abban, hogy ez a jövőben megva-
lósul, és a magasabb rendű zene újra meghatározó lesz az 
emberek életében”– mondta a politikus.

Budavári 
Pálinka- és 

Kolbászfesztivál
Az ötödik alkalommal megrendezett Pá-
lin ka- és Kolbászfesztiválon, amelynek a Bu-
dai Vár adott otthont, nemcsak a vidékiek, 
hanem a tősgyökeres erzsébetvárosiak által 
kínált kolbászokat és szalonnákat is meg le-
hetett kóstolni. A fesztiválra kilátogatókat a 
legnemesebb pálinkák, ételkülönlegességek 
és igazi hungarikumok várták. A tulajdonos 
elmondta, hogy több helyen is megfordult 
már nagy népszerűségnek örvendő áruival, 
és örülne, ha egyszer Erzsébetvárosban is meg 
tudná mutatni, milyenek a hazai ízek. A VII. 
kerületiek is tervezik, hogy a közeljövőben 
tartanak egy hasonlóan nagyszabású nemzet-
közi gasztronómai rendezvényt. 

32 AktuálisAktuális



Látogatás az Erzsébetvárosi  
Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola  

és Szakközépiskolában
Itt az idő, hogy a leendő Kertészesek ismerkedjenek az iskolával.

Keddenként kisgyermekektől hangos a Kertész utcai épület. 
Október 25-én a kerület óvodáiból több mint 60 apróság látoga-
tott el az iskolába. Legtöbben a számítógép világával ismerkedtek, 
de nagy érdeklődést váltott ki körükben a kézműves foglalkozás és 
a játékos sport is. A jól végzett munka után jólesett a kicsiknek az 
uzsonna, és örömet szerzett nekik az iskolalátogatás emlékére kapott 
ajándék.

Október 27-én, a nyolcadikosok pályaválasztásának megkönnyí-
tése érdekében, nyílt napot tartottunk. Az érdeklődő általános isko-
lások bemutató órákon szerezhettek információkat intézményünk 
képzési kínálatából. Lehetőségük volt arra, hogy közismereti és szak-
mai órákat látogassanak, a nyílt nap végén, az igazgatói tájékoztatón 
pedig időközben felmerült kérdéseikre kaphattak választ.

Új tanulóinkat már gólyává avatták a kilencedikes diákok. A prog -
ramot – a színvonalas műsort is  – a tizedikesek szervezték, más 
évfolyamosok bevonásával. A „mazsolák” Tarzannak, Jane-nek vagy 

stréber diáknak öltöztek a rendezvényen, osztályfőnökükkel együtt. 
A bemutatkozó felvonulást a gólyaeskü követte, amellyel vállalta 
minden új diák, hogy vérbeli „kertészes” lesz. A gyerekek között a 
K30 (Kertész utca 30.) megnevezés szimbolikussá vált, összetartozá-
sukat jelképezi. 

Mialatt a kilencedikes tanulók bemutatkozó műsorukra készü-
lődtek, a nagyobbak zenés és táncos műsorral szórakoztatták az 
érdeklődőket, majd a gólyák előadása következett. Mindkét osztály 
színvonalas műsort adott elő. A vetélkedőben a gyerekek – osztá-
lyonként és feladatonként néhányan – összemérhették kreativitásu-
kat, ügyességüket és merészségüket is. A műsorok utáni diszkóban 
már együtt ropták a táncot a frissen avatott gólyák és a szalagavatóra 
készülő, az idén érettségiző „vén” diákok.

A csillogó szemekből és a felpezsdült hangulatból látni lehetett, 
hogy mindenki – tanárok és diákok egyaránt – jól érezte magát az este 
folyamán, és az iskolát tényleg második otthonának tekinti.

Gyergyószentmiklósi  
találkozás

Október 27-én Erzsé-
betváros polgármestere, 
Vattamány Zsolt hivatalá-
ban fogadta Mezei Jánost, 
Gyergyószentmikós pol-
gármesterét és szakmai 
stábját. A találkozás célja 
az volt, hogy meghatároz-
zák azokat a területeket, 
ahol az érintett intézmé-
nyek vezetői felveszik a 
kapcsolatot egymással. 
A megbeszélés végén alá-
írtak egy nyilatkozatot, 
amelynek alapján kölcsö-
nösen kezdeményezik a 
két önkormányzat közötti kapcsolatfelvételt. Vattamány Zsolt lapunknak 
elmondta, már régóta tervezik, hogy együttműködési nyilatkozatot írnak alá 
az erdélyi várossal. A polgármester úr azt is hangsúlyozta, hogy elképzeléseik 
között szerepel az oktatási és kulturális területeken való együttműködés kiala-
kítása, de fontosnak tartja a diákok csereutaztatását is, amivel az a céljuk, hogy 
a fiatalokkal megismertessék a két várost. Mivel a hetedik kerület kulturális 
szempontból központi szerepet tölt be, szeretnének élni azzal a lehetőséggel, 
hogy az erdélyi művészek is bemutatkozhassanak Erzsébetvárosban. 

Parlamenti látogatás 
Erzsébetváros Önkormányzata immáron hagyományt kíván terem-
teni a korábbiakban már sikeresen szervezett Országház-látogatás-
ból. A program keretében október 24-én a Baross Gábor Általános 
Iskola és az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szak-
iskola és Szakközépiskola kisdiákjai vehettek részt Rónaszékiné 
Keresztes Monika alpolgármester és országgyűlési képviselő asszony, 
és Bartusné Benedek Barbara, önkormányzati képviselő vezetésével 
a Parlament, és egyben a magyar királyi korona megtekintésén. A 
látogatás során sétálhattak Magyarország legnagyobb épületében, a 
pompás neogótikus Parlament belsejében, betekinthettek a díszes 
ülésterembe és a lélegzetelállítóan gyönyörű lépcsőházba. A prog-
ram során az épület történelmi múltjával is megismerkedhettek a 
diákok.

A továbbiakban is várjuk minden erzsébetvárosi je lent kezését! 

Előzetes bejelentkezés a 06-1/462-3214 telefonszámon vagy az 
ignacz.brigitta@erzsebetvaros.hu e-mail címen.

Kitüntetés 1956 hőseinek
Október 23-án, az ünnepi megemlékezéseket követően Erzsébetváros Önkormány-
zata nevében Vattamány Zsolt polgármester emlékérmet adományozott minden 
kerületi polgárnak, aki az 1956-os forradalom során kiállt a magyar szabadság 
ügyéért, példát mutatott bátorságból és hazaszeretetből.

A kitüntetettek névsora: Anti László, Bogye György, Csaba Rezső, Csap Lajos, 
Dózsa László, Dr. Oláh Vilmos, Holl Ferenc, Kis Imre, Lauer Lászlóné, Mikulás 
Imre, Nagy Lajos, Polgár Tibor, Priska Tamás, Prof. Dr. Jako Géza, Szegi István, 
Székely Dezsőné, Wittner Mária.

Közlemény
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az okmányiroda 
anyakönyvi csoportján 2011. november 15-én 
(kedden), november 29-én (kedden) és december 
6-án (kedden) egész napos állampolgársági eskü-
tételek miatt az ügyfélfogadás szünetel.

Esélyegyenlőség  
program

 Október 25-én a Cseresznye Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Iroda az önkormányzattal együtt-
működve esélyegyenlőségi programot tartott az 
Erzsébet krt. 6. szám alatt található önkormány-
zati épületben. Az „All Inclusive” program egy 
nyolcnapos ifjúsági csere, amely 16-20 éves fia-
talok részvételével zajlik. A 35 fiatal számára ter-
vezett akció célja a sztereotípiák, az előítéletek és 
a társadalmi kirekesztés és befogadás témáinak 
nem-formális tanulási eszközökkel való feldol-
gozása. A projekt során a fiatalok kreatív tech-
nikákkal dolgozzák fel a csere témáit: közösen 
alkotnak plakátokat, képregényeket és a saját 
országukat bemutató klipeket.
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Móri Árpádné
pedagógus 

Kerületünk Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumának 

elkötelezett igazgatója, „civilben” három nagykorú gyermek édesanyja.

Húsz éve dolgozik Erzsébetvárosban, második otthonának érzi  

a városrészt. 

Szabadidejében szívesen űzi a sudoku nevű japán logikai társasjátékot, 

vagy keresztrejtvények fejtésében merül el, de a zene és a tánc is 

kikapcsolódást jelent számára. 

Zene és progresszív  
szemlélet a tanításban

A mindEnrE nyitott, újító és szAkmAilAg fElkészült pEdAgóguskÖzÖsség, A művészEti  
– ElsősorbAn A zEnEi – nEvElés, no mEg A csAládiAs jEllEg vonzzA Az AlsóErdősori 

bárdos lAjos áltAlános iskolA és gimnázium pAdjAibA A lEEndő diákokAt.  
Ez A légkÖr fogtA mEg móri árpádné igAzgAtónőt is, Aki Egykor kErülEtünkbEn 

tEvékEnykEdEtt, mint szAktAnácsAdó.
szilléry éva

– A kezdetektől fogva kiemelt zenei képzést nyújt az 
Alsóerdősori Bárdos Lajos Iskola. Mit jelent ez a diá-
kok általános  teljesítménye szempontjából?
– Nyilvánvaló, hogy a zeneoktatás a többi készségre is 
pozitívan hat, noha a tanulmányok során még nem biz-
tos, hogy mérhető a különbség, de az itt tanulók felnőtt 
életükben okosabb és jobban helytálló emberré for-
málódnak egy hagyományos iskola diákjaihoz viszo-

nyítva. A jó ritmusérzék az olvasástanuláshoz nyújt 
segítséget, a memória fejlesztésével pedig a matemati-
kai alapképletek vagy bármely tárgyi ismeretek jobban 
megragadnak a fiatalokban. A hangszeren tanulók 
koncentrációja javul, és személyiségük szempontjából 

is komoly fejlesztést jelent a képzés. Meggyőződésem, 
hogy kitartóbb, szorgalmasabb és a munkához jobban 
viszonyuló emberekké válnak a későbbiekben.  
– A Kodály módszer szerint oktatják a zenét? 
– Intézményünket az innováció jellemzi, így a zene-
tanításban sem ragaszkodunk a hagyományos metó-
dusokhoz. Inkább azt tartjuk szem előtt, hogy a zene 
elsősorban örömforrásként jelenjen meg a tanításban.  
Az Orf családtól több millió forint értékben hangsze-
reket kaptunk, elsősorban ütősöket, amelyeket beépí-
tünk a tanításba. 
– Az iskola a néptáncot is beemelte tanrendjébe...
– Az alsó tagozaton minden osztály diákjai tanulnak 
néptáncot nálunk, ami „kiváltja” a heti kötelező test-
nevelés órák egyikét. Erre a célra külön tornaszobát 
használunk, mivel egyelőre csak egy tornatermünk 
van.  
– Milyen fellépéseken mutatkoznak be táncosaik? 
– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy két éve Belg-
rádban a Joy of Europe gyermekfesztiválon a mi 

néptánc csoportunk képviselte Magyarországot. 
Ki fejezetten keressük a fellépési lehetőségeket, hiszen 
fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek érezzék: a sok gya-
korlás meghozza gyümölcsét. A napokban a Nemzeti 
Múzeum Teleki Pál konferenciáján szerepeltek, a kará-
csonyi, adventi időszakban pedig a Kossuth térre hív-
ták énekelni kórusunkat.
– A zene kulturális gyökereink megismerésére, nemzeti 
tudatunk erősítésére is nevel. Fontos ez oktatásukban? 
– A néptánc és a népzene nagy szerepet tölt be a népi 
hagyományok ápolásában. De megemlíthetem saját 
Liszt Ferenc kiállításunkat is, amelyen az énektanárok 
vezetésével ismerkednek a tanulók a neves zeneszerző-
vel. Emellett azt gondolom, hogy a gyerekeknek az élő 
történelemmel is kell találkozniuk, mert rajta keresz-
tül tudják átélni és igazán magukévá tenni a múltun-
kat. Ezért az 56-os forradalomról való megemlékezés 
céljából nemrég történelmi hetet szervezett az iskola. 
Azon belül „Az azok az ötvenes évek” címmel kiállí-
tást rendeztünk, melyre a gyerekek otthon, nagyszü-
leiktől származó, a mindennapi életben használatos 
eszközöket, fényképeket, könyveket gyűjtöttek, de 
voltak, akik portréfilmet készítettek az eseményeket 
átélt rokonokról, szomszédokról. 
– Milyen arányban maradnak általános iskolásaik 
az intézmény falai között a középiskolás években is? 
– A gimnáziumban évfolyamonként egy-egy osztályt 
indítunk, ebből adódóan nem is tudnánk befogadni 
az általános iskolát befejezők mindegyikét. Középis-
kolásaink hetven százaléka az itteni elemisták közül 
kerül ki, a többiek külsősök. A 160 fős gimnáziumi 
tagozat jellemzője a családias jelleg, de vonzereje a 
tartalmas kórusélet is.

Középiskolánk az átlagos képességű tanulókat is 
hatékonyan készíti fel felsőoktatási tanulmányaikra, 
büszkék lehetünk remek érettségi eredményeinkre és 
a beiskolázási mutatóinkra. A jövő évben angol nyelv 
és informatikai tagozatot tervezünk indítani, erre a 
célra készülve hamarosan felújítja az önkormányzat 
számítógépparkunkat is. Nagyon várjuk az új gépeket! 

Elsősorban nevelő tantestület vagyunk, ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy másodlagos lenne a tanu-
lók jó tanulmányi eredménye. De úgy tapasztaljuk, 
hogy a nevelésre egyre nagyobb hangsúlyt kell fek-
tetnünk, hiszen napjainkban a gyerekek kevesebb 
időt töltenek a szüleikkel mint korábban.
– Ön Erzsébetvárosban él? 
– A tizenhatodik kerületben lakom, de majdnem húsz 
éve dolgozom a hetedik kerületben, úgyhogy már 
idevalósinak érzem magam. Először az Erzsébetvárosi 
Pedagógiai Szolgáltató Központban voltam szakta-
nácsadó, ebben a funkciómban ismertem meg a város-
rész iskoláit. Emlékszem, amikor első alkalommal az 
Alsóerdősori iskolába látogattam, engem is családias 
jellege fogott meg. „Beleszerettem” az intézménybe, 
abba, hogy itt a tanárok szabadon próbálkozhatnak 
ötleteikkel, s így nemcsak a gyerekeket, hanem a taná-
rokat is folyamatosan fejleszti az oktatás. Ezt a szem-
léletet szeretném, immáron mint az iskola vezetője, 
megvalósítani.

A gyerekeknek az élő történelemmel 
is kell találkozniuk, így tudják átélni 
múltunkat. 
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Erzsébetvárosi egészségnapok
ErzsébEtváros ÖnkormányzAtA 2011. októbEr 26–27–28-án EgészségnApokAt rEndEzEtt, 

AmElyrE sok szErEtEttEl várt mindEn, A kErülEtbEn élő lAkost és hozzátArtozóit.  
A kEzdEményEzés Az ErzsébEt-tErv részét képEztE, céljA Az volt, hogy A lEhEtőségEkEt 

kihAsználvA tÖbbEk számárA AdhAsson információt Az EgészségmEgőrzés  
és bEtEgségmEgElőzés fontosságáról, szűrővizsgálAtokAt végEzvE sEgítsEn idEjébEn 

fElfEdEzni A kEzdődő bEtEgségEkEt, és szélEs kÖrbEn ErősítsE Az EgészségtudAtos 
szEmlélEt kiAlAkulását. 

Nemcsak országszerte okoz problémát, 
de kerületünkben is magas azoknak a 
száma, akik nem mennek el a különböző 
szűrővizsgálatokra, mert azok magas 
költségei túl nagy terhet jelentenek szá-
mukra. Az önkormányzati kezdemé-
nyezésnek köszönhetően a kerületünk-
ben élő lakosok az Egészségnapokon 
ingyen megvizsgáltathatták magukat, a 

szűréshez mindössze egy érvényes TB-kártyára és lak-
címkártyára volt szükség. A rendezvény célja az volt, 
hogy ráirányítsa az emberek figyelmét az egészséges 
életmód fontosságára, valamint hogy a programoknak 
köszönhetően tudatosabban, egészségesebben éljenek.

Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere el -
mondta, hogy a programsorozattal a prevenció 

jelentőségét szerették volna hangsúlyozni, mert a 
súlyos népbetegségek megismertetése, a betegsé-
gek következményeinek, a hatékony kezelések vár-
ható előnyeinek, a népbetegségek megelőzésének 
bemutatása, korai felismerésének lehetősége nem 
elhanyagolható feladat. Az Egészségnap célja az 
is, hogy tájékoztasson, informáljon, és csökkentse 
az idegenkedést az egészséget védő vizsgálatoktól. 
Ezért a védőnők életmód-tanácsadással, vércukor-
szint-, koleszterin- és vérnyomásméréssel, ingyenes 
szűrővizsgálatokkal (légúti allergiás szűrés, számí-
tógépes talpvizsgálat) színesítették a programokat 
a kerületi lakosok számára. A rendezvénynek nagy 
sikere volt, hiszen a délelőtt 11 órától kezdődő szű-
résekre délutánra gyakorlatilag megtelt a váróterem 
az egészség iránt érdeklődő diákokkal, szülőkkel és 
idősekkel. 

A szűrőprogramok főbb témái az egészséges táplálko-
záshoz kapcsolódtak, de, mivel a védőnők mindenben 
az érdeklődők rendelkezésére álltak, bárki nyugod-
tan feltehetett nekik kérdéseket személyi-, környezeti, 
helyes fogápolási és a káros függőséghez vezető szoká-
sok (dohányzás, alkohol és egyéb drogok) megelőzésé-
vel kapcsolatos témakörökben is. 

A szűrővizsgálatok során a leggyakrabban előforduló 
betegségek megelőzésével foglalkoztak. A legnépsze-
rűbb a vércukormérés, a csontsűrűség, az asztma és 
légzésfunkció mérése volt. Miközben várakoztak, az 
érdeklődők különféle étrend-kiegészítőkkel és egész-
séges ételekkel ismerkedhettek meg. A rendezvényen 
részt vevők szakképzett egészségügyi védőnők segít-
ségével az ingyenes vérnyomás-, vércukor-, testsúly-, 
-zsír, -vízmérés, allergia-, légzésfunkció és csontsűrű-
ség-vizsgálat mellett CO2-mérésen is részt vehettek. 
Az egészségmegőrzés főbb kérdéseit a szűrésre várók az 
egészségügyben dolgozó személyekkel megbeszélhet-
ték, és tanácsokat is kaptak tőlük azzal kapcsolatban, 
hogy az elkövetkezendő időkben mivel tudják meg-
előzni egy-egy betegség kialakulását. A rendezvény 
szervezői az egészséges életmódot kívánták népszerű-
síteni, és a figyelem felhívásával a prevenció fontossá-
gára helyezték a hangsúlyt. Az épület előtti kamion-
ban szintén ingyenes szűréseket, méréseket végeztek a 
szakemberek.
 
A zárónapon a program vendége volt Schobert Nor-
bert és felesége Rubint Réka, akik szintén „meg-
szűrették magukat”, az érdeklődők kérdéseire öröm-
mel válaszoltak, és szívesen adtak tanácsokat az 
egészséges táplálkozással és életmóddal kapcsolat-
ban. Lapunknak elmondták, hogy nagyon örülnek 
az önkormányzat kezdeményezésének, főleg, hogy a 
szolgáltatásokat ingyen vehették igénybe a kerületiek, 
hiszen rengeteg olyan szűrésen eshettek át, amelyek-
nek máshol magas anyagi vonzata van, és több hóna-
pot kell várni rájuk. 

Erzsébetváros önkormányzatának célja az volt, hogy 
a végzett szűrésekkel már akkor fel lehessen fedezni 
a közelgő bajt, amikor az komoly panaszokat még 
nem okoz. Így az idejében megkezdett kezelés a súlyos 
panaszok kialakulásának megelőzését szolgálja. Akik 
eljöttek, sok újat hallhattak, és reméljük, hasznosítják 
is mindennapi életükben.

szűrővizsgálatokra várakozók vércukormérés

schobert norbert, és felesége, rubint réka is részt vettek a szűréseken

Erzsébetváros polgármestere, vattamány zsolt vérnyomásmérésen
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A kerület megóvná  
a muzeális boltot 

Egy évszázAdA kErülEtünk Ad otthont Az Első mAgyAr tűzzománc jElvénygyár 
műEmlékilEg védEtt, muzEális értékű gyűjtEményénEk. A kívülről Alig láthAtó „kincsEs 

dobozt” nEm kíméltE A politikA: lEgutóbb A botrányos házElAdásAiról ElhírEsült 
szociAlistA kErülEtvEzEtés vEtEtt szEmEt A kis üzlEtrE, AmEly tÖrténEtEsEn A király 

utcA 27. tÖvébEn, Az ingAtlAnpAnAmA Egyik gócpontjábAn tAlálhAtó.

Ezernyi muzeális értékű jelvény ékeskedik a Király 
utcai, közel hatvanéves üzletben, amely az 1899-ben 
megalakult Első Magyar Tűzzománc és Jelvénygyár 
utódja. 

A jelvénykészítés hazai megteremtője, Berger Már-
kus első gyára Erzsébetfalván volt, innen költözött 
1911-ben a Kazinczy, majd a Holló, annak államosí-
tása után pedig, 1957-ben mostani helyére, a Király 
utcába. 

Nemcsak a különleges tűzzománc jelvényeket és 
fém érméket óvja az örökségvédelmi hivatal: az egye-
dülálló mesterség „veterán” gépeit is védettség alá 
helyezték. Akad közöttük mázsás masina is, a mai 
napig ezeken dolgozik a hagyaték örököse, Berényi 
Zsuzsanna, végzettsége szerint matematika-magyar-
történelem-ábrázoló geometria-eszperantó szakos 

tanár. „Nagyapám akkor nyújtott be kérvényt a 
gépek megvásárlására Hieronimi Károly miniszter-
hez, amikor Erzsébetfalváról elköltözött az üzem. 
Vállalnia kellett, hogy 16 embert dolgoztat a gyár-
ban, illetve, hogy hét évig a gépekre rá lesz írva, 
hogy »az állam ajándéka«” –  avat be a részletekbe a 
tulajdonos. 

A világháborúk alatt a katonaságtól érkező rende-
léseket alig győzte teljesíteni a bolt, ám a második 
világégést követően a család tagjai elhatározták, hogy 
nem vállalnak több „remontot”. „Az üzletbe tévedt 
egyik orosz katonának ugyanis édesapám kijavította 
a kitüntetését, ennek ellenére másnap elhurcolták. 
Később, amikor sikerült a „felszabadítók” kezéből 
kiszabadítanunk, kiderült, hogy azért vitték el, mert a 
„szovjet hős” jogtalanul viselte a »medált«”. 

A Király utcai üzletet régóta szeretnék megvenni a 
jelvénygyár tulajdonosai, ám erre közel hatvan év alatt 
nem volt módjuk. Amikor néhány éve a szocialista 
kerületvezetés értékesíteni akarta a szóban forgó épü-
letet, nagydarab emberek kezdtek bejárkálni a boltba, 
győzködve az asszonyt, hogy mondjon le a helységről. 
Berényi Zsuzsanna ragaszkodott a kis üzlethez, mire 
a befektetők megbízottjai megfenyegették, hogy húsz-
szorosára emelik a bérleti díját.

Noha Berényi továbbra is kész megvenni bérlemé-
nyét, s terve szerint múzeummá alakítani, Vattamány 
Zsolt, Erzsébetváros polgármestere ígéretet tett arra, 
hogy ha eladásra kerül a sor, cserehelyiséget fog kapni 
az értékes gyűjtemény.

A jelenlegi szabályok szerint az önkormányzatnak 
nem kötelessége másik üzletet felajánlani a bérlőnek, 
de a kerületvezetés nem hagyja veszni a több mint 
százéves dinasztia értékeit. 

Nem tudni, még meddig maradhat a Király utcai 
boltban a világszerte elismert gyűjtemény, de jó hír, 
hogy tulajdonosa némi szünet után ismét dolgozik az 
üzletben. 

„A hatévestől tizennyolc éves korig tartó képzésből 
évente mintegy hat-nyolc párt tudunk bevenni az 
együttesbe, akik aztán évtizedeken át viszik el hatá-
ron innen és túlra nemzeti kultúránkat” – mondta 
lapunknak a Magyar Köztársaság Arany Fokozatú 
Érdemkeresztjével kitüntetett Neuwirth Annamária, 
az együttes vezetője. A Novák Ferenc koreográfus által 
alapított, 1954-ben mindössze húsz-huszonkét lelkes 
néptáncos kezdeményezésével indult, később nemze-
dékeken át öröklődő „műhely” mára már gyermek-
együtteseivel együtt több mint kétszáz tagot számlál. 

Amint az együttes vezetőjétől megtudtuk, évente 
egyszer jutnak el külföldre, valamint egy-egy nagyobb 
hazai fesztiválon mutatkoznak be a gyermek és a fel-
nőtt csapattal. „Hazai nagyvárosok színpadán gyak-
ran lépünk fel más, neves táncegyüttesekkel együtt, 
illetve a hagyományok Házában rendszeresen helyet-
tesítjük az Állami Népi Együttest, és Erzsébetváros 
színpadainak is állandó fellépői vagyunk” – mondta.

A csapat Bihari Jánosnak, a verbunkos stílus leg-
jelentősebb képviselőjének a nevét viseli. Bár a 19. 
század eleje legkiválóbb zeneszerzőjének és virtuóz 

hegedű művészének tulajdonított kompozíciók 
nem mind hitelesek, egyes feltevések szerint 

még a Rákóczi-nótának és a Rákóczi-
indulónak is ő a szerzője. A kiváló kom-

ponista és zenész fénykora az 1820-as 
évek elejére tehető. Később pályája 
lassan lehanyatlott, majd egy baleset 
– eltörte a bal karját – véget is vetett 
karrierjének. 

A Bihari János Táncegyüttes vezetője és tagjai a 
kezdetektől a magyar néptánckincs színpadi megje-
lenítésének útjait keresik. Kulturális örökségünkből 
kiindulva, azt forrásként kezelve és némileg tovább-
gondolva, újabb és újabb színpadi formákkal kísér-
leteznek. Nemcsak a sokszínű, páratlan népművészet 
elkötelezett hívei, de töretlenül bíznak a tánc közös-
ségformáló erejében is. Szenvedélyesen kutatják nép-
táncunk táji változatait, hogy azokat, a közönséget 
gyönyörködtetve, megeleveníthessék a színpadon. 

Legutóbb a Kultúra utcája elkészülésére rendezett 
ünnepséget koronázták meg előadásukkal.

Hagyományból újat alkotni  
kulturális ÖrÖkségünk, A zEnE és A tánc szErEtEtE, és A „kAlákábAn Alkotás” ÖrÖmE 

tArtjA élEtbEn A lEgEndás bihAri jános táncEgyüttEst, AmEly Az Azonos nEvű művészEti 
iskolA lEgtEhEtségEsEbbjEi kÖzül válogAtjA tAgjAit.
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A 2007 óta működő egyesület a száraz történelmi 
ismeretektől elrugaszkodva, némileg más nézőpontból 
szeretné bemutatni nemzeti históriánkat. A baráti tár-
saság összefogásával alakult civil szervezet célja, hogy 
tudományos, ismeretterjesztő és kulturális program-
jaival a puszta politika- és eseménytörténet ismerte-
tésén túl felkeltse az érdeklődést történelmünk iránt, 
és minden ember számára érthetővé tegye múltun-
kat, ugyanakkor közművelődési tevékenységet végez-
zen. E küldetés „mentén” az általa szervezett szakmai 
konferenciákon a tudományos igény mellett teret ad 
ismeretterjesztő előadásoknak is, hogy ezzel napjaink 
történéseit is segítsen megérteni.

Az egyesület tagjai két évvel ezelőtt például, az akkor 
huszadik évfordulóját ünneplő rendszerváltás témája 
köré szerveztek szakmai konferenciát. Ekkor is arra 
törekedtek, hogy az adott történelmi esemény bemu-

tatásán túl más aspektusból is megvilágítsák a történ-
teket: előadásaik nemcsak az 1989-es politikai fordu-
latról szóltak, hanem a magyar történelem korábbi 
rendszerváltásait is körüljárták. Így a napjaink politi-
káját is meghatározó, közelmúltbeli változást hosszú 
időtartamban, a társadalmi jelenségekre való kitekin-
téssel ábrázolták.

A tagjai között jórészt végzett vagy végzős történész-
doktorandusokat, illetve pedagógusokat és pszicho-
lógusokat is számláló társaság kiemelten foglalkozik 
azzal, hogy a legfiatalabb korosztályban is felkeltse az 
érdeklődést nemzeti múltunk iránt. A szervezet ügy-
vezető elnökségi tagja, Rácz Attila, aki tizennyolc éve 
szervez táboroztatást kisiskolásoknak, fontosnak tartja, 
hogy az egyesület játékos eszközökkel a legapróbbakat 
is „megszólítsa”. Ő és társai az egyes eseményekhez 
kapcsolódóan, az ókori Egyiptomba, a honfoglalás 

Múltunkról másként 
A tÖrténEttudomány művElői mEllEtt A nAgykÖzÖnség mEgszólításárA is vállAlkoztAk 

Azok A tÖrténészEk, Akik pár évE, kÖzművElődési céllAl, létrEhozták A lEgEndA 
kÖzművElődési EgyEsülEtEt. A szErvEzEt lEgutóbb A kErülEtünkbEn fElállított 

tÖrténElmi játszóházávAl A lovAgkor rEjtElmEibE AvAttA bE 
A lEgkisEbbEkEt.

idejére, a lovagkorba és Mátyás király ural-
kodásának időszakába kalauzolják el a gye-
rekeket az iskolai tananyaghoz kapcsolódó 
komplex foglalkozásaikkal vagy a köztere-
ken felállított történelmi játszóházaikkal.

Legutóbb lovagi próbák formájában, Erzsébetváros-
ban, a Madách téren az önkormányzat és az Örkény 
István Színház együttműködésével alakult Örkény-
kert elnevezésű eseményen maguk a gyermekek kel-
tették életre a legendás időket. A vállalkozó kedvű 
résztvevőknek tíz próbatételből legalább ötöt kellett 
teljesíteniük, hogy udvarhölgyekké, illetve lovagokká 
válhassanak.

A szervezet a társadalomtörténet legfrissebb ered-
ményeit és módszereit sem hagyja figyelmen kívül: 
a történelem szociológiatörténeti megközelítéséhez 
egy korszerű és a közelmúlt kutatásában új problé-

mafelvetéseket és eredményeket hozó módszert, az 
„oral history”-t műveli. Ez azt jelenti, hogy tagjai a 
közelmúltat az egyes emberek által megélt esemé-
nyek tükrében, azok minél részletesebb feldolgozá-
sával próbálják megértetni.

Bár a Legenda Egyesület tagjai azt tapasztalják, 
hogy mi, magyarok jobban ismerjük nemzeti múl-
tunkat, mint a nyugat-európai országokban élők a 
magukét, mégis úgy érzik, eljött az ideje, hogy más 
as pek tusokból és összefüggésekből is felfedezzük 
törté nelmünket.
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Erzsébetvárosi fényrajzok
lApunk szErkEsztőségE új, állAndó rovAtot indít, AmElybE mindig néhány fotográfiát 
válogAtunk bE A múlt EmlékEiből. hA vAn A birtokukbAn olyAn fénykép vAgy képEslAp, 

AmElyEn fElismErhEtő A régi ErzsébEtváros, tEgyék mEg, hogy mEgosztják vElünk.
bóka b. lászló

A képekért köszönet illeti 
a Szabó Ervin Könyvtár 
Budapest Gyűjteményét!

Erzsébet krt. –  
Dohány utca sarka
fényképész: Klösz György

Elsőre talán nem egyértelmű, de a fotográ-
fus a Kerepesi út felől néz a Dohány utcára. 
A képen, amely valamikor 1894-ben készült, a 
körút házai a 20–25. számig látszanak. A New 
York palota még sehol sincs, hiszen azt a New 
York Life Insurance Company nevű biztosító-
társaság ez idő tájt kezdte építeni. A jobb szé-
len látható szekérről éppen a majdani palota 
építési tábláját veszik le. A napellenzős ház 
első emeletén a felirat: VII. ker. Erzsébet vá-
rosi Kör. 

Hungária fürdő, 
„alias” Continental 
Hotel Zara –  
Dohány utca 42–44.
fényképész: Erdélyi Mór

Budapest legrégibb, 1827-től itt működött kis 
hidegvízű fürdője helyén 1910-ben már a moz-
gatható üvegkupolával fedett úszócsarnokkal is 
ellátott, Ágoston Emil által tervezett fürdőkomp-
lexum állt. A húszas években a fürdő Nyár utcai 
szárnyában nyitották meg a Continental Szállót. 
Az épületben volt négy gőzfürdő, két népfürdő, 
hatvan kád, termálmedence, uszoda, mosoda és 
vendéglő. Később Kamara mozgó néven mozit 
létesítettek a házban, de működött benne egy 
sereg kisebb-nagyobb színház is. A fürdő 1955-
ben, a színház 1963-ban, a szálloda pedig 1970-
ben zárt be. A „feltámadásra” 2010. júniusáig 
kellett várni: ekkor nyílt meg a négycsillagos szál-
loda. Az új épületet Hegedűs Péter tervezte, a 
megmaradt emlékeket Vékony Péter építész és Bor 
Ferenc művészettörténész, a homlokzatot pedig az 
eredeti, helyreállított kőfelület óvta, illetve óvja. 

Valamikori Gutmann áruház – 
Rákóczi út 12. – Síp utca sarok
fényképész: Kozelka Tivadar

Az épületben, amelyben ma egy könyváruház található, korábban évtizedeken át 
a Verseny Áruház működött, amelynek logójában megmaradt a két világháború 
közötti Magyarország jellegzetes terméke, a Gutmann nadrág, az a bizonyos 
„elnyűhetetlen”, amit hatan próbálnak széttépni, ám hiába. A Gutmann és társa 
által 1924-ben alapított harisnyagyárat 1949-ben államosították. Az 1937-ben 
emelt épületet ugyanaz a Wälder Gyula tervezte, aki a Madách téri házakat is. 
Elődjében, a híres Marczibányi-házban – ezt a ház üvegvitrinjében egy emléktábla 
is tanúsítja – Petőfi is lakott egy darabig.

Orczy kávéház, 
Károly körút – 
Király utca sarok

A kávéház a régi Pest legnagyobb háztömb-
jében, az 1936-ban lebontott Orczy-házban 
volt, amelyben – szinte hihetetlen – hajdan 
közel háromszáz ember élt. A magyar zsidó-
ság múltjának jelentős része kötődik e már 
lebontásakor legendává nemesedett épület-
hez. Itt lakott valamikor Vámbéry Ármin, 
a világhírű orientalista, és itt talált szállást a 
Pestre költöző Kiss József költő is. Az Orczy 
volt a „világ közepe”, ahol, bár a kávéházat 
csak 1825 körül nyitották meg, már 1795 
óta mértek „fekete levest”. 

Fővárosi Közmunkák Tanácsa 
a Madách téren

A Fővárosi Közmunkák Tanácsát, vagy ahogy rövidebben hívták, a 
Közmunkatanácsot azért hozták létre, hogy a főváros közmunkáit 
tervezze, koordinálja és felügyelje. Az épületet, amelynek íve felett ma 
is látható a tanács címere, 1937–38-ban építették. A kép is valamikor 
akkor készült. Az épület tervezője Wälder Gyula volt, akinek jellegzetes 
házai mindig jól felismerhetőek. A tábla felirata: a Fővárosi Közmun-
kák Tanácsa székház építkezése. A tanács létrehozására, amely 1870. 
június 23-án tartotta első ülését – természetesen még nem ebben a ház-
ban – gróf Andrássy Gyula nyújtott be javaslatot. 
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Szilvalekvár

A szilvát kimagozzuk, és lehetőleg zománcos vagy 
teflonlábasba szórjuk. A cukrot és az ecetet ráönt-
jük, letakarjuk, és 1 napig állni hagyjuk. Ezalatt 
levet enged. Másnap, lefedve a tetejét, sütőbe tesz-
szük, és nagyon kis lángon, a forrástól számított 3 
órán át sütjük. Fontos, ne keverjük meg, mert akkor 
leég. Amikor kész, a sütőből kivesszük, és fakanál-
lal 20 percig kevergetjük. Végül alaposan kimosott 
üvegekbe töltjük, a tetejére 1-1 csipetnyi tartósítószert 
szórunk, és szorosan lezárjuk celofánnal. Száraz dunsztban 
hagyjuk kihűlni.

Rebarbarás szilvás piskóta 
A rebarbarákat meghámozzuk, és kisebb darabokra 
felszeleteljük, a szilvákat kettévágjuk, és kimagozzuk. 
A tojásokat kettéválasztjuk. A sárgájukat a cukorral és 
a vízzel összedolgozzuk, egy kicsit felhabosítjuk (kézi 
vagy gépi habverővel keverjük 2 percig). Bekapcsol-
juk a sütőt, és elkezdjük előmelegíteni, illetve fogunk 
egy tetszőleges formát (jelen esetben kenyérsütő for-
mát), és kivajazzuk, kilisztezzük. Az előző masszához 
hozzákeverjük a lisztet és a sütőport. A tojásfehérjét 
kemény habbá verjük, majd könnyedén elkeverjük a 
lisztes tojássárgájás krémben. Az egészet beleöntjük a 
formába. A tetejére rárakjuk a szilva- és a rebarbarasze-
leteket, végül pedig meghintjük fahéjjal.

Szilvatorta
A szilvát megmossuk, lecsö-
pögtetjük, és kimagozzuk. 
A vajat habosra keverjük a 
porcukorral, sóval, vaní-
liás cukorral, majd tovább 
keverjük a tojásokkal és a 
sütőporral elkevert liszttel. 
Végül a darált diót is hoz-
zákeverjük. Kikent és belisz-
tezett tortaformába simítjuk 
a masszát, és belenyomkodjuk a 
kimagozott szilvaszemeket. A man-
dulát elhelyezzük a szilvaszemek közepén,  
és a fahéjas porcukorral meghintve, előmelegített, mérsékelten meleg sütő-
ben megsütjük. A tortalappal együtt tálra csúsztatjuk, és meghintjük egy 
kevés fahéjas cukorral. 

Hozzávalók  
12dkg vaj vagy margarin, 

15 dkg liszt, 
12 dkg porcukor, 

10 dkg dió, 2 egész tojás,
2 zacskó vaníliás cukor,

egy csipetnyi só,  
1 ek. sütőpor, 50 dkg szilva,  

néhány szem mandula,  
fahéjas porcukor a tetejére, 

vaj és liszt a formához

Hozzávalók  
4 kg szilva, 

80 dkg cukor,
0,5 dl ételecet 

(10 vagy 15%-os),
egy késhegynyi szalicil

Hozzávalók
3 nagy vagy 10 kis szál 

rebarbara, 
5 szem szilva, 

4 tojás, 10 dkg cukor,
6 ek. víz, 20 dkg liszt,

1 sütőpor és fahéj

Szilvás finomságok

„Mivel rámutatott arra, hogy a bűnt egyedül Isten 
bocsáthatja meg, véget vetett annak az évszázados hie-
delemnek, hogy az üdvösséget pénzen meg lehet vásá-
rolni” – emelte ki a főgondnok. A MEÖT rendezvé-
nyén Huszár Pál elmondta azt is, hogy a reformáció 
nagyjai mekkora szolgálatot tettek azzal, hogy meg-
nyugvást hoztak a kaotikus időszakokban: „Isten min-
dig megtalálta azokat az embereket, akiket az egyház 
megújításával bízhatott meg, többek között Assisi Szent 

Ferencet, John Wycliffet, Husz Jánost, Luther Mártont 
és Kálvin Jánost.” Szerepük azért sem elhanyagolható, 
mert közülük sokan lehetővé tették, hogy mindenki 
számára elérhetővé váljon a Biblia: „Saját anyanyel-
vén olvasni a Szentírást egy olyan korban, amikor a 
magyarság karnyújtásnyira volt a nemzethaláltól, egye-
düli vigasz volt” – utalt Károli Gáspár gönci reformá-
tus lelkész magyar nyelvű bibliafordítására. 

A beszéd után áhítatot tartottak a MEÖT pro-
testáns tagegyházainak lelkipásztorai, a Dunántúli 
Baptista Mobil Evangelizációs Csoport Luther életét 
jelenítette meg, majd virágokat helyeztek el az emlék-
művön. Az ünnepség a fasori evangélikus templom-
ban istentisztelettel fejeződött be, ahol Somogyi Péter 
református lelkipásztor igét hirdetett, Aradi György, 
evangélikus pap pedig úrvacsorai ágendát tartott.

Október 31. több protestáns egyház számára is 
ünnep, annak emlékére, hogy a hagyomány szerint 
1517-ben, ezen a napon függesztette ki Luther Már-
ton Ágoston-rendi szerzetes a wittenbergi vártemplom 
ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 
95 hittételét. A tételeknek rendkívüli hatása volt: futó-
tűzként terjedtek a Német-Római Birodalomban és 
Európában egyaránt. Hatásukra Zwingli Ulrich, majd 
Kálvin János Svájcban is elindította a reformációt. Az 
esemény 150. évfordulóján a II. János György szász 
választófejedelem által vezetett szászországi evangé-
likus egyházi főtanács elrendelte, hogy ezt a napot, 
amelyet a vallásjavítás kezdőpontjának lehet tekin-
teni, először szenteljék a reformáció napjának. Előtte 
különböző dátumokkal kapcsolatban ünnepelték az 
eseményt: Luther születésének (november 10.), halálá-
nak (február 18.) vagy az ágostai hitvallás felolvasásá-
nak napján (június 25.). A reformáció napja hivatalos 
állami ünnep Szlovéniában, illetve Németország egyes 
szövetségi államaiban (Brandenburg, Mecklenburg-
Elő-Pomeránia, Szász-Anhalt, Szászország, Türingia). 
Magyarországon is nagy hagyománya van megünnep-
lésének, a legtöbb protestáns gyülekezet ünnepi isten-
tiszteletet tart ezen a napon, 1939 óta pedig október 
végén rendezik meg az Országos Protestáns Napok 
ünnepségsorozatát a legnagyobb protestáns egyházak. 
A legújabb kutatások szerint egyébként a 95 tételt 
Luther először valószínűleg levél útján juttatta el felet-
teséhez, a megyéspüspökhöz, nem pedig a templom-
ajtóra szögezte ki.

A reformációra emlékeztek
októbEr 31-én A mAgyArországi EgyházAk ÖkumEnikus tAnácsA (mEÖt) Együtt ünnEpEltE 

A rEformáció kEzdEtét A budApEsti rEformációi EmlékpArkbAn. A városligEti fAsor és  
A bAjzA utcA sArkán tArtott mEgEmlékEzésEn huszár pál, A mAgyAr rEformátus Egyház 

zsinAtánAk világi ElnÖkE mondott bEszédEt, AmElybEn fElidéztE A Xvi. százAdbAn 
válságbA jutott EgyházAt, s Az Azt mEgújító luthEr márton szErEpét.

csordulásig megtelt a reformációi Emlékpark

A mEÖt képviselői együtt 
emlékeztek
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Sportélet a kerületben
mEtzgEr szAndrA, bronzérmEt szErzEtt A hEtEdik utánpótlás kArAtE 

világbAjnokságon mAlAjziábAn. Az ErEdmény nEm mEglEpő, hiszEn A szAkosztály 
EgyEtlEn női kumitE vErsEnyzőjE jó EsélyEkkEl indult nEki A mEgmérEttEtésnEk: 

hibátlAnul kEzdtE fElkészülési vErsEnyEit.

VívásTömegsport
A múlt hónapban lezajlot t 
cataniai vívó világbajnokságon 
a magyar csapat tagjai egyetlen 
érmet, egy ezüstöt szereztek. 
Hasonlóan „gyenge” szereplésre 
legutóbb 1989-ben volt példa, 
akkor Denverben egy arany „jött 
össze”, három évvel korábban, 
Szófiában pedig, ahogy az idén 
is, egyetlen ezüst jutott a magya-
roknak. A mostanit az elmúlt 
három évben az Eb-n és a vb-n 
mindig érmes férfi párbajtőr-
csapat, az Imre Géza, Boczkó 
Gábor, Somfai Péter, valamint egy kerületi érdekeltségű sportoló, az 
MTK színeiben versenyző Szényi Péter alkotta „kvartett” harcolta 
ki. A mieink – túljutva az üzbégeken, a venezuelaiakon, a kínaia-
kon és a svájciakon – a franciákkal küzdöttek az aranyéremért, de 
velük szemben 45-37-re alulmaradtak a fináléban. Az ugyancsak a 
kék-fehér színű klub címerét viselő Gátai Róbert és Széki Bence, 
valamint Szabados Kristóf és Szabados Gábor alkotta férfi tőrcsapat 
a nyolcad-döntős vereség után a két következő összecsapásán is kika-
pott, az utolsón azonban győzött, így a 15. lett.

Szandra sem szeptemberben Horvátország-
ban, sem pedig a Budapest Open nemzet-
közi karate versenyen nem talált legyőzőre. 
Utóbbi helyszínen nemcsak korosztályában, 
hanem a felnőttek között is ő bizonyult a 

legjobbnak. A jól sikerült ázsiai vb azonban 
nem indult könnyen a versenyző számára. 
„Nehéz volt a világbajnokság, még annak 
ellenére is, hogy ismertem egy-két ellenfe-
lemet – árulta el lapunk munkatársának az 
erzsébetvárosi klub kiválósága. A szervezés 
sem volt jó, mert közvetlenül a kétórás meg-
nyitó után kezdődött az első meccsem, ami 

egy kicsit megnehezí-
tette a dolgomat, mivel 
így újra be kellett mele-
gítenem, és fejben is 
össze kellett szednem 
magam. Viszont, sze-
rencsére egy olyan lány 
ellen küzdöttem, akit 
már korábban sikerült 
legyőznöm, ebből adó-
dóan az első ellenfelem 
úgymond „könnyebb 
volt.” Metzger Szandra 
tehát az első forduló-

ban erőnyerő volt. Ezt követően szlovén és 
kazah ellenfelét legyőzve jutott a negyeddön-
tőig, ahol kikapott egy francia karatékától. 
A 60 kilogrammosok között induló sportoló 
a folytatásban mindkét vigaszágas mecs-
csén győzött, így megszerezte a harmadik 
helyet. „A kazah lány kellemetlen vetély-
társ volt, nem igazán éreztem nála a távol-
ságot, az utána következő franciával pedig 
különösen  meggyűlt a bajom, ellene már 
nem is sikerült pontot szereznem – mondta 
el Metzger Szandra. A vigaszágon egy svájci-
val csatáztam, ellene magabiztosan nyertem, 
utána pedig egy japánnal, aki, ha megindult, 
olyan volt, mint egy vonat. Végül ellene is 
sikerült nyernem, így bronzérmes lettem. Ez 
volt az utolsó U21-es megmérettetésem, mert 
kiöregedtem ebből a korosztályból, így a jövő 
évi felnőtt Eb-kvalifikációkra koncentrá-
lok. Decemberben Szlovénia, a jövő évben 
pedig a Párizs és a Milanói Open, valamint 
a magyar bajnokság következik.”

A következő hat szombati napon három kerületi iskola tornaterme 
is megnyílik a sportolni vágyó erzsébetvárosi lakosok előtt. Az 
intézmények 2011. november 12-én, 19-én és 26-án, valamint 
december 3-án, 10-én és 17-én, 9 és 13 óra között várják majd a 
mozogni vágyókat. Az akciók helyszínéül a Baross Gábor Általá-
nos iskola Hernád utca 42. szám alatti, valamint az Erzsébetvárosi 
Általános Iskola Kertész utcai és Dob utcai tornaterme szolgál. 
Előbbi asztaliteniszezésre és sakkozásra, utóbbi kettő pedig labda-
rúgásra, lábteniszre  és tollaslabdázásra ad majd lehetőséget.

Karate

Rendőrségi hírek
Előző lApszámunkbAn már tEttünk Említést A mEgElőzéssEl kApcsolAtos 

tájékoztAtásról. A folytAtásbAn ismét AzokAt A jogsértésEkEt ismErtEtjük, AmElyEk 
ElőfordulhAtnAk Az iskolábAn és Azok kÖrnyékén.

zaklatás

Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy 
más magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe 
önkényesen beleavatkozzon, rendszeresen vagy tar-
tósan mást háborgat, így különösen mással, annak 
akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján vagy 
személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törek-
szik, bűncselekményt követ el. Alapesetben ezt egy 
évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a törvény. 
Súlyosabb a megítélés, ha már személy elleni erősza-
kos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény 
elkövetésével megfenyeget, vagy annak a látszatnak 

a keltésére törekszik, hogy a sértett vagy hozzá-
tartozója életét, testi épségét vagy egészségét 

sértő vagy veszélyeztető esemény követ-
kezik be. Az is minősítő körülmény, ha 
házastárs, élettárs vagy volt házastárs, 
élettárs, illetve nevelése, felügyelete 
vagy gondozása, gyógykezelése alatt 
álló személyt fenyeget az elkövető. 
Például valaki nem tud a szakításba 
belenyugodni, és folyamatosan hívja 

volt párját, e-mailt küld neki, fenyegeti.

Mindig beszéljünk valakivel, ha úgy 
érezzük, hogy zaklatás áldozatává váltunk, 

és mérlegeljük a feljelentés lehetőségét, mert a 
rendőrség csak ebben az esetben tud segíteni! 

Szexualitással összefüggő 
bűncselekmények

A szexualitással napjainkban nagyon sok helyen talál-
kozunk: filmekben, reklámokban, a neten. Mindenhol 
ellenőrzött és ellenőrizetlen keretek között szembesü-
lünk a látvánnyal. A dolgok mélyéről és tartalmáról 
azonban még napjainkban sem könnyen beszélnek 
az emberek. Pedig a veszélyekről, a nemiséggel kap-
csolatos sérülésekről is fontos szót ejtenünk. 18 év 
alatti személyről pornográf jellegű, meztelen képeket 
sem készíteni, sem továbbadni, terjeszteni nem sza-
bad. Láthatóak az interneten ilyen jellegű képek, több 
esetben a gyermek maga teszi közzé őket. Figyeljünk 
oda, hogy a felügyeletünkre bízott kiskorúakról ilyen 
jellegű fotók – egészségi és pszichológiai fejlődésük 
érdekében – ne készüljenek, illetve ne kerüljenek a 
nyilvánosság elé. Arra is oda kell figyelnünk, hogy 

gyermekünk ne váljon szexuális bűncselekmény áldo-
zatává. Tudatosítsuk, hogy bűncselekmény, ha valaki 
nem a megfelelő módon és helyen nyúl a kiskorúhoz. 
Az intimitás a felnőtt évek fontos része, de erre egy 
gyermek még nem érett, sem fizikailag, sem pszichi-
kailag. Amennyiben bárki (felnőtt, diáktárs, ismerős, 
rokon) szexuális szándékkal közeledik hozzá, azonnal 
utasítsa el, menjen el a helyszínről, és mindenképpen 
szóljon egy felnőttnek a történtekről. Megtörténhet, 
hogy erőszakkal szexuális együttlétre kényszerítenek 
valakit. Ez nagyon mély lelki sebeket okoz, és nehezen 
„nyílnak meg” az áldozatok. 

Kérjünk orvostól, pszichológustól segítséget, és 
tegyünk feljelentést!   

Rablás

A rablás nem egyenlő a lopással, bár a köznyelvben 
gyakran összekeveredik a kettő. A rablásnál az elkö-
vető erőszakot, az élet vagy testi épség elleni közvet-
len fenyegetést alkalmaz, s ez mindig személy ellen 
irányul. A cél mindkét bűncselekménynél ugyanaz: 
idegen dolog eltulajdonítása, vagyis értékeink elvétele. 
Rablásnak számít az is, ha az iskolában az elkövető az 
áldozat reggelijét akarja megszerezni ilyen módon. 

A közterületi rablások áldozatai gyakran kiskorúak, 
sérelmükre általában 3-4 fős társaságok követik el a 
bűncselekményt. Ezek a banditák figyelik a „terüle-
tüket”, pontosan tudják, hogy hol vannak az iskolák, 
merre járnak a tömegközlekedési járművek, amelyek-
kel a gyerekek utaznak. Alkalomszerűen választják ki 
áldozatukat, figyelembe véve a megszerzendő zsák-
mány nagyságát és az áldozat ellenálló képességét. 
Nagyobb veszélyben vannak a gyengébb testalkatú, 
magányosan közlekedő fiatalok. A bűnelkövetők 
figyelik mások ruházatát, ékszereit, technikai eszkö-
zeit is. Ezek minél láthatóbbak, annál inkább növelik 
az áldozattá válás kockázatát. 

Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy értékeink-
kel sem az iskolában, sem az iskolán kívül ne hívják 
fel magukra a figyelmet! Ha telefonálni akarnak, azt 
még az épületen belül tegyék meg, illetve ha lehet, 
társaikkal együtt menjenek hazafelé. Amennyiben 
Ön az iskola környékén ilyen bűncselekmények elkö-
vetéséről hall, vegye fel a kapcsolatot a helyi rendőr-
kapitánysággal! 

Értesítési 
telefonszámok:

„Telefontanú” 
zöldszám:

06-80-555-111 
107 vagy 112
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Ajánló

Erzsébetvárosi 
programajánló

Könyv

Kiállítás

FéSzek MűvéSzklub
Budapest VII. ker., kertész u. 36.
tel.: 1/342-6548

www.feszek-muVeszkluB.hu
NyItVa: h–p: 14–19h

• 2011. NoVemBer 9. - decemBer 2.
kiS iringó textilMűvéSz 
kiállítása

keRtész29 galéRia
Budapest VII. ker., kertész u. 29.
www.kertesz29.hu

• 2011. NoVemBer 5. – decemBer 3. 
noveMberi tárlat – cSoportoS  
festészeti kiállítás

Kiállító művészeK: 
Bezeréti Miklós, Némethy Katalin, 
Olasz Attila, Püspök Anita, Vasanits Zoltán.

elektrotechnikai MúzeuM
Budapest VII. ker., kazINczy u. 21. 
tel.: 1/342-5750 
e-maIl: INfo@emuzeum.hu 
www.emuzeum.hu 
NyItVa: k–p: 10–17h, szo: 9–16h 
CsoportoKnaK előzetes bejelentKezés 
szükséges. 

MúzeuMok ŐSzi FeSztiválja

• 2011. októBer 13. – decemBer 31.
 
150 éveS a jedlik-dinaMó
A kiállítás különlegessége a több mint 180 éves 
forgony, az eredeti 150 éves dinamó, a közel 
140 éves villamfeszítő és a 135 éves, műsze-
rész precizitással készített, hullámok eredőjét 
rajzoló gépezet. A tárlaton több berendezést 
működés közben lehet megfigyelni.

Spinoza
Budapest VII. ker., doB u. 15. 
tel.: 1/413-7488 
e-maIl: spINozahaz@spINozahaz.hu 
www.spINozahaz.hu 
NyItVa: h–V: 8–23h 
• 19:00
klezMer péntek vacSorával
Fellépők: Sabbathsong Klezmer Band
Kalandozás a zsidó zene és musical világában.

ladó caFé
1074 Budapest, doháNy utca 50.
www.ladocafe.hu

hot jazz band - 
vacSora koncert 
• minden szerdán 20:00
A Hot Jazz Band az 1920-as, ’30-as, ’40-es 
évek melódiáinak hiteles tolmácsa, a háború 
előtti magyar filmek slágereinek és a jazzkor-
szak népszerű amerikai szórakoztató zenéjének 
eredethű megszólaltatója.

tánceSt élŐzenével
•  minden pénteKen és szombaton  

20:00-tól

Hagyományos társastánc-est igazi dizőzzel és 
bárzongoristával. „Az úri közönség táncol.”
Mindenkit szeretettel várunk, aki szereti a 
mára már klasszikussá vált Kovács Kati, Cser-
háti Zsuzsa, Máté Péter, Elvis Presley, Beatles 
dalokat. 

Micheller MYrtill jazz 
koncertje „SwinguiStique”
• oKtóber 25-én, Kedden 20:00
A műsor a múlt századi nosztalgikus Francia-
ország hangulatát idézi fel, angol és francia 
nyelvű dalokkal, gipsy swing stílusban. 

Kávéházi programajánló

16. (szerda)
• 14:00–19:00
Afázia Klub – beszédterápiás rehabili-
táció stroke-os betegeknek
• 17:30–20:30
Molnár József a hűség festője – vir-
tuális tárlatvezető: Kőhegyi Gyula
A Művészetbarátok Egyesületének 
rendezvénye

17. (csütörtök)
• 9:30–10:30
Zumba fitness gold időseknek: 
belépő: 1000 Ft/fő
• 15:00–19:00
Nosztalgiatánc. A zenét szolgáltatja 
Diós Péter.
• 19:30–20:30
Zumba fitness: belépő: 1000 Ft/fő

• 18. (péntek)
Erzsébetvárosi Közösségi Napok
19:00
Foskolos Péter hegedűművész 
koncertje
Műsoron: Beethoven, Schubert, Schu-
mann és Sain-Saens művei
Zongorán közreműködik: Bogár Zsófia
A belépés díjtalan!

19. (szombat)
Erzsébetvárosi Közösségi Napok
• 18:00–23:00
Böske Bál – Közreműködik: Koktél 
Zenekar,  az Erzsébetvárosiak Klubjá-
nak Cigányzenekara
Operett műsor, tombola. Belépőjegy a 
Közösségi Házban kapható november 
15-től.
• 15:00–18:00
A Hársfa Egyesület klubnapja

21. (hétfő)
• 9:30–11:30
Afázia Klub – csoportos logopédia 
stroke-os betegeknek
• 17:00–19:00
A Civil Szövetség összejövetele

22. (kedd)
• 14:30–16:00
A dr. Hun Nándor Egyesület vallási 
előadás-sorozata: „Egyén és közös-
ség igazsága” – Előadó: fr. Fejes Antal 
OFM házfőnök. A belépés díjtalan!
• 17:00–19:00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának nyílt 
összejövetele
• 16:45–22:00
Sirály Sakk Klub – gyermekeknek, 
felnőtteknek
Erzsébetvárosi Közösségi Napok
• 19:30–
Az Albinoni Kamarazenekar kon-
certje. Vezényel: Zsigmond Balassa

23. (szerda)
• 14:00–19:00
Afázia Klub – beszédterápiás rehabili-
táció stroke-os betegeknek
• 17:30–20:30
„Nevében él a nemzet” címmel Szán-
tai Sándor szerzői estje. Házigazda: 

Ölvedi Krisztina. A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye

24. (csütörtök)
• 9:30–10:30
Zumba fitness gold időseknek: 
belépő: 1000 Ft/fő
• 15:00–19:00
Nosztalgiatánc. A zenét szolgáltatja 
Diós Péter
• 19:30–20:30
Zumba fitness: belépő: 1000 Ft/fő
• 17:00–19:00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték
Hétvári Andrea költő 
„Képzeld el!” című könyvének 
bemutatása
Közreműködik: Vilcsek Béla iroda-
lomtörténész
Házigazda: Madár János költő

25. (péntek)
• 14:30–18:00
A Morvay Károly Nóta- és Dalkör 
ingyenes nótaműsora a kerület nyugdí-
jasainak
• 17:00–19:00
A Schweitzer Kör összejövetele

26. (szombat)
Erzsébetvárosi Közösségi Napok
• 16:00–
Bubik Istvánra emlékezünk  
– Verses, zenés, táncos est. Közremű-
ködnek: Bubik István tanítványai  
és pályatársai. 
Az est rendezője: Bendzsák István

27. (vasárnap)
Erzsébetvárosi Közösségi Napok
• 15:00–18:00
„Sírdogál az őszi szél” 
– A Morvay Károly Nóta- és Dalkör 
nótaműsoraa Ferencvárosi Művelődési 
Központban (Bp., IX. ker. Haller u. 
27.) A belépőjegy ára: 1000 Ft

28. (hétfő)
9:30–11:30
Afázia Klub – csoportos logopédia 
stroke-os betegeknek.
• 16:00–18:00
Az Ezüst Hárs Egyesület összejövetele

29. (kedd)
Erzsébetvárosi Közösségi Napok
• 16:00–
„Régmúlt idők emlékei a VII. kerü-
leti kávéházakban, cukrászdákban, 
kiskocsmákban” – Az Erzsébetvárosi 
Pedagógiai – Szakmai Szolgáltató
Intézmény fotópályázata kiállításának 
megnyitója

30. (szerda)
• 14:00–19:00
Afázia Klub – beszédterápiás rehabili-
táció stroke-os betegeknek
• 17:30–20:30
„Tétova korban” címmel Bárdos 
Attila szerzői estje
A Művészetbarátok Egyesületének 
rendezvénye

Az Erzsébetvárosi 
Közösségi Ház

2011. november havi programjai
cím: 1077 budApEst, WEssElényi u. 17. tEl.: 413-3550, 

E-mAil: kozhAz@kozhAz.hu, WWW.kozhAz.hu

MIVEL A FIX ÁRFOLYAMON TÖRTÉNŐ VÉGTÖRLÉSZTÉS 
BENYÚJTÁSA CSAK  DECEMBER 31-IG LEHETSÉGES, ezért minél 
hamarabb keressen fel minket egy ingyenes tanácsadás erejéig, 
ahol megbeszéljük az Ön lehetőségeit a mai ingatlanpiacon.

Mobil: 70/454-0715
Tel.: 785-5568

VII. Garay tér 16.

Tisztelettel: 

Gyarmati Csilla 
irodavezető

TISZTELT DEVIZAHITELLEL  
RENDELKEZŐ 
LAKÁSTULAJDONOS!
Örömmel értesítem, hogy az Otthon Centrum 
Garay téri irodájában ingatlan tanácsadóim 
felkészülten várják Önt, ha szeretne meg-
szabadulni devizahitelétől a fix árfolyamon 
történő végtörlesztéssel, ingatlana értéke-
sítése segítségével. 

Amennyiben Ön szeretné kihasználni ezt a 
rendkívül kedvező lehetőséget, akkor a mai 
jelentős túlkínálat mellett szüksége lesz egy 
profi ingatlan tanácsadóra, aki a jelenlegi piaci helyzetben is a lehető 
legmagasabb áron fogja tudni értékesíteni az Ön ingatlanát.

ISMERJE MEG ÖN IS HATÉKONY  
ÉRTÉKESÍTÉSÜNK TITKAIT!

Frei taMáS: a bankár
Jamaicán a rendőrségi terepjárók már 
dübörögnek, hogy kézre kerítsék a Ma-
gyarországról óriási vagyont „kimene-
kítő” és a távoli karibi szigeten bujkáló, 
korrupt pesti bankárt. Az Országos 
Jelzáloghitelbank elnökének privát gé-
pén irtózatos erejű pokolgépet rejtettek 
el, és csupán percek kérdése, hogy Ma-
gyarország egyik legbefolyásosabb mil-
liárdosát a feleségével együtt a levegőbe 
repítsék. André, a leszerelt légiós és 
szerelme, Adrienn e pillanatban fordul 
rá a genovai főutcára, de a rövid mé-
zesheteknek egy orosz bérgyilkos vet 
véget, aki már a nyomukban liheg. A 
Megmentőből megismert André sors-
döntő válaszút elé kerül; cserbenhagyja 
Adriennt, amint korábbi élete meg-
kísérti? Megtalálja a bankárt, akinek 
kapzsi mohósága Magyarországot vég-
veszélybe sodorja? És mindezek után 
vajon visszatalál önmagához, vagy a 
dühödt bosszú olyan helyekre hajtja, 
ahonnan már nincs visszaút? 
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fejtse meg keresztrejt-
vényünk fősorait, és küldje be 
szerkesztőségünkbe!  

címünk: 1077 budapest, 
Wesselényi u. 17. (Ezen a cí-
men vehető át a nyeremény is)

következő beküldési határidő: 
2011. november 16.
 
Előző keresztrejtvényünk 
megfejtése: 
„jönni tudok, csak menni nem”

tEgyE próbárA tudását és ügyEsségét, és fEjtsE mEg  
rEjtvényEinkEt! A hElyEs mEgfEjtést bEküldők kÖzÖtt  
kÖnyvcsomAgokAt sorsolunk ki.Fejtörő

erzsébetváros Önkormányzatának kéthetente megjelenő 
ingyenes lapja

Főszerkesztő: Bolyáki attila
Szerkesztő: török emese
tördelő: szalay gábor
olvasószerkesztő: dr. szilvási csaba
korrektor: gábri zsuzsanna
fotó: acsai miklós, deák szabolcs, Varga Imre

cím: 1077 Budapest, wesselényi utca 17.
telefon: 462-0793 
fax: 462-0795
e-mail: erzsebetvarosiujsag@gmail.com

nyomda: pharma press Nyomdaipari kft. 1037 Budapest, Vörösvári út 119–121.

kiadja: erzsébetvárosi média nonprofit Kft. 
Ügyvezető: gutyán róbert 
1077 Budapest, wesselényi utca 17.
megjelenik 40 ezer példányban
IssN 2062-5812
online IssN 2062-5898

az újság munkálataiban közreműködtek:

Szerzők: Bóka B. lászló, szilléry éva, muchichka lászló 
Sajtóreferensek: seres edit, hajdu kitti
hirdetésfelvétel hétfőtől csütörtökig 13:00–15:00: szalay adrienn
e-mail: a.szalay@erzsebetvarostelevizio.hu

az újságban található adatok, fényképek, egyéb tartalmak szerzői jogvédelem 
alatt állnak.
az újságban feladott hirdetések tartalmáért  semmilyen felelősséget nem 
vállalunk, és az abban foglalt szolgáltatások minőségért sem.

Előző  
számunk  

keresztrejtvény-  
megfejtésének 

nyertese:
szabados ildikó 

donáti utcai lakos

Cégünk felelősségbiztosítással, 
30 év tapasztalattal vállalja 

egyéni és társas cégek, 
szervezetek gazdasági 

ügyeinek intézését, 
könyvelését.      

További információk: 
1 343-2651

KÖNYVELÉS

A KELETINÉL

www.adochip.hu

ADÓ-CHIP Kft.
1076 Budapest,
Thököly út 2. 5.em.

Szolgáltatás
VÍZ-, VILLANY-, GÁZ ÉS FŰTÉS-
SZERELÉS anyagbeszerzéssel, 
garanciával hétvégén és munka-
szüneti napokon is. tel.: 06(1)280-
3262, 06(20)595-4147

ViLLanySZERELÉS, gyoRS-
SZoLGÁLAT, bojlerjavítás kiszállá-
si díj nélkül. tel.: 06(20)9393-799

VíZóRaSZERELÉS, egyéb vízveze-
ték szerelés. tel.: 06(1)251-4912

Dajka, gyermekfelügyelő, gyógy-
pedagógiai asszisztens képzés. 
kasza képző. tel.: 06(1)276-5918, 
ny. 01006404

TÉVÉJAVÍTÁST AZoNNAL GA-
RanCiÁVaL! orion, videoton, 
itt-nokia, nordmende, grundig, 
vestel, panasonic, samsung, 
schneider. tel.:06(20)531-7638

AKCIÓ! Társasházak Figyelem! 
minden típusú gázkazán felül-
vizsgálata, tisztítása, javítása 
kiszállási költséggel együtt bruttó: 
9900,- ft. tel.: 06(1)212-2949, 
www.vasuta.hu

TÉVÉJAVÍTÁS 1 napon belül, hely-
színen garanciával!  
tel.: 06(20)542-3529

aRany, ezüst, régiség felvásárlás 
készpénzért. Arany: 5200 ft-tól 
9500 ft-ig/g. Ezüst: 130 ft-tól 

(szin)/g. teljes hagyaték is érdekel. 
üzleteink: teréz krt. 34., teréz krt. 
47. tel.: 06(1)951-4421

ZÁrLAKAToS! GYorSSZoLGÁ-
LAT! zárnyitás, zárszerelés, be-
törésbiztos hevederzár-szerelés, 
ajtó-, ablakrácsok, lakatosmunkák, 
galériakészítés! tel.: 06(30)299-
1211

ÚJrA MEGNYÍLT! A ligetváros 
irodaházban, a damjanich utcában 
bérlésre kínálunk egy felszerelt 
tárgyalót, színvonalas irodákat, 
üzlethelyiségeket és raktárakat. 
érdeklődni: 06(30)947-2809

ViLLanySZERELÉS! volt Elmű-s 
javít, felújít lakásvillanyt, bojler-
villamosságot, villanyfűtéseket, 
csengőt stb. tel.: 06(70)259-
0089; 06(1)337-0338

GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! hérA 
gázégők, konvektorok, tűzhelyek, 
fég vízmelegítők javítása, kar-
bantartása. tel.: 06(1)220-9765, 
06(20)432-5598, bán lászló

LAKÓKöZöSSÉGEK SZÁMÁrA 
kedvező áron megbízható és 
teljes körű közös képviseletet és 
társasházkezelést vállal: ErvA 
zrt.: 06(1)343-0914/138, www.
ervainfo.hu

FESTÉS, MÁZoLÁS, TApÉTÁZÁS 
megbízható szakemberekkel, 
garanciával, kisebb asztalos-

munkák. nyugdíjasoknak 10 % 
kedvezmény. tel.: 06(1)352-0188, 
06(30)906-8696

ŐSZI AKCIÓ! műanyag nyílászárók 
megfizethető, reális áron a gyár-
tótól! teljes körű árnyékolástech-
nika, például: redőny, reluxa, ro-
varháló: 20-40%-os kedvezmény. 
rövid határidő. tel.: 06(70)242-
0464, 06(20)381-4553

VÍZSZErELÉS, CSApoK, SZIFo-
noK, Wc-csészék, Wc-tartályok 
cseréje, javítása. mosó-, mosogató-
gépek bekötése. tel.: 06(30)447-
3603

FÜrDŐSZoBÁK, konyhák felújítá-
sa! csepmeburkolás, kőművesmun-
kák, vízszerelés! vízóraszerelés 
ügyintézéssel! 06(20)961-6153, 
www.mesterur.hu

Egyéb

ANTIKVÁrIUM vásárol könyve-
ket, teljes könyvtárat, képeket, 
képeslapokat, képregényeket, díj-
talan kiszállással. tel: 06(1)388-
7332

ANTIKVÁrIUMUNK készpénzért 
vásárol könyveket, teljes könyv-
tárakat, vitrintárgyakat, régi 
képeslapokat, valamint dvd-t, 
hanglemezt. tel.: 06(1)332-0243, 
06(20)922-0001

BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET, pa-
pír- és fémpénzeket, képeslapokat, 
régi iratokat, porcelánt, egyéb 
régiségeket vásárolunk.  
vi., Andrássy út 16. h–p: 10–17. 
tel.: 06(1)266-4154

FIATAL ÉrTELMISÉGI  pár nyugdí-
jas hölggyel vagy úrral életjáradéki 
szerződést kötne. tel.: 06(70)947-
6435

Egészség
FoGSorJAVÍTÁS, -KÉSZÍTÉS, 
alábélelés. gyorsan, precízen. 
rászorultaknak háznál is. vécsei 
julianna. tel.: 06(20)230-3547, 
06(1)789-2859

GYÓGYpEDIKŰrT manikűrt válla-
lok. hívásra házhoz megyek. tel.: 
06(30)242-9507

NELLY pEDIKŰr 20 éves gyakor-
lattal vár, király u. 70-ben. őszi 
akció ára: 1900 ft. házhoz is me-
gyek! tel.: 06(20)938-9031

GYÓGYMASSZÁZS a csengeryben, 
csipak zoltán gyógymasszőrtől.
kedden: 8–15 óráig, csütörtökön: 
8–12 óráig. tel.: 06(20)595-3057

TAroT TANÁCSADÁS (sors-
elemzés). tanácstalan? sze-
mélyes, telefonos tanácsadás. 
tel.:06(70)4242-197. www.
tarotneked.hu

garay zsuzsanna, a könyv 
szerzője tükröt tart elénk, 
hogy a főszereplő szoron-
gásain keresztül saját két-
ségeinkre, félelmeinkre 
ismerjünk. lehetséges-e a 
gyógyulás? 

www.garayzsuzsanna.hu

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület 
Erzsébetvárosi Nappali Melegedő
1078 Budapest, Murányi u. 38.
Tel.: 06(1) 321-6976
www.maltai.hu

Myrai Szent Miklós Keresztény 
Egyház   
Hajléktalanok Átmeneti Szállása 
1078 Budapest, Murányi u. 5. 
Tel.: 06(1) 321-3627
www.myrai.hu

Menhely Alapítvány Erzsébetvárosi 
Utcai Gondozó Szolgálat
1073 Budapest, Kürt u. 4.
Tel.: 06(1) 322 3423

Postafiók: 1410 Bp., Postafiók 216.
www.menhely.hu

Kiút Szociális és Mentálhigiénés 
Egyesület
1077 Budapest, Wesselényi u. 17. IV.
Tel: 06(1) 413-3554
www.kiutegyesulet.sokoldal.hu

Golgota Keresztény Gyülekezet 
– Szociális és Integrációs 
Alapprogram Vörösmarty utcai 
nappali központ
1074 Budapest, Vörösmarty u. 17.
Tel: 06(1) 786-1946
www.golgotabudapest.hu/hu/
misszio15/varosunk15/hajlektalan-
szolgalat, e-mail: ellato@golgota.hu
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