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Az önkormányzat 
ingyenesen hívható 

telefonszáma:
06-80-204-531

E-mail címünk:

olvlev@

erzsebetvaros.hu

Építészeti 
konferencia
Elõadás Belsõ-Erzsébet-
város Rehabilitációs prog-
ramjáról. (5. oldal)

Éljen 140/90
alatt!
Egészségnap a Magyar
Hypertonia Társaság és az
Erzsébetvárosiak Klubja
szervezésében. (6. oldal)

Semmelweis
napi ünnepség 
Jutalomosztás, állófoga-
dás, és A testõr az Örkény
színházban várta az
egészségügyi dolgozókat.
(7. oldal)

Sport a 
jubileumi 
ERNA-n
A jubileumi ünnepségen
több sportrendezvény is
színesítette a programot.
(15. oldal)

Élen a tanulásban,
Élen a sportban
Jól tanuló sportoló gyere-
keket díjazott az önkor-
mányzat. (14. oldal)

Régi értékeket meg-
őrző modern üzlet-
központ 69 ezer
négyzetméteren - e
mondattal kezdő-
dött a május 24-ei
zártkörű ünnepség
összefoglaló sajtó-
anyaga, mely részle-
tesen tájékoztat a
várhatóan július vé-
gén átadásra kerülő
Garay-piacról. 

Az új piac a VII. kerületi
önkormányzat és a
Pendola Holding Center
Kft. közös beruházásban
épült. Hunvald György
polgármester és Zsohár
Árpád a Pendola Cégcso-
port ügyvezetője mutatta
be a vendégeknek az át-
adás előtt álló épületet. No
persze ebből az anyagból
nem csak a piacról tudhat-
tunk meg részleteket, ha-

nem a teljes épület felépí-
téséről, funkcióiról. Mire
számíthatnak majd a be-
térők? A piacra visszatér-
nek az őstermelők, a hús-
és pékáru üzletek valamint

az élelmiszerkereskedé-
sek. A földszinten a lakos-
sági szolgáltató egységek ,
például posta, gyógyszer-
tár, hírlapárus, illetve a ki-
sebb kávézók és gyorsét-

kezdék találhatók majd.
Az első szinten helyezked-
nek el az irodák, üzletek és
az egyik nagy pénzintézet
fiókja is.

Részletek a 3. oldalon. 

Július végére kész a „Garay”
AAAA    ppppiiiiaaaacccc    mmmmeeeellll lllleeeetttttttt     üüüüzzzzlllleeeetttthhhháááázzzz,,,,     llllaaaakkkkáááássssooookkkk,,,,     iiii rrrrooooddddáááákkkk    ééééssss    mmmmééééllllyyyyggggaaaarrrráááázzzzssss

Uszoda, műjégpálya, bowling
és fitness egész évben
A sport rendkívül fontos
része az életünknek, egész-
séges ember nem élhet
meg mindennapos mozgás
nélkül. Ez a mozgás lehet
séta, foci, úszás, és renge-

teg szórakoztató vagy akár
versenyszerűen végzett
sporttevékenység. Erzsé-
betvárosban a Százház ut-
cai sportközpont megújítá-
sáról tárgyal a képviselő
testület a következő ülé-
sen. Gál György, a gazda-
sági bizottság elnöke tájé-
koztatja olvasóinkat az elő-
zetes tervekről.

Cikk a 2. oldalon.

Vigyázzunk együtt az Ön egészségére szlogennel hirdette
meg immár hagyományos nyílt napját a Péterfy Kórház. A jú-
nius 2-i rendezvényének a kórház rendelõintézeti része adott
otthont, itt végezték el a különbözõ méréseket. (6. oldal)
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Elbírálták a társasházi- és
gázpályázatokat
A Kerületfejlesztési Bizott-
ság 2007. évben két pályá-
zatot írt ki. Ezek, az „általá-
nos” társasház-felújítási, il-

letve a gázvezeték-felújítá-
si pályázatok voltak - tud-
tuk meg Fedrid Gábor
képviselőtől, a kerületfej-
lesztési bizottság elnökétől.
A társasház-felújítási pá-
lyázaton 300 pályaművel
indultak a közösségek, a
bizottság 130 pályázatot tá-
mogatott közülük. 

Eredmények a 10. és a
11. oldalon.

Erzsébetvárosi  TV
hétköznap 17-tõl 18 óráig. Is-
métlés a következõ munka-
nap 11 órától. Telefonszám
adásidõ alatt: 462-0794. Üze-
netrögzítõ: 462-0795.

Fotó: Nyári Gyula
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Gólyales

Webkamerán keresztül kíváncsis-
kodik a három darányi kisgólya
hétköznapjaiba több tízezer rajon-
gó. A Somogy megyei Darányban,
a falu iskolájának tetejére tavaly
szereltek fel webkamerát, a gólya-
család tagjai azóta sztárok az
interneten. Eddig negyven ország-
ból több, mint 30 ezer látogató
nézte meg az oldalt.
A nemrég kikelt kisgólyáknak már
neve is van, Una, Unika és Urá-
nusz. Aki kíváncsi rájuk, a 
kki-darany.hu weboldalon megte-
kintheti õket.

Szigorúbb bírság 
a cigit és szeszesitalt
kiskorúaknak eladóknak  
A gyermek- és fiatalkorúak egész-
ségének védelmét szolgáló, az alko-
hol- és dohányterméket fiatalkorúak-
nak eladók szigorúbb szankcionálá-

sát tartalmazó
törvénymódosí-
tást fogadott el
az Országgyû-
lés május köze-
pén. Eszerint
akár egy évre
meg lehet tiltani

a dohány- és az alkoholtermékek
forgalmazását azokban az üzletek-
ben, ahol 18 éven aluliaknak adtak
el ilyen termékeket. A Füstirtók ala-
pítvány számításai szerint az általuk
illegálisan megvásárolt cigarettákból
2006-ban több mint 21 milliárd forint
bevétele volt az államnak. A szigo-
rúbb szabályok június második felé-
ben lépnek életbe.

Harc a vadplakátozás
ellen   
Rendezvények
szponzorai, támo-
gatói, logói, ne-
vük a városszerte
csúfolkodó, ide-
oda felragasztott
vadplakátokon. Sok cég nem is
tudja, hogy illegális tevékenység-
hez adták nevüket. A tisztabu-
dapestet.hu honlap azért készült,
hogy felhívja a figyelmet az illegális
plakátragasztásra.
A honlapon megtalálhatóak a fõvá-
rosi rendeletek és a vonatkozó tör-
vények, közöttük egyetlen helyi
rendeletként, Erzsébetváros pla-
kátragasztásról szóló rendelete is.

TTTT----MMMMAAAAUUUUsssszzzzooooddddaaaa,,,,     mmmmûûûûjjjjééééggggppppáááállllyyyyaaaa,,,,     bbbboooowwwwllll iiiinnnngggg    ééééssss    ffff iiii ttttnnnneeeessssssss    eeeeggggéééésssszzzz    éééévvvvbbbbeeeennnn

Új sportközpont a régi kibõvítésével
A sport rendkívül fontos ré-
sze az életünknek, egészsé-
ges ember nem élhet meg
mindennapos mozgás nél-
kül. Ez a mozgás lehet séta,
foci, úszás, és rengeteg szó-
rakoztató vagy akár ver-
senyszerűen végzett sport-
tevékenység. Erzsébetvá-
rosban a Százház utcai
sportközpont megújításáról
tárgyal a képviselő testület
a következő ülésen. Gál
György, a gazdasági bizott-
ság elnöke tájékoztatja ol-
vasóinkat az előzetes ter-
vekről.

- A jelenlegi, önkormányzati tu-
lajdonú sportközpont kis téren,
kevesebb sportolási lehetőséget
kínál, mint ami elvárható lenne
egy ilyen sűrűn lakott, nagylét-
számú kerületnél - mondta a kép-
viselő. - Az Almássy Téri Sza-
badidőközpont uszodájának fel-
újítása idő kérdése, ráadásul jelen
pillanatban már eladásra kínálja
az épületét az önkormányzat. A
kerület adottságai nem engedik
meg a nagy kiterjedésű szabad-
idős parkok, pályák kiépítését,
így elsősorban a közterek játszó-
terei és a meglévő néhány focipá-
lya nyújt mozgási lehetőséget a
gyermekeknek, fiataloknak. 

A jelenlegi tervek szerint,
melyről a képviselő-testület júni-
usi ülésén döntenek majd, a jelen-
legi Százház utcai Sportközpont
területe kibővül a szomszédos te-
lekkel, így a két telek teljes mére-
tén, több mint 4400 nm-en, 64%-
os beépítettség mellett egy majd-
nem 15 ezer nm szintterületű
sportközpont épülhet majd.
Amennyiben a testület elfogadja
az előterjesztést 2009-es átadás-

sal egy hét emelet magas, két mí-
nusz szinttel rendelkező, minden
igényt kielégítő sportközpont
épül a Százház ut-
cában.

- A látogatók
számára a két mí-
nusz szinten parko-
lási lehetőséget
biztosítunk majd a
mélygarázsokban.
Ugyancsak ezeken
a szinteken squas-
és bowling pályák,
valamint vívópást
kerülnek kialakí-
tásra. A tervek sze-
rint a földszinten
étterem és konferenciaközpont
várja majd a látogatókat, míg a
felsőbb szinteken foci- és kosár-
labdapálya, fittnessterem, két me-
dencés uszoda, és nem utolsósor-
ban egy egész évben nyitva tartó
jégpálya fogadja majd a sportol-
ni, szórakozni vágyó lakókat. 

A sportközpont bővítése nem

csak a a kerületi lakók, hanem az
iskolások, óvodások egészséges,
sportos szemléletmódja kialakítá-

sa szempontjából is
rendkívül fontos.
Önkormányzatunk
az elmúlt években
is nagy hangsúlyt
fektetett a gyerme-
kek iskolán kívüli
sportlehetőségei-
nek támogatására,
így például az
úszás-, és korcso-
lyaoktatásra.  Az
átadás pillanatától
számítva a kerületi
oktatási és nevelési

intézményekbe járó gyerekek
számára megnyílnak az egyéb
sportolási lehetőségek is, akár
versenyszerűen, akár csak a moz-
gás, a játék öröméért.  

Remélem, hogy a testület is
értékeli a fenti szempontokat, és
nem lesz akadálya a beruházás
megkezdésének. 

Gál György

Tájékoztatjuk, hogy az APEH Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága Bevallási és Folyószámla-kezelési
fõosztályainak ügyintézési helye költözés miatt az alábbiak szerint változik:
A Bevallási osztályok  a XIII. kerület  Madarász Viktor utca  30-36. szám alatt fogadják ügyfeleiket, telefonszám:
412-7000; a személyi jövedelemadó bevallás javításával kapcsolatban:
a IX. kerület Vaskapu utca 33-35. szám alatt, telefonszám: 299-4000,
a XIII. kerület Kresz Géza utca 13-15. szám alatt, telefonszám: 450-4000, valamint
a XIV. kerület Gvadányi utca 69. szám alatt fogadják ügyfeleiket, telefonszám: 467-7100.
A Folyószámla-kezelési osztályok
a XIII. kerület Kresz Géza utca 13-15. szám alatt fogadják ügyfeleiket, telefonszám: 450-4000.
Tájékozatjuk, hogy az ügyfélszolgálatokon és a kirendeltségeken az ügyfélfogadás rendje változatlan.
Kérjük, hogy mind a bevallásokkal, mind pedig a folyószámlával kapcsolatos ügyeiket az új ügyintézési helyeken
szíveskedjenek intézni. Megértésüket és együttmûködésüket ezúton is köszönjük.

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

AAAAPPPPEEEEHHHH    FFFFRRRRIIIISSSSSSSS
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(Folytatás az 1. oldalról)
A nagyszabású projekt a
VII. kerületi önkormány-
zat, a Pendola Cégcsoport,
valamint a Garay Zrt. tu-
lajdona, melyből a kerület
10 százalékos üzletrésszel
rendelkezik. Az önkor-
mányzat az ingatlant vitte
be a vállalkozásba, a
Pendola pedig a finanszí-
rozásról, a megvalósítás-
ról és a hasznosításról
gondoskodik.

Így jött létre a hamaro-
san a nagyközönség szá-
mára is nyitva álló épület-
együttes, amely a Murányi,
a Péterfy Sándor, a Garay
és a Cserhát utcák által ha-
tárolt területen fekszik. 

A békebeli, kisvárosi
hangulatot a XXI. század
elvárásaival ötvöző multi-
funkcionális épület nem-
csak az újjáélesztett piacot,
hanem boltokat, üzleteket,
szolgáltató egységeket,

zöldteraszos lakásokat,
díszkertet, parkolót és ját-
szóteret is magában foglal -
olvasható a sajtóanyagban.
A 69 ezer négyzetmétert
felölelő 10,5 milliárd forin-
tos beruházás méltó és a
környék lakóinak is kedve-
ző újragondolása a négy
éve bezárt piacnak.

Talán még sokak emlé-
keznek a régi idők patinás

belvárosi piacára, a
Garayra, ahova a szomszéd
kerületekből is sokan jártak
beszerezni az élelmiszert.
2003. június 20-án a VII.
kerület önkormányzata tes-
tületi határozatában úgy
döntött, a műszakilag meg-
romlott létesítményt lebon-
tatják és az újjáépítéssel a
Pendola Holding Center
Kft-t bízza meg. - A tervek

készítésekor elsődleges
szempont volt, hogy az
eredeti helyen felépülő új
piac megtartsa korábbi
funkcióit, ugyanakkor a
mai kor követelményeinek
is megfeleljen. Részben ezt
tükrözi a klinker homlok-
zat is, amely markáns arcu-
latot ad az épületnek, és
egyben visszautal a múltra
is - mondta Zsohár Árpád,

a Pendola Cégcsoport ügy-
vezetője.

A felszín alatt négy, fö-
lötte kettő, a sarkokon
pedig további négy szint áll
a szolgáltatók illetve a la-
kók rendelkezésére. Az új
Garayn a napi élethez
szükséges minden szolgál-
tatás elérhető, ugyanakkor
a bevásárlóközpontok és a
téren lakók esetében kulcs-

fontosságú parkolás is
megoldott. 

A piac a -1 szinten foly-
tatja működését, visszatér-
nek az őstermelők, a hús- és
pékáru üzletek valamint az
élelmiszerkereskedések. A
földszinten a lakossági szol-
gáltató egységek, például
posta, gyógyszertár, hírlap-
árus, illetve a kisebb kávé-
zók és gyorsétkezdék talál-

hatók majd, amelyek mind
befelé, mind az utca felé
árusítási lehetőséget kap-
nak. Az első szinten helyez-
kednek el az irodák, üzletek
és az egyik nagy pénzinté-
zet fiókja is, míg a 2-6. szin-
ten 30 és 75 négyzetméter
közötti zöldteraszos lakások
épültek, amelyekhez négy
külön bejáratú lépcsőházból
lehet feljutni, így a lakók za-
vartalan közlekedése is
megoldott. A különféle pro-
filú légkondicionált üzletek
közt az ékszerbolttól kezd-
ve a divatüzleteken keresz-

tül a könyvesboltig, műsza-
ki boltig illetve gyógyszer-
tárig szinte mindent megta-
lálunk.

A vevők és a lakók ké-
nyelmét mozgólépcsők és
26 lift szolgálja, amelyek
funkciók szerint lettek el-
osztva, így értelemszerűen
közülük néhány a 636 sze-
mélygépkocsi befogadásá-
ra alkalmas, három pince-
szinten elterülő mélygará-
zsig is lemegy.

A Péterfy Sándor utca

felőli oldalon 1670 négy-
zetméternyi parkot alakí-
tottak ki, amely a kör-
nyéken lakók pihenését
szolgálja. Ezenkívül
4617 négyzetméter zöld-
felület várja az épületbe
betérőket, és hogy a
családdal érkezőknek is
kedvezzenek, még ját-
szóteret is építettek. 

A felújításra szánt je-
lentős összeg, mintegy
10,5 milliárd forint ellené-
re a kerületi vezetésnek és
a beruházónak sem az volt
a célja, hogy luxus-üzlet-

központot hozzon létre.
Ezt bizonyítja az is, hogy
a piacra kedvező bérleti
díjakat kínálva kívánták
visszahozni a korábbi áru-
sokat. Ugyanakkor a rend-
kívül jó megközelítési
adottságokkal rendelkező
építmény az egykori
„Chicago” felfelé ívelését
indíthatja el, pozitív irány-
ba tolva el a Keleti
pályudvar szomszédságá-
nak ingatlanárait és élet-
minőségét.

Július végére kész a „Garay”
AAAA        ppppiiiiaaaacccc    mmmmeeeellll lllleeeetttttttt     üüüüzzzzlllleeeetttthhhháááázzzz,,,,     llllaaaakkkkáááássssooookkkk,,,,     iiii rrrrooooddddáááákkkk    ééééssss    mmmmééééllllyyyyggggaaaarrrráááázzzzssss

Zsohár Árpád a Pendola cégcsoport ügyvezetõje, és
Hunvald György polgármester

A vevõk és a lakók kényelmét mozgólépcsõk és 26 lift
szolgálják

A 2-6. szinten 30 és 75 négyzetméter közötti zöldteraszos lakások épültek, amelyekhez
négy külön bejáratú lépcsõházból lehet feljutni

Az épületben fotókon és terveken követhetjük a Garay
piac múltját, napjainkig
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Kerületünk 125 éves
évfordulója alkal-
mából „Séta a múlt
Erzsébetvárosában
címmel” szellemi ve-
télkedőt hirdettek
meg a kerületi nyug-
díjasok számára. 

A versenyre a Százház
utcai Sportcsarnokban le-
hetett nevezni. A vállal-
kozó kedvűek egy har-
minchárom kérdésből ál-
ló feladatlapot kaptak - a
kérdéseket az Erzsébet-
városi Természetjáró
Sportszövetség sporttár-
sai állították össze -, mely
alapján az Erzsébet körút
és a Dózsa György út kö-
zötti szakasz nevezetes-
ségeit kellett felkutatni és
beazonosítani. 

- Ezzel a játékkal egy
kis szellemi és testi moz-

gásra próbáltuk meg rá-
venni az erzsébetvárosi
időseket. A versenyre
egyénileg és párban egy-
aránt negyvenen érkez-
tek. A jelentkezők túl-
nyomó többségben höl-
gyek voltak, a legfiata-
labb egy 37 éves kísérő, a
legidősebb egy 81 éves
versenyző. Az átlagélet-
kor hatvan felettinek
mondható.  Szerintem a
kérdések nem voltak ne-
hezek, de kellő felké-
szültséget igényeltek.
Megkérdeztük például
azt, hogy hány turul lát-
ható a Körút és a Dohány
utca sarkán álló New
York palotán, kinek a
szobra áll az Almássy té-
ren és az ábrázolt sze-
mély milyen iskolatípust
alapított, és azt is hogy

milyen kulturális intéz-
mény működött a Király
utca 71. szám alatti épü-
letben 1903 és 1936  kö-
zött. Az általunk kijelölt
három állomáson, az
Almássy és a Hevesi

Sándor téren, valamint a
Rózsák terén lévő stan-
doknál a feladatlapokat le
kellett bélyegeztetni,
hogy tudjuk, a verseny-
zők valóban tettek egy
sétát a kerületben A me-

leg időjárás miatt a visz-
szaérkezésig három óra-
hossza állt rendelkezésre.
Visszaérkezve értékeltük
a feladatlapokat és meg-
beszéltük a tapasztalato-
kat. Minden résztvevő
oklevelet és egy 125 éves
Erzsébetváros feliratú
pólót kapott ajándékba -
foglalta össze a vetélkedő
részleteit dr. Balogh
Istvánné, a Természetjáró
Sportszövetség elnöke. 
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Helytörténeti vetélkedõ az erzsébetvárosi nyugdíjasoknak

Erzsébetváros a közigazgatási példakerület

- Elsősorban azokra a
gyakorlati módszerekre
voltak kíváncsiak, amelyek
a kerületi Polgármesteri
Hivatal kiemelkedő mű-
ködési mutatóit ered-
ményezik, és aminek kö-

szönhetően a hivatal a
2006. évben az ország leg-
magasabb szintű ágazati el-
ismerését, a Magyar Köz-
igazgatási Minőség Díjat is
átvehette. A látogatás, ta-
pasztalatszerzés oka egy

olyan egyedülálló, az Eu-
rópai Unió által finanszíro-
zott projekt végrehajtása
volt, melynek célja Belg-
rád legfrekventáltabb köz-
ponti kerülete, Stari Grad
önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala irányítási
rendszerének az ISO 9001
szabványnak megfelelő ki-
alakítása. 

A Szerbiában példa
nélküli működési módszer
alkalmazásához Erzsébet-

város Polgármesteri Hiva-
tala szolgált mintaként. 

A jubileumi ünnepség-
sorozatra kerületünkbe lá-
togató stari grad-i polgár-
mester asszony és kísérői
nagy örömmel számoltak
be a projekt sikerességéről,
arról, hogy közreműködé-
sünknek is köszönhetően
2007. április második felé-
ben egy nemzetközileg
akkreditált felülvizsgáló
szervezet 2 napos ellenőr-
zési tevékenységét követő-
en megszerezték a minő-
ségirányítási rendszertanú-
sítványt. 

Az eredményes nem-
zetközi együttműködés-
nek ezen megnyilvánulása
minta értékű Magyaror-
szágon. A szerbiai siker az
erzsébetvárosi működési
modell sikere is, és talán
méltán lehetünk büszkék
arra is, hogy Szerbia fővá-
rosának legjelentősebb he-
lyi közigazgatási szervé-
ben, Stari Grad Polgár-
mesteri Hivatalában egy
kicsit Erzsébetváros Pol-
gármesteri Hivatala is
„fellelhető”.     

Milan Majstorovic helyi képviselõ, aki a stari gradi hivatalban a projekt „gazdája”, Mirjana
Bozidarevic Stari Grad polgármestere, Makai József tolmács, Erzsébetváros  képviseletében
Gál Józsefné tanácsadó és  Gábor Farkas minõségügyi vezetõ valamint Jelena Nesic project
cég vezetõ a stari gradi egyeztetésen

Gyakorlati tapasztalatunk
azt mutatja, hogy az állam-
polgárok igazából nincse-
nek tisztában azzal, hogy a
közterület-felügyelet  konk-
rétan mivel foglalkozik, mik
tartoznak feladataink közé,
illetve milyen hatáskörrel
rendelkezünk. Úgy gondol-
tuk, hogy a kornak megfele-
lõen „közelítünk” a kerület
lakói felé. Lehetõségünk
nyílt arra, hogy a világhálón
önálló lappal jelentkezzünk,
melyben megismertetjük
Önöket többek között szer-
vezeti felépítésünkrõl, fel-
adatainkról, intézkedéseink-
rõl, azok jogszabályi hátte-
reirõl. Mindezt abban a re-
ményben tesszük, hogy
„Köz”ösen a „Köz” érdeké-
ben, a „Köz”terület rendjé-
nek javítása még eredmé-
nyesebb lesz a jövõben.

A honlap címe:
www.7keruletkozterulet.

shp.hu
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Nem egészen egy év telt el azóta, hogy a stari
grad-i Polgármesteri Hivatal 12 fős delegációja
nálunk járt azzal a céllal, hogy a helyszínen is-
merhesse meg az erzsébetvárosi hivatali munkát -
tájékoztatott Gábor Farkas, az Erzsébetvárosi Pol-
gármesteri Hivatal minőségügyi vezetője. 
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Hurrá, 
nyaralunk!
Nyáron sokan új
helyeket fedez-
nek fel, elmen-
nek kikapcso-
lódni az ország más vidékeire
vagy külföldre utaznak. Hogy
az erzsébetvárosiak hova ter-
vezik a pihenést, az nagyon
változó. Íme néhány terv!

Darusa 
Richárd:
- A nyarat rend-
szerint végigdol-
gozom, ezért
csak az utósze-
zonban tudok el-
utazni. Ilyenkor egy
hónapra irány külföld! Nagyon
szeretem Spanyolországot, de
idén még nem döntöttem el, hova
utazom.

Koziel 
Miklós:
- Bár utazások
s ze r ve z é s é ve l
foglalkozom, utol-
jára 1981-ben
voltam nyaralni.
Mivel a munkám kitölti az idõmet,
- a hét egyik felét ugyanis Buda-
pesten, a másikat vidéken töltöm
- , leginkább szakmai fórumokon
szoktam lazítani egy kicsit, ott
minden érdekességet kipróbálok.

Frank 
Csabáné:
- Húsz év után ta-
valy voltam elõ-
ször nyaralni. Na-
gyon megtetszett,
ezért idén egy
újabb buszos útra je-
lentkeztem a lányommal. Négy
nap alatt meglátogatjuk a bajor
kastélyokat. Remélem az ottani
szép tájak és épületek látványa
feltölt majd energiával! 

Dávid 
Ervin:
- A barátnõmmel
ketten egy 1 he-
tes biciklis túrára
megyünk a Fertõ-
tó környékére. Na-
ponta kerekezünk, így ez nem
lesz megerõltetõ út a számunkra.
Már nagyon várjuk az utazást,
mert régen voltunk külföldön, leg-
inkább Balatonon szoktunk nya-
ralni.

EEEERRRRZZZZSSSSÉÉÉÉBBBBEEEETTTTVVVVÁÁÁÁRRRROOOOSSSSIIIIAAAAKKKK
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A 125 éves Erzsébetváros
programsorozat keretében
az Erzsébetvárosi Közössé-
gi Házban építészeti konfe-
renciát rendeztek. A ren-
dezvényen többek között
Belső-Erzsébetváros reha-
bilitációs programjáról
esett szó. Az eseményt
Hunvald György polgár-
mester nyitotta meg. 

Hunvald György bevezetőjében
elmondta, hogy a kerületben sok
a korszerűtlen ház, az anyagi
források korlátozottak, így a
problémát csak közös erővel, az
itt élőkkel és a befektetőkkel
együtt lehet megoldani. Ehhez
tervekre és komoly fejlesztések-
re van szükség. 

Belső-Erzsébetváros rehabi-
litációs tervét - , amely jelenleg
egyeztetés alatt áll - Dr. Nagy
Béla a MŰ-Hely Tervező és Ta-
nácsadó Zrt. vezérigazgatója is-
mertette. Elmondta, a terület
gazdag múlttal rendelkezik, ér-
tékes műemlékei, épületei van-
nak, melyeket érdemes megvé-
deni. A terv fontosnak tartja a
zsidó kulturális kör megtartását.
A cél, hogy a kerületben minél
több érték maradhasson fenn,
jobb legyen az úgynevezett kör-
nyezeti állapot, és ezáltal az itte-
ni lakások felértékelődjenek. A
siker érdekében az érintett felek-

nek párbeszédet kell folytatniuk
egymással, nagyon fontos a fo-
lyamatos egyeztetés. Dr. Nagy
Béla szerint érdemes akár kül-
földi szakértőket is bevonni az
ügybe. A szakember kiemelte,

hogy a legjobb megoldás megta-
lálása érdekében minden észre-
vételt, javaslatot szívesen fogad-
nak. 

Gergely József alpolgármes-
ter lapunknak adott interjújában
elmondta, Erzsébetváros helyze-
te nagyon speciális, ugyanis sok
különböző korból származó, el-
térő stílusban épült ház van a ke-
rületben. A legrégebbi épületek

az 1810-es évekből valók, de a
házak nagyobb része jóval ké-
sőbb épült. Egyesek hosszú évti-
zedek alatt, mások rövid időszak
alatt készültek el, ezek mind ma-
gukon hordozzák a hasonló stí-

lusjegyeket. A kerület zsúfolásig
be van építve, üres telkek nin-
csenek, így építeni csak a meg-
lévő házak helyén vagy a tetőte-
rekben lehet. A házak szorosan
egymás mellé épültek, alig van
zöldfelület, amit viszont igényel
a lakosság. A helyzet összetett,
ezért a megfelelő megoldás
megtalálásához komoly komp-
romisszumokra van szükség.

Saját kert a város felett
ÚÚÚÚjjjj     ttttáááárrrrssssaaaasssshhhháááázzzz    aaaa    SSSSzzzzáááázzzzhhhháááázzzz    uuuuttttccccaaaa    22229999----33337777....     aaaallllaaaatttttttt

A legkorszerűbb követelmények-
nek megfelelő, 132 lakásos társas-
ház alapkövét tették le május
közepén a Százház utca 29-37.
alatt. A tömegközlekedési csomó-
pontban, csaknem 2000 négyzet-
méteres telken álló épület az egy-
szerűbb lakásoktól a saját zöldte-
raszos luxus apartmanokig a lehe-
tőségek széles skáláját nyújtja a le-
endő lakóknak. A beruházás össz-
költsége 2 milliárd forint.

Hunvald György polgármes-
ter jelenlétében új, 132 lakásos
társasház alapkövét tették le Er-
zsébetváros megújuló részén, a
Százház és Jobbágy utcák hatá-
rolta területen. Az épület a vá-
rosrész tömegközlekedési cso-
mópontja és kereskedelmi köz-
pontja közelében fekszik. A ház-

ban többek között teremgarázs,
közös használatú kert, éjjel-nap-
pali portaszolgálat várja az új tu-
lajdonosokat. A hétemeletes in-
gatlan földszinti és hetedik eme-
leti, úgynevezett Penthouse-laká-

saihoz saját tető-, vagy földszinti
kert tartozik. Az épületen belül kö-
zös napozóterasz a szomszédban
pedig teniszpálya szolgálja a lakók
kényelmét. A lakások felét már
eladták. 

Rehabilitációs program Belsõ-Erzsébetvárosért 
BBBBeeeesssszzzzáááámmmmoooollllóóóó    aaaazzzz    ééééppppíííí ttttéééésssszzzzeeeetttt iiii     kkkkoooonnnnffffeeeerrrreeeennnncccciiiiáááárrrróóóóllll
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A Magyar Hyper-
tonia Társaság „Él-
jen 140/90 alatt” el-
nevezésű program-
ja 18 hónapja mű-
ködik. Ezidő alatt
másodszorra hir-
dettek meg egy pá-
lyázatot, melyen be-
teg- és civilszerveze-
tek vehettek részt. 

A kezdeményezés célja,
hogy a már kezelt bete-
gek vérnyomását a
140/90-es érték alatt tart-
sák, továbbá, hogy fel-
hívják a lakosság figyel-
mét a magas vérnyomás
szövődményeire és kellő
tájékoztatás segítségével
megelőzzék a komo-
lyabb betegségek kiala-
kulását. 

Az egészség napon
orvosok és szakasszisz-
tensek ingyenes vérnyo-
más, vércukor, testsúly
és haskörfogat méréseket
végeznek. Az adatokat

bevezetik egy vérnyomás
naplóba. Amennyiben az
értékek a normálistól ki-
ugróan eltérőek, javasol-
ják az érintettnek, hogy
keresse fel háziorvosát.
A továbbiakban ő tesz
majd javaslatot a szüksé-

ges kivizsgálásra vagy
terápiára. 

A hetedik kerületbe
az Erzsébetvárosiak
klubján keresztül jutott
el ez a lehetőség a lakos-
sághoz. A klub elnöke,
Dr. Vedres Klára a kö-

vetkezőképpen össze-
gezte az eseményt:

- A Magyar Hyper-
tonia Társaság által kiírt
pályázat egy egynapos,
előadással kiegészített,
ingyenes szív-és érrend-
szeri szűrést hirdetett

meg. Mi ezt megpályáz-
tuk és megnyertük. 

A szerepünk a nap
folyamán mindössze
annyi volt, hogy biztosít-
suk a helyszínt és kellő
tájékoztatással bevonz-
zuk ide az embereket. Az
eseményre hatvan-
nyolcvan ember látoga-
tott el, köztük a klub tag-
jai és erzsébetvárosi la-
kosok is érkeztek. 

A résztvevők bátran
elvégeztették a külön-
böző méréseket, majd
Professzor Dr. Kékes
Ede, a program koordi-
nátora tartott szív-és ér-
rendszeri témában elő-
adást. A prezentáció
meghallgatása után a
közönség soraiból sok
kérdés érkezett a pro-
fesszor úrhoz. Úgy gon-
dolom a programon
résztvevők sok értékes
információval lettek
gazdagabbak. 

Éljen 140/90 alatt!

Vigyázzunk együtt
az Ön egészségére
szlogennel hirdette
meg immár hagyo-
mányos nyílt napját
a Péterfy Kórház. A
június 2-i rendezvé-
nyének a kórház ren-
delőintézeti része
adott otthont, itt vé-
gezték el a különbö-
ző méréseket. 

A szűrővizsgálatokra ter-
mészetesen a szakrendelők-
ben került sor. Dr. Bolesza
Emőke kerületi képviselő,
egészségügyi tanácsnok,
mint a kórház orvosigaz-
gató helyettese tájékoztatott
az eredményekről. 

- Elsősorban kiemel-
ném, hogy ezen a napon, a
megjelent kerületi lako-
sok számára minden meg-
hirdetett vizsgálat ingye-
nes volt, a kórház nem
szedett vizitdíjat. Termé-
szetesen többen megkér-
dezték, hogy erre, hogyan

van módunk? Gyakorlati-
lag a program költségeit a
Péterfy kórház állta, a
vizsgálatokkal nem szá-
moltunk el az OEP felé.
Erre természetesen nincs
állandóan lehetőségünk,
ám a kórházi költségveté-
sünkből a jövőben is meg-
próbáljuk kigazdálkodni,
hogy a Nyílt napos ren-
dezvény térítésmentes
maradjon. 

Bolesza Emőkétől
megtudtuk, hogy ismét
nagy érdeklődést könyvel-
hettek el a rendezvény után.
Nem csak  a kerületből, ha-
nem a főváros egyéb része-
iből is szép számmal érkez-
tek a vizsgálatokra. Sok
esetben szimplán érdeklő-
dők, ám még több esetben
valamilyen panasszal érke-
zők vettek részt a vizsgála-
tokon. 

- A koleszterin-, tri-
glicerid-, vércukorszint és
csontsűrűség valamint a

nőgyógyászati, mammog-
ráfiás vizsgálatokra a leg-
többen panaszmentesen
érkeztek. Ám tapasztalat,
hogy főként a koleszterin
és vércukorszint vizsgála-
tokról sokan távoztak a jö-
vőjükre nézve életmód-

változtatást igénylő taná-
csokkal. Az érintettek szá-
mára nagyon fontos volt,
hogy ott helyben részt ve-
hettek diétás tanácsadá-
son, a dietetikusok által
előkészített kóstolókon. A
tapasztalatok alapján úgy

vélem, hogy a jövőben ki-
emelt figyelmet kell fordí-
tani a kerületben az egész-
séges táplálkozási szoká-
sok kialakítására és prog-
ramszerűen változtatni
kell a lakosság mozgás-
szegény életmódján. 
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Nem volt vizitdíj a „Péterfy” Nyílt napján!
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Idén a hagyomá-
nyoktól eltérően,
nem Semmelweis
napon, hanem az
Erzsébetváros név-
adójának 125. év-
fordulójára szerve-
zett jubileumi ün-
nepségsorozat kere-
tében, május 24-én
ünnepeltek a kerü-
leti egészségügyi
dolgozók. 

Az ünnepség első részé-
re a Wesselényi utcai
Közösségi Házban került
sor, melyre hivatalosak
voltak az egészségügyi
alapellátásban dolgozó
közalkalmazottak és a
privatizált prakszisokban
dolgozók is.

Baranyi Péter az
Egészségügyi Szolgálat
vezetője köszöntette a
megjelenteket, majd Ko-
romzay Annamária szo-
ciális témákért felelős al-
polgármester mondott
köszöntő beszédet. Ez
után került sor az éves
munka után járó jutal-
mak kiosztására. Ko-
romzay Annamária al-

polgármester és Solymá-
ri Gabriella, az egész-
ségügyi bizottság elnöke
adta át a megérdemelt
jutalmakat a közalkal-
mazott dolgozóknak.
Közülük tizenhárman ki-
emelt jutalomban része-
sültek, melyet a pohár-
köszöntő után Hunvald
György polgármester
adott át. 

Minden egészség-

ügyi dolgozó emléklapot
kapott. 

Az ünnepség után a
Dob utcai vendéglátó-
ipari szakiskola diákjai
által előkészített állófo-
gadásra invitálták a
résztvevőket. 

Ugyancsak az ese-
mény színvonalát növel-
te, hogy az állófogadás
után, az önkormányzat
ajándékaként az egész-

ségügyi dolgozók megte-
kinthették az Örkény
színház repertoárjában
szereplő Molnár Ferenc:
A testőr című darabot. 

Sok ember életét ne-
hezíti meg, hogy aszt-
más és szénanáthás
egyszerre. Az orvos-
tudomány ma már
erre a nehéz helyzet-
re is tud megoldást.
Egy készítmény se-
gítségével mindkettő
egyidőben kezelhető!

Az asztma a hörgőkben lét-
rejövő krónikus gyulladá-
sos folyamat, amely a hör-
gők időszakos összehúzó-
dását, sűrű váladék-terme-
lődést és a nyálkahártya
duzzanatát jelenti. Az aller-
giás nátha, vagy szénanátha
tüneteit a felső légutakban
zajló gyulladásos folyamat
hozza létre - az orr eldugul,
folyik, viszket, emiatt az éj-
szakai alvás is nehezített le-
het. Az asztmások több
mint kétharmadánál a szé-
nanátha tünetei is jelentkez-
nek, viszont a szénanáthá-
ból is kialakulhat az asztma.
Az asztma és az allergiás
nátha így gyakran együtt
jár. Ha a szénanáthát nem
kezelik, az rontja az aszt-

más tüneteket és ez fordítva
is igaz. Ezért a szakembe-
rek szerint a gyermekkori
asztmát és az allergiás nát-
hát együtt kell gyógyítani.
Ez hosszú éveken át tartó
kezelést jelent. Ha a szülő
azt észleli gyermekénél,
hogy sportolás, játék után
köhög, zihál, nem kap leve-
gőt, folyik az orra, a szeme,
nem tud aludni, és kimerült,
feltétlenül jelezze ezt a házi
gyermekorvosnak, kérjen
tőle gyermek-tüdőgyógy-
ászati beutalót. A tüdő-
gyógyász a tüdőt és az orrot
egyszerre kezeli. Létezik
egy olyan készítmény,
amelynek szedésével mind-
két betegség kezelhető. Ez a
tabletta más gyulladáscsök-
kentőkkel ellentétben ke-
vésbé terheli meg a szerve-
zetet, csökkenti az asztma
és a szénanátha okozta
gyulladást is. A terápiás ke-
zelésnek köszönhetően az
asztmás gyermekek is teljes
életet élhetnek.
Forrás: Dr. Bánfi Andrea
gyermek-tüdőgyógyász

Semmelweis napi ünnepség 
JJJJuuuuttttaaaalllloooommmmoooosssszzzzttttáááássss,,,,     áááállll llllóóóóffffooooggggaaaaddddáááássss,,,,     ééééssss    aaaa    TTTTeeeessssttttõõõõrrrr     aaaazzzz    ÖÖÖÖrrrrkkkkéééénnnnyyyy    sssszzzzíííínnnnhhhháááázzzzbbbbaaaannnn

Minden közalkalmazott egészségügyi dolgozó jutalomban részesült, közülük tizenhár-
man kiemelt jutalmat kaptak

Asztma és szénanátha
KKKKeeeellll llllõõõõ    ooooddddaaaaffff iiiiggggyyyyeeeelllléééésssssssseeeellll     ggggyyyyóóóóggggyyyyíííí tttthhhhaaaattttóóóó

Számos lakossági panasz érkezett tavaly Devosa Gábor képviselõhöz a Kéthly Anna téri ku-
tyafuttató minõségével kapcsolatban. A képviselõ ígéretének megfelelõen, idén felújítás-
ra került a kuytafuttató, tartós kerítést építettek köré, megoldották a vízelvezetést, és ki-
cserélték a kavicságyat is. Devosa Gábor kéri az ebtulajdonosokat, hogy a kutyafuttatót
rendeltetésszerûen, és ne „kutyaillemhelynek” használják. Ahogy a kerület többi pontján,
itt is érvényes a helyi rendelet, a kutyaürülék eltávolításával kapcsolatban!

Megújult  a kutyafuttató a Kéthly Anna téren

Az anyák 
megmentõjére
emlékezünk
Semmelweis Ignác Fülöp
(Buda, 1818. július 1. –
Bécs, 1865. augusztus
13.) orvos  elsõként
mondta ki, hogy a gyer-
mekágyi láz nem önálló
kórkép, hanem bomlott
szerves anyag okozta fer-
tõzés következménye.
Klórvizes fertõtlenítési el-
járását többnyire kétke-
déssel fogadták. 1855-ben
a Rókus Kórházban a szü-
lészet tanára lett, ahol el-
sõként végzett petefé-
szekmûtétet, s második-
ként császármetszést. Ta-
nait csak jóval halála után
ismerte el a nemzetközi
tudósvilág. Születésnapján
ünnepeljük a Magyar
Egészségügy napját.
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Meglovasította a biciklit
Az ismeretlen elkövetõ Damja-
nich utcában lévõ egyik kollégium
udvaráról lopott el egy biciklit, mi-
után levágta róla  lakatot. Az is-
meretlen elkövetõ körülbelül 15-
30 éves, átlagos testalkatú férfi,
haja rövid, sötétbarna színû, a
bûncselekmény elkövetésekor vi-
lágos, rövid ujjú inget és sötétebb
színû nadrágot viselt.
A férfiról és az esetrõl a biztonsá-
gi szolgálat kamerája felvételt készített.

Aranyakat loptak 

Egy Király utcai lakásból - az ott lakó figyelmét elterelve -
készpénzt, két arany pecsétgyûrût és egy arany karikagyû-
rût tulajdonított el két ismeretlen tettes. Egyikük (1. sz. gra-
fika) körülbelül 18-20 éves, vékony testalkatú férfi, haja egy
centiméteres, rövid, fekete színû, társa (2. sz. rajz) körülbe-
lül 40 éves, vékony testalkatú nõ, haja barna színû.

A Budapesti Rendõr-fõkapitányság VII. Kerületi Rendõrka-
pitánysága kéri, aki a képeken látható személyeket felis-
meri, jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a bûncselek-
ménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelke-
zik, hívja a 461-8100 telefonszámot.

1 2

Tűz keletkezett a Ver-
seny utca egyik házának
belső udvarán május 23-
án. Az összehordott sze-
mét kapott lángra, ami
átterjedt egy melléképü-

let tetőszerkezetére is. A
tűzoltók feszítővágóval
nyitották fel az épületet,
szerencsére senki nem
tartózkodott ott. A tűzol-
tók két sugárral oltották

el a lángokat, az oltás
közben egy tűzoltó sú-
lyos lábsérülést, boka-
szalag szakadást szenve-
dett.

www.tuzoltosagbp.hu

A 06-80/204-830-as zöld
számon jelezhetik az ál-
lampolgárok, ha jogsértést
tapasztalnak egy rendőri
intézkedés során. Az új hí-
vószám bevezetésének
célja a törvénysértő rend-
őri intézkedések megelő-
zése, a rendőrök által elkö-
vetett bűncselekmények
gyors, pontos, hatékony
felderítése, e cselekmé-
nyek áldozatainak sértetti
jogainak legteljesebb ér-
vényesítése, a rendőri hi-
vatásra méltatlan rendőrök
kiszűrése, illetve a rendőri
eskühöz méltó, jogkövető
rendőri állomány védel-
me. 

Az ORFK Szóvivői
Iroda által kiadott tájékoz-
tató szerint a rendőri kor-
rupció megelőzése, a
rendőrök által elkövetett
törvénysértések visszaszo-
rítása érdekében az emlí-
tett hívószámot az alábbi
esetekben hívják: a rend-
őri korrupció kiszűrése ér-
dekében (pénz, illetve
előny elfogadása hivatalos

eljárása során), és ameny-
nyiben a rendőr intézkedé-
se, illetve tevékenysége
megítélése szerint nyil-
vánvalóan bűncselek-
ményt valósít meg. A
rendőri intézkedés szak-
szerűségi vizsgálata nem
tartozik-e körbe, azokat to-
vábbra is közvetlenül a pa-
rancsnok vizsgálja. Ezen
ügyekben és természete-
sen a korrupcióval, a rend-
őri jogsértéssel, az álrend-
őri fellépéssel összefüggő
bejelentést továbbra is bár-
mely rendőri szervnél
megtehető.

A rendőri korrupció
az előny elfogadásával,
illetve kérésével is meg-

valósulhat. A rendőrség
működését szabályozó
normák alapján nincs
olyan rendőri intézkedés,
amelyhez bármely for-
mában kapcsolódna a
készpénzfizetés. A sza-
bálysértésért kiszabott
helyszíni bírság is kizáró-
lag postai csekken fizet-
hető be. A rendőröket
egyenruhájuk (jelvény-
nyel), illetve szolgálati
igazolványuk és azonosí-
tó számmal ellátott jelvé-
nyük igazolja (polgári ru-
hás rendőr). Amennyiben
kétsége merülne fel az in-
tézkedő rendőr mivoltá-
val kapcsolatosan, hívja a
fenti „zöld” számot!

Tûz a Verseny utcában

Zöld szám a rendőri jogsértésekkel 
kapcsolatos bejelentéseknek

Mobil Ellenõrzõ Egység
Május 25-ével megkezdte mûködését az Országos Rendõr-
fõkapitányság Mobil Ellenõrzõ Egysége. Az egység tagjai az
ország bármely pontján, bármely idõszakban hajthatnak
végre ellenõrzéseket. Alapvetõ feladataik a rendõri állomány
fegyelemsértéseinek megelõzése, a jogsértésektõl való
visszatartása, az intézkedések törvényességének és szak-
szerûségének ellenõrzése, továbbá a szakmai munka szín-
vonala emelkedésének elõsegítése.

Egy Dob utcai építkezésen egy munkás - eddig tisztázatlan körülmények miatt - három méte-
res munkagödörbe esett május 25-én a reggeli órákban. A mentõk stabilizálták az állapotát,
majd hordágy segítségével a tûzoltók a felszínre hozták a sérültet és átadták a mentõknek.

Munkagödörbe esett

- Szinte semmi kárunk, csak a férjem festményeit vitte
el a betörõ…
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A Múzsa Kamarazenei
Egyesület tagságának és
az Operaház művészei-
nek közreműködésével
zenei tábort szervez az
egyesület július 7-től 14-
ig, továbbá július 14-től
21-ig. A tábor helye a
nógrádi Béren lesz, ahol a
résztvevők főként a zené-
vel, zenéléssel foglalkoz-
nak majd, szakemberek
közreműködésével. A kö-
zel 7 hektárnyi területen
egzotikus, erdei és háziál-

latokkal is ismerkedhet-
nek a gyerekek. A tábor 3
éves korig térítésmente-
sen, 5 éves kortól egyedül
is, vagy akár az egész
család számára is igénybe
vehető. Részletes infor-
máció: Nagy Máriánál,
telefonszám: 06(1)352-
1179, vagy 06(20)543-
8427, e-mailben a muzsa-
egyesület@freemail.hu
címen, illetve a
www.muzsa.com honla-
pon.

Címváltozás!
A Hadirokkantak Hadiözvegyek és Hadiárvák
Országos Nemzeti Szövetség irodája elköltözött a
XIII. kerület Tüzér utca 64. szám alól. Új címük:
1087 Budapest, Kerepesi út 29/B., (a VII-es épü-
lettől balra kell bejönni, majd ismét balra, a föld-
szinten található az iroda). A hadigondozottakat
fogadja az iroda, melynek nyitva tartása: hétfőtől
csütörtökig 8-tól 13 óráig, péntek szünnap. 

Előzetes bejelentkezés ajánlott, telefonszám:
239-98-30.

Juniális 
az Akácosban
Juniális címmel, vidám ze-
nés, szórakoztató mûsort
rendeznek június 12-én 15
órakor az Akácos Udvar-
ban (Akácfa utca 61.). Fel-
lép az Erzsébetvárosi Ro-
ma Zenekar és énekesei,
Póka Eszter és tanítványai
Fehér Réka, és az Akácfa-
virág Táncegyüttes.

Puha készség címmel Hor-
váth Éva Monika című ki-
állítása nyílt meg a Godot
Galériában (Madách út 8.).
A kiállítás megtekinthető
június 23-ig, keddtől pén-
tekig 10 és 18, szombaton
10 és 13 óra között.

Frankl Aliona fotó-
művész kiállítása a Fé-

szek Művészklub (Ker-
tész utca 36.) Galériájá-
ban június 22-ig, munka-
napokon 14 és 19 óra kö-
zött tekinthetik meg az
érdeklődők. A Herman
teremben Szász Sándor
festőművész alkotásaiból
nyílt tárlat június 13. és
29. között látogatható.

Kiállítások

Nyári zenei tábor

A jubileumi ünnepségsorozat keretében Miért szeretem Erzsébetvárost címmel, a Baross
Gábor Általános Iskola diákjainak munkáit bemutató kiállítás nyílt május 23-án az Er-
zsébetvárosi Közösségi Házban. 

Gyermekrajz-kiállítás
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Társasház Bizottság által 
elfogadott támogatási 

összeg 
Akácfa u. 9/b. 200 000
Akácfa u. 27-29. 787 000

Akácfa u. 32. 650 000
Almássy tér 16. 493 611
Almássy u. 3. 496 620
Alsóerdősor u. 12. 3 249 500
Bajza u. 8. 1 899 900
Baross tér 20. 866 945
Bethlen G. tér 3. 814 000
Bethlen G. u. 14. 477 654
Bethlen G. u. 33. 643 773
Csányi u. 7. 1 292 023
Csengery u. 5. 2 930 664
Csengery u. 12. 398 813
Damjanich u. 25/b. 448 266
Damjanich u. 28/a. 213 000
Damjanich u. 46. 699 891
Damjanich u. 54. 1 200 000
Dembinszky u. 29. 975 511
Dembinszky u. 38. 786 007
Dob u. 5. 635 671
Dob u. 20. 678 480
Dob u. 52. 577 285
Dob u. 66. 1 230 000
Dohány u. 16-18. 1 197 331
Dohány u. 20. 5 000 000
Dohány u. 22-24. 824 140
Dohány u. 26. 1 296 247
Dohány u. 46. 1 040 250
Dohány u. 47. 1 003 500
Dohány u. 54. 597 588
Dohány u. 57. 634 000
Dohány u. 67. 1 194 988
Dohány u. 68. 2 210 402
Dohány u. 77. 300 000
Dohány u. 78. 874 440
Dohány u. 84. 944 528
Dózsa Gy. út 36. 802 943
Dózsa Gy. út 70. 3 491 000
Erzsébet krt. 14. 813 612
Erzsébet krt. 17. 1 060 288
Erzsébet krt. 22. 563 506
Erzsébet krt. 34. 1 014 598

Erzsébet krt. 37. 485 140
Erzsébet krt. 44-46. 528 564
Erzsébet krt. 56. 770 000
Garay tér 12. 219 849
Garay u. 26. 1 050 000
Hársfa u. 10/b. 748 914
Hársfa u. 28. 172 408
Hernád u. 7. 184 697
Hernád u. 9. 219 782
Hernád u. 35. 1 010 725
Hevesi S. tér 1. 1 323 561
Huszár u. 10. 750 000
István u. 9. 748 100
István u. 21. 833 343
István u. 27. 450 000
István u. 33. 857 499
István u. 45. 599 923
Izabella u. 36-38. 720 000
Jósika u. 2. 600 000
Jósika u. 4. 262 537
Jósika u. 24. 989 334
Károly krt. 1. 5 000 000
Károly krt. 3/a. 5 959 000
Károly krt. 7. 1 368 300
Kertész u. 35. 1 930 193
Kertész u. 37. 586 612
Kertész u. 38-40. 2 404 599
Király u. 43-45. 1 496 636
Klauzál u. Nyár u. 25.27.26-28. 6 000 000
Marek J. u. 15. 385 833
Marek J. u. 16. 699 000
Marek J. u. 30. 1 776 690
Marek J. u. 33. 552 830
Marek J. u. 38. 818 500
Munkás u. 3/b. 547 512
Murányi u. 32. 258 055
Murányi u. 45. 586 428
Murányi u. 53. 558 401
Murányi u. 57. 422 000
Nagy Diófa u. 18. 478 738
Nagy Diófa u. 29. 233 449
Nagy Diófa u. 34. 232 542
Nefelejcs u. 5. 819 280
Nefelejcs u. 13. 328 696
Nefelejcs u. 18. 598 638
Nefelejcs u. 32. 1 028 736

Nefelejcs u. 44. 941 764
Nyár u. 5. 577 091
Nyár u. 7. 762 052
Peterdy u. 3. 1 492 201
Peterdy u. 11. 1 542 845
Peterdy u. 14. 369 500
Peterdy u. 18. 480 000
Peterdy u. 23. 755 154
Peterdy u. 31. 543 774
Péterfy S. u. 3. 348 944
Péterfy S. u. 17. 1 213 610
Rákóczi út 8. 2 068 440
Rákóczi út 10. 2 644 297
Rákóczi út 16. 1 000 000
Rákóczi út 38. 1 000 000
Rákóczi út 74-76. 2 039 500
Rákóczi út 78. 1 999 879
Rákóczi út 82. 1 120 990
Rottenbiller u. 1. 465 549
Rózsa u. 19. 980 000
Rózsa u. 20. 2 301 430
Rózsa u. 27. 6 056 000
Rózsa u. 38/b. 1 000 000
Rumbach S. u. 9. 723 036
Síp u. 5. 1 110 000
Síp u. 16-18. 1 782 210
Szinva u. 2. 670 000
Szinva u. 4. 815 686
Szinva u. 6-8. 409 318
Szövetség u. 11. 365 700
Tivadar u. 2. 810 320
Városligeti fasor 29. 2 303 000
Verseny u. 14 1 870 363
Vörösmarty u. 4/a. 500 268
Vörösmarty u. 4/b. 183 372
Vörösmarty u. 20. 828 000
Wesselényi u. Dob u. 9. 8. 800 000
Wesselényi u. 32. 865 000
Wesselényi u. 35. 581 458
Wesselényi u. 46. 751 095
Wesselényi u. 54. 506 130

A Kerületfejlesztési Bizott-
ság 2007. évben két pályá-
zatot írt ki. Ezek, az „álta-
lános” társasház-felújítási,
illetve a gázvezeték-felújí-
tási pályázatok voltak -
tudtuk meg Fedrid Gábor
képviselőtől, a kerületfej-
lesztési bizottság elnökétől. 

- Az általános pályázaton 300 pá-
lyaművel indultak a társasházak.
A kért összeg  megközelítőleg
388 millió forint volt. Ezen pá-
lyázatokból 82 darab bizonyult
érvénytelennek, a fennmaradóak

közül a  bizottság
130 pályázatot tá-
mogatott. Ezeknek
értéke 143 millió
forint. 

A gázpályáza-
ton 72 pályázó in-
dult, összesen 94
millió forintnyi
igénnyel. A bizott-
ság a nagyszámú
jelentkező miatt
csak a pályázatban
kiírt útvonalon, azaz az útfelújí-
tással érintett utcákban lévő tár-

sasházaknak tudott
támogatást adni.
Így 21 pályázatot
minősített megfele-
lőnek a bizottság,
míg 28 db-ot ér-
vénytelennek.

Fedrid Gábor
összefoglalta a ta-
pasztalatokat, ezek
közül a legfonto-
sabbakat, amiből a
későbbiekben okul-

hatnak a pályázók, kigyűjtöttük.
Eszerint, a hibák közel 80%-a há-

rom tényezőből tevődött össze: 
� A jegyzőkönyveket oldalan-
ként kell hitelesíteni. Ez sajnos
nem történt meg.
� Az OTP igazolást úgy kértük,
hogy szerepeljen a működési-, és
a lekötött betét is. Sajnos ebből a
működési számlát kihagyták.
� Hiányosak voltak a közgyűlési
határozatok.

Természetesen nem mind-
egyik társasház esett mind a há-
rom hibába, ám egy is elég ah-
hoz, hogy pályázatuk érvényte-
len legyen. 

Elbírálták a társasházi- és gázpályázatokat

TTÁÁMMOOGGAATTOOTTTT  TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZAAKK  
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Az érvénytelen pályázatot benyújtó tár-
sasházak listája a következõ oldalon ta-
lálható.

Fedrid Gábor
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Akácfa u. 16.
Akácfa u. 20.
Almássy tér 3.
Almássy tér 8.
Alsóerdősor u. 22.
Bajza u. 4.
Bajza u. 4.
Bajza u. 4.
Barcsay u. 6.
Barcsay u. 16.
Bethlen G. u. 45.
Cserhát u. 7.
Damjanich u. 7.
Damjanich u. 21.
Dembinszky u. 20.
Dembinszky u. 21.
Dembinszky u. 47.
Dembinszky u. 50.
Dob u. 53.
Dob u. 55.
Dob u. 71.
Dob u. 72.
Dohány u. 1/c.
Dohány u. 1/c.
Dohány u. 63/b.
Dohány u. 71.
Dohány u. 86.
Dohány u. 90.

Dózsa Gy. út 14.
Dózsa Gy. út 64.
Erzsébet krt. 8.
Erzsébet krt. 15
Erzsébet krt. 16.
Erzsébet krt. 19.
Erzsébet krt. 20.
Erzsébet krt. 28.
Erzsébet krt. 39.
Garay tér 11.
Garay tér 13-14.
Garay u. 22.
Garay u. 44.
Hársfa u. 10/a.
Hernád u. 8.
Hernád u. 28.
István u. 8.
Izabella u. 13.
Jósika u. 10
Jósika u. 15.
Károly krt. 21.
Kazinczy u. 30.
Kertész u. 43.
Király u. 91.
Klauzál tér 6.
Klauzál tér 6.
Nefelejcs u. 21.
Nefelejcs u. 23.

Nefelejcs u. 25.
Nefelejcs u. 25.
Nefelejcs u. 42.
Peterdy u. 4.
Péterfy S. u. 7.
Rákóczi út 4.
Rákóczi út 14.
Rákóczi út 68.
Rákóczi út 86.
Rákóczi út 86.
Rejtő J. u. 6.
Rottenbiller u. 4/a.
Rózsa u. 16.
Rózsa u. 39.
Síp u. 6.
Szövetség u. 10-12.
Szövetség u. 45.
Thököly út 21.
Thököly út 26.
Thököly út 26.
Thököly út 26.
Verseny u. 18.
Verseny u. 18.
Vörösmarty u. 17.
Wesselényi u. 26.
Wesselényi u. 34.

Társasház Bizottság által elfogadott 
támogatási összeg

Damjanich u. 14. 925 573
Damjanich u. 19. 1 248 500
Damjanich u. 23. 1 500 000
Damjanich u. 25/a. 1 500 000
Damjanich u. 26/a. 1 500 000
Damjanich u. 26/b. 1 500 000
Damjanich u. 37. 913 000

Damjanich u. 39. 1 500 000
Damjanich u. 40-42. 1 500 000

Damjanich u. 49. 1 500 000
Holló u. 1. 1 373 778
Holló u. 4. 838 593
Holló u. 15. 633 992
Városligeti fasor 3. 814 000
Wesselényi u. 13. 1 500 000
Wesselényi u. 55. 1 500 000
Wesselényi u. 60. 1 085 892
Wesselényi u. 61. 1 396 758
Wesselényi u. 63. 1 500 000
Wesselényi u. 69. 1 500 000
Wesselényi u. 71. 1 500 000

Akácfa u. 41.
Baross tér 16.
Baross tér 18.
Damjanich u. 21.
Damjanich u. 30.
Damjanich u. 33.
Damjanich u. 45.
Damjanich u. 56.
Dózsa Gy. út 62.
Erzsébet krt. 23.
Erzsébet krt. 32.
Garay u. 19.
Hernád u. 26.
Hernád u. 56/B.

István u. 35.
Jósika u. 13.
Jósika u. 25.
Jósika u. 27.
Kertész u. 20.
Lövölde tér 2/a.
Munkás u. 11.
Nyár u. 22.
Síp u. 11.
Thököly út 12.
Verseny u. 10.
Wesselényi u. 51.
Wesselényi u. 65.
Wesselényi u. 67.
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Az István utcai óvo-
da május 24-ei gyer-
meknapi alkalma
egyben névadó ün-
nepség is volt. Júli-
us elsejétől ugyanis
Kópévár Óvoda né-
ven működik to-
vább az intézmény.

Meglepetésekben bővelke-
dett az István Óvoda gyer-
meknapi rendezvénye,
amelyet az óvodások szá-
mára foci, roller-, vízhordó-
verseny, zenei műsor, kö-
zös éneklés, és persze sok-
sok játék tett emlékezetes-
sé. No és az ajándékok, így
például nyolc új rollernek,
focikapuknak, valamint a

Süni csoportba járó egyik
óvodás édesapja, Bereczky
László jóvoltából nagyon
sok játéknak örülhettek a
gyerekek. A szülő felaján-
lása nyomán a Me-Ko Res-
ti Kft. által forgalmazott
jégkrémekkel jutalmazták a
különféle ügyességi játékok
résztvevőit. - Az óvoda ne-
vében szeretném megkö-
szönni a támogatást mellyel
hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez - mondta Nagy
Róbertné óvodavezető, aki
az intézmény névváltozásá-
ról is beszámolt: - Július el-
sejével a Kópévár Óvoda
nevet veszi fel intézmé-
nyünk, mely elnevezéssel a

gyermeki huncutságra és az
óvoda nyújtotta biztonságra
szeretnénk utalni. Gyer-
meknapi rendezvényünk
egyben névadó ünnepség is
volt, az előzetesen kiírt rajz-
pályázatunkra olyan alkotá-
sokat vártunk a gyerekek-
től, melyek újonnan elneve-
zett óvodájukkal kapcsola-
tos gondolataikról szólnak.
A munkákból két hétig
nyitva tartó kiállítást ren-
deztünk.

(Július elsejétől több
kerületi oktatási és nevelési
intézmény neve is megvál-
tozik, melyről bővebb tájé-
koztatást adunk következő
lapszámunkban - a szerk.)

A Nefelejcs Óvoda
gyermeknap alkal-
mából csaknem egy-
hetes programsoro-
zattal kedveskedett a
gyerekeknek, nem
utolsó sorban pedig
értékes ajándékokkal
lepték meg őket. 

A gazdag kínálat része volt
a Nefelejcs Bábszínház Li-
buci című előadása, mely
program pályázaton nyert
pénzösszegből, a Fővárosi
Közoktatásfejlesztési Köz-
alapítvány támogatásával
jött létre. A gyermeknapi
műsor hangulatos fejezete
volt az Alma együttes kon-
certje mely Gál György
ajándéka volt az óvodá-
soknak, csakúgy, mint a
csoportoknak átadott új já-
tékeszközök.

A rendezvény alkal-
mából a szülők is megör-
vendeztették az óvodáso-
kat: összefogásuk nyomán

új udvari játékokat vehet-
tek birtokba a gyerekek.

- Az óvoda születés-
napi rendezvényének, a

Nefelejcs Napoknak a zá-
rásaként első alkalommal
került sor a szülők és a
nevelők táncestjére. A cél

az volt, hogy egy hangu-
latos este keretében még
inkább megismerjük egy-
mást. Jóllehet nem jóté-
konysági rendezvénynek
indult, a szülőktől egy na-
gyon szép felajánlást
kaptunk. Összefogásuk
eredményeként jelentős
pénzösszeg gyűlt össze,
amelyből gyermeknapi
meglepetésként új udvari
játékokat kaptak a gyere-
kek. A szülői közösség
egyébként is aktívan és
igen kreatívan részt vesz
az óvoda életében, támo-
gatásukat ezúton is sze-
retnénk megköszönni,
csakúgy, mint Gál
György képviselő gyer-
meknapi ajándékait -
mondta Gyulai Tamásné
óvodavezető.

A Bábszínházban október
végéig látogatható az a kiál-
lítás, mely a Molnár Ferenc
Általános Iskola és a
Janikovszky Éva Művésze-
ti Általános Iskola diákjai-
nak alkotásait mutatja be.

Alkotni jó! címmel a
gyerekek által készített bá-
bokat és játékokat mutatja
be a Bábszínházban meg-
rendezett kiállítás, mely két
iskola összefogásával ad
ízelítőt tanulóik munkáiból.

A IX. kerületi Molnár
Ferenc Általános Iskolában
már régi hagyományai van-
nak a kézművesség oktatá-
sának. Tantárgyi óraként és
délutáni szabadidős foglal-
kozásként is választhatják
ezt az elfoglaltságot a gye-
rekek.

Az erzsébetvárosi Ja-
nikovszky Éva Művészeti
Általános Iskolában pedig
néhány éve működik kéz-
műves szakkör. - A foglal-
kozások nagyon népszerű-
ek a gyerekek körében, ez is
megerősít minket abban,
hogy a diákok manapság
örömüket lelik az alkotás-
ban - mondta Hajas Kriszti-
na kézműves tanár, a kiállí-
tás főszervezője. 

- Fontosnak tartjuk,
hogy izgalmas és érdekes
feladatokon keresztül még
inkább felébresszük ben-
nük az alkotás örömét. Arra
ösztönözzük a gyerekeket,
hogy elképzeléseiket a ter-
vezéstől a befejezésig kö-
vetkezetesen valósítsák
meg. Ha sikerül felkelteni
és fenntartani az érdeklődé-
süket, akkor képesek türel-
mesen, sokszor heteken ke-
resztül dolgozni egy-egy
munkán. A gyerekeknek és
a felkészítő tanároknak is
nagy megtiszteltetés, hogy
a bábozás fellegvárában, a
Bábszínházban mutatkoz-
hatnak be. Reméljük, az ér-
deklődők is legalább annyi
kedvüket lelik a kiállítás-
ban, mint amilyen izgalom-
mal készültek a tárgyak, és
amilyen várakozással ren-
deztük be a kiállítást.

Gazdag program, sok meglepetéssel

A játékos vetélkedõk és a kézmûves foglalkozások mellett az Alma zenekar koncertje is
színesítette a gyermeknapi programot

Gyermeknapi- és névadó ünnepség
NNNNéééévvvvvvvváááállllttttoooozzzzáááássss    jjjjúúúúlllliiiiuuuussss    1111----ttttõõõõllll Alkotni jó! - Bábok és

játékok kiállítása



PPPPOOOO SSSS TTTTAAAALLLLÁÁÁÁDDDDÁÁÁÁNNNNKKKKBBBBÓÓÓÓLLLL2007/8. szám 13

Ne parkoljanak 
a járdán!
Ezúton hívom fel szíves figyel-
müket, hogy az irodaház - a lev-
élben nem jelezte olvasónk a
pontos címet, vagy az irodaház
nevét. - a szerk. -  parkolójának
Dózsa György úti bejáratánál

valaki (úgy tűnik, hogy szándéko-
san) az egyik járdaelzáró fémosz-
lopot eltávolította, így egyes gép-
jármű-tulajdonosok rendszere-
sen a díszburkolatos járdán par-
kolnak.

A csatolt fényképeken  (A
melléklet fotókból csak kettőt je-
lentettünk meg. - a szerk.) látha-
tó gépjárművek 2007. május 21-
én, illetve 2007. május 18-án is
ott parkoltak a járdán. 

Tisztelettel javaslom a hiány-
zó járdaelzáró elem legsürgő-
sebb pótlását, hogy a járda ismét
a gyalogosoké legyen, ne pedig
parkoló. 

Tisztelettel javaslom továbbá,
hogy amíg a hiányzó fémrúd nem
kerül pótlásra, a szabálytalanul
parkolókat kerékbilincs alkalma-
zását megelőzően figyelmeztes-
sék az általuk folytatott igen visz-
szatetsző és számos ok miatt sza-
bályokba ütköző magatartásra,
és ha a figyelmeztetést követően
is a járdán parkolnak alkalmaz-
zanak velük szemben akár min-
den nap kerékbilincset - mint
ahogy jó pár esetben máshol is
megteszik. 

- e-mail cím -
* * *

Köszönet
Idős, egyedülálló, kisnyugdíjas
unokanővérem a Peterdy utca 4.
szám alatti házban lakik. Házior-
vosa a Dembinszky utca 7. szám
alatti orvosi rendelőből sok-sok
éve már dr. Mikó István.

Unokanővérem elmondásai-

ból úgy vélem, hogy Mikó dr.
gyógyító munkáját csodálatra
méltóan magas színvonalú hiva-
tásszeretettel végzi, amellett min-
dig jó kedélyű, szinte fáradhatat-
lan. 

Rokonom betegsége igen sok-
rétű. Nem olyan régen nagyon
súlyos állapotba került, amit ak-
kori laborleletei is igazoltak.
Mikó dr. kivizsgáltatta, gyógysze-
rezte, rendszeresen látogatta,
míg lassan-lassan jobbra fordult
válságos állapota.

Háziorvosa kellő tapintatos-
sággal még azt is szokta  ellen-
őrizni, hogy milyenek a szociális
körülményei. Nincs-e valamilyen
tennivaló e tekintetben betege kö-
rül, akár olyasmi is, ami nem is
feltétlenül az orvos hatáskörébe
tartozik. Kevés idejéből is elbe-
szélget a betegével és igyekszik
visszaadni gyakorta számára az
életkedvet. Unokanővérem bár-
miben tanácsért fordulhat a dok-
torhoz, mindig türelmes és segí-
tőkész vele szemben. 

Ismereteim szerint másoknak
is igen jó véleménye van Mikó
doktorról. Ennyit szerettem volna
közölni a T. Szerkesztőséggel
anélkül, hogy ezzel kisebbíteni

szándékoznék orvos kollégáinak
jó hírét. 

M. Jné
* * *

Álmatlan éjszakák
Előző lapszámunkban fenti cím-
mel megjelent olvasói levelünk
írójától, Szalai Zoltánnétól kéri
Gergely József kerületfejlesztési
alpolgármester, hogy szerkesztő-
ségünkön keresztül juttassa el
hozzá az érintett ház pontos címét. 

- a szerk. - 
* * *

István út, utca, köz...
Azért ragadtam „tollat”, mert az
ez évi 2. számban az olvasói leve-
lek között. Cs. A. aláírással talál-
tam egy helytelen megállapítást.
Az illető 1976 óta lakik itt a kerü-
letben, és az utcanevekkel, illetve
azok változtatásával kapcsolat-
ban nincs tisztában a tényekkel,
előbb utána kéne néznie a dol-
goknak. Ugyanúgy a közlekedés-
sel kapcsolatban is. Ezután ra-
gadjon írószerszámot és rekla-
máljon.

1. Ezek az utcák szélesek, te-
hát valamikor kétirányúak vol-
tak.

2. Ha nyílegyenes, akkor az
elnevezése rendszerint ÚT, ha ka-
nyarog, illetve néhol szűkebb
vagy keskenyebb, akkor UTCA,
vagy ha rövid KÖZ elnevezés du-
kál. Egyébként az István utca el-
nevezés is rossz, mert az eredeti
neve, amióta megépült ISTVÁN
ÚT volt. Mindaddig, amíg az át-
nevezések kora el nem követke-
zett. Akkor lett Dr. Landler Jenő-
ről elnevezve, helytelenül utcá-
nak. 

A rendszerváltás után, ami-
kor az utcák, utak stb. visszakap-
ták eredeti nevüket, akik vissza-
nevezték, figyelmetlenek voltak
és nem az ÚT nevet adták vissza.

Ezúton szeretném a kerület
vezetőinek figyelmét is felhívni,
hogy ebben az esetben az utca-
név táblákon javítsák ki az utca
nevét, útra, hogy tényleg vissza-
kapja a megérdemelt helyét. Még
csak annyit, hogy az István név
valószínűleg a városligeti István
dombbal van összefüggésben.

Tisztelettel:
KP kerületi őslakos
* * *

Utcatáblák 
A múlt héten Klauzál téri rendez-
vényre vittem az unokáimat, ami-
kor feltűnt, az odaúton az utca-
táblákon, hogy Kis Diófa és
Nagy Diófa utca van felírva. Ed-
dig nem is figyeltem, de az
Alsóerdősor utcában várakoztam
ugyancsak az unokáimra, amikor
feltűnt, hogy az Alsóerdősor utca
névtáblája is Alsó erdősor utcá-
nak van írva. Eddig úgy tudtam,
hogy Alsóerdősor utca, Kisdiófa
utca, Nagydiófa utca a helyes
írásmód. Kérem tájékoztassanak
arról, hogy a táblák helytelenek,
vagy én tudom rosszul az utcák
írásmódját?

Köszönettel
B. A.

* * *

Gyors ügyintézés 
az Okmányirodán
Két héttel ezelőtt vidéken ellopták a
táskámat, természetesen a tárcám-
ban az összes iratommal. A rend-
őrségi bejelentést megtettem, aztán
vártam, hátha valaki megtalálja és
visszaküldi. Mivel majdnem két hé-
tig hiába vártam, rendőrségi papí-
rokkal meg nem lehet időtlen idő-
kig helyettesíteni az okmányokat,
kivettem egy nap szabadságot, és
pénteken reggel bementem a kerü-
leti okmányirodába. Felkészültem
a hosszabb várakozásra, hiszen
személyit, jogosítványt és lakcím-
kártyát is kellett csináltatnom.
Többen is voltunk, akiknek itt volt
ügyintéznivalójuk, mégis alig több,
mint fél óra múlva már a Hivatal
épülete előtt álltam, mindent elin-
téztem, gyakorlatilag kaptam egy
teljes szabadnapot. Szeretném
megköszönni az Okmányiroda dol-
gozóinak a gyors, gördülékeny
ügyintézést. Igazán öröm volt látni,
hogy mindenki felesleges körök fu-
tása nélkül tudta a feladatát. Az
már csak a hab a tortán, hogy
másnap felhívtak, megvan a tás-
kám, adókártyát, TB kártyát nem
kell csináltatnom...

N. S. 

Tisztelt Levélíróink! 
A leveleket szerkesztve közöljük, azok tartalma nem szükségszerûen egyezik szerkesztõségünk véleményével. Az alá-
íratlan, elérhetõség nélkül beküldött és a magántermészetû leveleket nem közöljük. Amennyiben külön nem engedé-
lyezi a levélíró, a neveket csak kezdõbetûkkel írjuk alá. Szerkesztõségünkben a nem megrendelésre érkezett kézira-
tokat, fotókat nem õrizzük meg. Megértésüket köszönjük! - a szerk.-

OOOOLLLLVVVVAAAASSSSÓÓÓÓIIIINNNNKKKK ÍÍÍÍ RRRRTTTT ÁÁÁÁ KKKK
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A jubileumi ünnep-
ségsorozat keretében
került sor az idei
tanév VII. kerületi
diáksport bajnoksá-
gát lezáró Élen a ta-
nulásban, Élen a
sportban díjátadó
gálára, és az azt kö-
vető fogadásra má-
jus 24-én. 

Az önkormányzat Műve-
lődési, Oktatási és Sport
Bizottsága illetve Sport
Csoportja ünnepség kere-
tében jutalmazta a kerületi
diáksport versenyek I-III.
helyezettjeit továbbá a
VII. kerületi Élen a tanu-
lásban, Élen a sportban
pályázat nyerteseit. Az Er-
zsébetvárosi Sportköz-
pontban megrendezett ün-
nepséget Devosa Gábor
(képünkön) alpolgármes-
ter nyitotta meg, gratulált a
kimagasló teljesítményt
elért díjazottaknak, majd
átadta a jutalmakat az Élen
a tanulásban, Élen a sport-
ban pályázat tíz nyertesé-

nek. Az általános iskolás
pályázók közül emlékpla-
kettet és oklevelet kapott
valamint tárgyjutalomban
részesült: Badea Valeriu
József (Erzsébetvárosi is-
kola), Bucz Magor
(Alsóerdősori iskola),
Farkas János (Baross Gá-
bor iskola), Juhász Gábor
(Alsóerdősori iskola), Ke-
mény Nelli (Alsóerdősori

iskola), Medveczky Bálint
(Alsóerdősori iskola),
Mendzsák Bence (Erzsé-
betvárosi iskola), Pongó
Viktória (Baross iskola). A
középiskolások közül:
Kiss Kata és Nemes Gá-
bor az Alsóerdősori gim-
názium tanulói.

Ezt követően Faragó
Balázs a művelődési bi-
zottság tagja adta át az idei

tanév VII. kerületi diák-
sport bajnokság általános
iskolás I-III. helyezettjei-
nek járó jutalmakat. A baj-
nokság 14 versenyszám-
ban közel 56 versenyna-
pon zajlott, melynek során
9 iskola 860 résztvevője
mérte össze tudását és ere-
jét labdarúgásban, kosár-
labdában, partizánlabdá-
ban, ügyességi feladatok-

ban, zsinórlabdában, atlé-
tikában valamint sakkban.
Az összetett bajnokság
győztese az Alsóerdősor
utcai iskola lett, akik im-
már harmadik alkalommal
vehették át - így a hagyo-
mányoknak megfelelően
véglegesen birtokolhatják
- a díjjal járó vándorserle-
get. 

Az idei tanévben to-
vább nőtt a VII. kerületi
középiskolai diáksport
bajnokságon részt vevő
iskolák és csapatok lét-
száma, ezúttal 14 közép-
iskola 400 tanulója mérte
össze tudását kosárlabda,
labdarúgás, sakk valamint
röplabda sportágban. 

A díjakat Ripp Ágnes
a művelődési bizottság el-
nöke adta át. A kategória
összetett bajnokának járó
vándorkupát a Madách
Imre Gimnázium nyerte
el, melyet az iskola im-
már második alkalommal
érdemelt ki, és 1 évig bir-
tokolhatja.

A 2005/2006 tanévben
elért eredményes tanul-
mányi munkájáért és ki-
magasló sportteljesít-
ményéért a Magyar
Köztársaság Jó tanulója
- Jó Sportolója elisme-
résben részesült Orosz
Beáta, az Alsóerdősori
Ének-Zene Tagozatos
Általános Iskola és
Gimnázium tizedikes
tanulója, továbbá a Ma-
dách Imre Gimnázium
két diákja: Bertyák Ág-
nes és Markgruber Ba-
lázs. 

A címmel járó em-
lékplaketteket és okle-
veleket Hiller István
oktatási és kulturális
miniszter adta át május
21-én. Az elismerő
címben a 2005/2006-os
tanév tanulmányi ered-
ményeiért az alap- és

középfokú oktatási in-
tézményekben tanulók
közül 122-en, a felső-
oktatási intézmények
hallgatói közül 17-en
részesültek. 

A minisztérium
1991 óta ír ki pályázatot
a díj elnyerésére. A cél
a tanulók és hallgatók
ösztönzése a szellemi és
fizikai képességek fo-
lyamatos fenntartására,
fejlesztésére, az ered-
ményes tanulásra és a
magasabb szintű spor-
tolásra való biztatás. 

Az elismerésben
azok a tanulók részesül-
hetnek, akik kimagasló
tanulmányi, valamint
hazai és nemzetközi
sporteredményeket ér-
tek el. A február 26-i
határidőre ezúttal 383
pályamunka érkezett.

Az MTK május 23-án tar-
tott évi rendes közgyűlésén
elfogadták az egyesület
2006. évi szakmai és gaz-
dasági beszámolóját. A
közgyűlés örömmel nyug-
tázta, hogy a SOSZ felnőtt
pontversenyében a világ-
versenyek eredményei
alapján az MTK a Bp.
Honvéd mögött a II. helyen
végzett.

Ez év fő feladata az
utánpótlás folyamatos fej-
lesztése mellett az olimpiai
kerettagok kvalifikációs
versenyekre való felkészí-
tése. A közgyűlés elnökhe-
lyettessé választotta Jóny
Istvánt, a klub eddigi ügy-
vezető elnökét, majd az új
ügyvezető elnöknek Far-
kas Ferencet választotta
meg.

A közgyűlésen beje-
lentették, hogy az egyesü-

let elnöksége 2 új szakosz-
tály megalakítását hagyta
jóvá. Mindkettő önköltsé-
ges lesz.

A jégkorong szakosz-
tály a Pesterzsébet, Zodony
utcai új fedett jégcsarnok-
ban tevékenykedik, MTK -
METEOR néven. A kor-
osztályos utánpótlás csapa-
tok mellett a férfi felnőttek

ősszel a II. osztályú baj-
nokságban indulnak majd.

Szektorlabda szakosz-
tály (gombfoci) a VI. kerü-
leti Jókai u. 21. alatt műkö-
dik. A sportolók az élvo-
nalba tartoznak: egyikük,
Pákay György, aki a má-
jusban Tiszavasváriban
rendezett Világbajnoksá-
gon aranyérmet szerzett.

Élen a tanulásban, Élen a sportban - díjátadó ünnepség
LLLLeeeezzzzáááárrrruuuulllltttt    aaaazzzz    iiiiddddeeeeiiii    ttttaaaannnnéééévvvv    ddddiiiiáááákkkkssssppppoooorrrrtttt    bbbbaaaajjjjnnnnooookkkkssssáááággggaaaa
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sportteljesítményüket díjazták MTK közgyûlés
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A jubileumi ünnepségso-
rozat részeként megvaló-
sult sportprogramok a
gyermekek és a felnőttek
számára is jó alkalmat
adtak akár a versenyzés-
hez, akár szabadidő sport
tevékenységekhez. 

Pünkösdi Óvodás
Kupa
Május 19-én hét kerületi
óvoda 9 csapata vetélke-
dett a Pünkösdi Óvodás
Kupaért. Az Erzsébetvá-
rosi Sportcsarnokban het-
venkét óvodás várta izga-
tottan a verseny kezdetét,
mely zenés bevonulással
indult. A rendezvényt
Ripp Ágnes a művelődési

bizottság elnöke nyitotta
meg. Nem maradt el a
sportolás előtt szükséges
bemelegítés sem, amelyet
az Erzsébetvárosi Sport-
egyesület Ritmikus Gim-
nasztika szakosztályának
tagjai tartottak a verseny-
zőknek.

Az előre kihirdetett
szabályok értelmében az
elődöntőkön első helye-
zést elérő csapatok a szu-
perdöntőbe, a második
helyezést elért csapatok a
nagydöntőbe és a harma-
dik helyen végző csapa-
tok a kisdöntőbe kerültek.
Az egyes versenyszámok
befutási sorrendjét a zsűri
értékelte, a feladatok vég-
rehajtása közbeni hibázá-
sért pontlevonást adhat-
tak. A verseny végén a

zsűri tagjai - Ripp Ágnes,
a Művelődési, Oktatási és
Sport Bizottság elnöke,

Gál György és Parno Ro-
mán bizottsági tagok -
nyújtották át az ajándék-
csomagokat, illetve a he-
lyezéseknek megfelelő
kupát és okleveleket. A
Pünkösdi Óvodás Kupa
szuperdöntőjének első
helyezettje a Csicsergő
Óvoda csapata lett, a
nagydöntőt a Nefelejcs
Óvoda nyerte, míg a kis-
döntő legügyesebbjének
az István Óvoda csapata
bizonyult.

Asztalitenisz 
verseny 
Amatőrök és profik is ne-
vezhettek az önkormány-
zat Sport Csoportja és a
BKV Technikai és Tö-
megsportklubok Egyesü-
let asztalitenisz szakosz-

tálya által meghirdetett
május 20-ai egyéni aszta-
litenisz versenyre. A baj-
nokság 48 versenyző
részvételével zajlott a
Százház utcai Sportcsar-
nokban, az egyes kategó-
riákon belül 3-4 fős kör-
mérkőzéseket játszottak a
versenyzők. A bajnokság
végén 4 kategóriában hir-
dettek eredményt. Esze-
rint női egyéni (amatőr)
kategóriában Porubszky
Éva, női egyéni (igazolt)
kategóriában Leskó Edi-
na, aki indult és első lett
férfi egyéni (igazolt) ka-
tegóriában is, férfi egyéni
(amatőr) kategóriában
Bánhegyi Tamás végzett
az első helyen.

Orth György 
Emléktorna
A körút menti kerületek
általános iskoláinak
részvételével rendezték

meg május 19-én a Vá-
rosligetben az Orth
György Kispályás Lab-
darúgó Bajnokságot. A
bajnokság legjobb csa-
patai, kategóriánként a
következők lettek. Az I.
korcsoportban (1-2. osz-
tály) Alsóerdősori Ének-
Zene Tagozatos Általá-
nos Iskola csapata (VII.
kerület), legjobb kapus:
Vaskó Simon (Alsó-
erdősori iskola), legjobb
játékos: Kovács Márk
(Derkovics iskola, VI.
ker.), gólkirály: Derekas
Zsolt (Derkovics). A II.
korcsoportban (3-4. osz-
tály) Pannonia utcai Ál-
talános Iskola (XIII. ke-
rület), legjobb kapus:
Elek Gergő (Pannonia),
legjobb játékos: Baros
Bence (Derkovics), gól-
király: Takács Bence
(Derkovics). A III. kor-
csoportban (5-6. osz-

tály) Alsóerdősori Álta-
lános Iskola (VII. kerü-
let), legjobb kapus:
Richter Norbert (Alsó-
erdősor), legjobb játé-
kos: Bucz Magor (Al-
sóerdősor), gólkirály:
Galambos Zsolt (Alsó-
erdősor). A IV. korcso-
portban (7-8. osztály)
Baross Gábor Általános
Iskola (VII. kerület),
legjobb kapus: Kupai
Ferenc (Orczy kert,
VIII. ker.), legjobb játé-
kos: Kovács Péter (Ba-
ross), gólkirály: Laska
Zoltán (Orczy).

Együtt futottak
Budapesti városvezetők
vállalkozó kedvű felnőt-
tek és gyerekek társasá-
gában kocogtak Erzsé-
betvárosban május 19-
én. A Baross Gábor is-
kola elől rajtoló polgár-
mesteri futásnak sem
győztese, sem vesztese
nem volt, az esemény
Budapest egységét kí-
vánta szimbolizálni. A
sporteseményen több
kerület vezetője, többek
között Hunvald György
Erzsébetváros polgár-
mestere, Molnár Gyula
polgármester (XI. ker.),
Csécsei Béla polgármes-
ter (VIII. ker.), Gajda
Péter polgármester
(XIX. ker.), Hiszékeny
Dezső alpolgármester
(XIII. ker.), Verbai Lajos
polgármester (X. ker.) is
megjelent. 

Erzsébetváros 125 éves 

Gál György gratulál a gyerekeknek



HHHHIIIITTTTÉÉÉÉLLLLEEEETTTT16 2007/8. szám

1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117

Június 6-án, szerdán este 18,30-kor a KÉSZ klub-
estje a hittan teremben. Június 10-én, vasárnap
Úrnapja. Ezen a napon a következő miserend ér-
vényes: reggel 7,30, délelőtt 10 óra és este 18 óra.
A 10 órai szentmise után körmenet. Kérjük, vegye-
nek részt a családok és a gyermekek is, hozzanak
magukkal virágszirmot. Június 14-én, csütörtökön
az Idősek Klubja összejövetele a hittan teremben.
Június 15-én, pénteken Jézus Szíve ünnepe. Június
17-én, vasárnap 9 órakor TE DEUM, hálaadás az
iskolaév végén. 
A nyári szünetben június 24-től augusztus 26-ig a
vasárnapokon elmarad a 9 órai diákmise.
A plébániánk által hirdetett Árpád-házi Szent Er-
zsébet zarándoklat időpontja meg változott. Az új
időpont július 16-21-ig.
Továbbra is várjuk a testvérek jelentkezését, akik
magyar szentünk legjelentősebb állomáshelyeit
szeretnék végigzarándokolni. Jelentkezni Kele-
menné Lídiánál (tel.: 322-3185), vagy Zoltán

atyánál lehet.

ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd----hhhháááázzzz iiii
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Június 10-e, Úrnapja az
Oltári Szentség dicsőséges
ünnepe. A mi Urunk Jézus
Krisztus örökre velünk
maradt a kenyér és a bor
színe alatt. Olyan mennyei
ajándékot adott nekünk,
amely minden értéket felül
múl.

A szent áldozásban
magával az Istennel sze-
mélyesen találkozunk.
Megoszthatjuk vele leg-
személyesebb dolgainkat,
odaadhatjuk neki egész
életünket. A szentségi Jé-
zus a mi lelkünk orvosa,
gyógyszere. Csodálatos
belegondolnunk, mekkora
kincs birtokosai lehetünk a
szent áldozásban. Olyan jó
volna bátran rábíznunk,
hogy Ő vezesse életünk

minden mozzanatát.
Mennyire szükségünk van
mindnyájunknak erre az
erőt adó, nagy ajándékra!

Úrnapján az Oltári
Szentséget körülhordoz-
zuk az utcákon. Szeret-
nénk megmutatni minden
kedves embertestvérünk-
nek a mi reménységünk,

örömünk és békénk forrá-
sát, Isten irántunk való sze-
retetének élő bizonyságát.
Felcsendül ajkunkon az Őt
dicsőítő ének: „Leborulva
áldunk, láthatatlan Istenség
/ Kenyér s bor színében el-
rejtőzött emberség!”

Szűcs Gizella
Szent Erzsébet Plébánia 

Úrnapja

A görög katolikusok-
nak sok - vasárnapra il-
letve hétköznapra eső -
ünnepük van. Van né-
hány szembetűnő eset,
amikor a görög katolikus
és a római katolikus nap-
tár eltér egymástól.

Pünkösdvasá rnap
más megnevezéssel a
Szentlélek leszállásának
az ünnepe. A pünkösd,
mint főünnep kétnapos,
de régi imakönyvek ta-
núsága szerint valaha há-
rom napos volt. Mivel
ezzel az ünneppel megis-
merte a világ a harmadik
isteni személyt, a Szent-
lelket, kézenfekvő, hogy

a Szentháromságról is il-
lő megemlékezni. A ró-
mai katolikus naptárban
a következő vasárnap a
Szentháromság vasár-
napja. Magyarországon a
görög katolikus egyház-
ban a Szentháromságot
pünkösd másnapján, hét-
főn ünneplik. Más görög
szertartású egyházakban
viszont már a pünkösd
első napja egyben a
Szentháromság ünnepe. 

A pünkösdnek utóün-
nepe is van, egy teljes
hét. Itt hadd jegyezzük
meg, jóllehet ezt az idő-
szakot ötvenednek ne-
vezzük, valójában 57 na-

pot tesz ki. A záró nap a
pünkösd utáni első va-
sárnap, a görög egyház-
ban a mindenszentek ün-
nepe. Tehát nem novem-
ber elseje. Kezdetben az
ünneplés csak a vérta-
núkra terjedt ki, de aho-
gyan növekedett az egy-
ház, növekedett a nem
vértanúhalált szenvedett,
de példát mutató szentek
sokasága is.

E vasárnap utáni csü-
törtökön volt régebben
(pünkösd utáni 2. csütör-
tök) Úrnapja, az oltári
szentség ünnepe. Ez
nyugati eredetű ünnep a
középkorból, tehát nem
lehetett benne a régebbi,
görög katolikus naptár-
ban. Egyes helyeken
megtartják a görög kato-
likusok is. A Rózsák te-
rén papjainkat a plébánia
meghívja az úrnapi kör-
menetre, s abban részt is
vesznek, Híveinknek is
van módjuk csatlakozni,
ha máshol nem, a 9. szá-
mú kapualj előtt felállí-
tott oltárnál. 

dr. Sasvári László 
Rózsák a Rózsák terén. Háttérben a Szent Erzsébet Plébá-
niatemplom és a Szent Erzsébet szobor.

Állandó alkalmak
Vasárnap 10 órakor istentisztelet, 10 órakor istentisztelet gyer-
mekeknek 3 korcsoportban: 1. csoport 4-6 évesek, 2. csoport
I-III. osztály, 3. csoport IV-VI. osztály. Négy éves korig gyermek-
megõrzõ szolgálat. Minden hó elsõ vasárnapján 17 órakor ze-
nés áhítat. Kedden 10 órakor bibliaóra, 18 órakor felnõtt bibliai
tanfolyam. Szerdán 18 órakor bibliai közösségi óra, 18.30-kor
ifjúsági bibliaóra egyetemista és fõiskolás korosztálynak. Csü-
törtökön 18 órakor gyülekezeti bibliaóra. Pénteken 17 órakor if-
júsági bibliaóra a középiskolás korosztálynak, 18.30-kor fiatal
felnõttek bibliaórája. Gyülekezeti hittanórák és konfirmációi
órák hétköznap korcsoportok szerint

Egyéb alkalmak
Férfi bibliaóra minden hó 1. és 3. keddjén 18 órakor. Pároskör
minden hó 3. péntekén 18-20 óráig. Fiatalasszony- és anyakör
kéthetente szombaton 16-18 óráig. Alkalmainkról bõvebb felvi-
lágosítást a Budapest Fasori Református Egyházközség Lel-
készi Hivatalában kaphat, hétköznapokon: 9-13 óráig. Cím:
1071 Bp., Városligeti fasor 7. Tel: 342-7311
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Ünnepváltozatok
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A Presbiteriánus Misszió
alkalmai
Mindenkit szeretettel várunk a Presbiteriánus
Misszió alkalmaira: szerda 18 órakor bibliaóra,
vasárnap 10,30 órakor istentisztelet. Minden hónap
első vasárnapján délután 17 órakor evangelizációs
alkalmat tartunk. Keresztyén könyvtár is működik! 

Keresztyén gyermekfoglalkozás bibliai üzenet,
énektanulás és játék minden vasárnap délután 3
órától. 1074 Budapest, Rákóczi út 78. Tel.: 322-
9317, www.reformatus.org
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Fasori Evangélikus Templom
Rendszeres alkalmak: Istentisztelet vasárnap 11
órakor. Családi istentisztelet minden hónap első va-
sárnapján 9.30 órakor. Ifjúsági istentisztelet minden
hónap utolsó vasárnapján 18 órakor. Ifjúsági óra
szombaton 18 órakor. Fasori Fiatal-Öregdiákok
Kórusa (FAFÖK) csütörtökön 19 órakor (18-28
éveseknek). Várunk minden énekelni szerető fiatalt!
Gyülekezeti bibliaóra szerdán 15 órakor. Idős test-
véreinkre tekintettel sötétedés előtti időpontban
tartjuk. „Középnemzedék” bibliaórája minden hó-
nap utolsó hétfőjén 18 órakor. Érdeklődőknek külön
meghívót küldünk erre az alkalomra. Konfirmációi
oktatás november 5-étől, szombaton 15.30 órakor. 
Hittanórák
8-12 éveseknek: hétfőn 17.15 órakor. 5-8 évesek
pénteken 16 órakor. 
Minden érdeklődő jelentkezését várjuk személye-
sen, vagy telefonon, akkor is, ha az időpont nem
megfelelő. Időpont változtatás lehetséges, szeret-
nénk, ha senki nem maradna ki a hitoktatásból. A
hittanórákat a gyülekezeti teremben tartjuk (VII.
Damjanich u. 28/b.). 

Fasori Evangélikus 
Egyházközség alkalmai
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Értelmi sérültek munkába állását segítik
A Salva Vita Alapítvány
1993-ban jött létre. Fő
célja, hogy segítse az ér-
telmi sérült emberek nor-
mál munkaerő-piaci elhe-
lyezkedését. Ennek érde-
kében az alapítvány a kö-
vetkező szolgáltatásokat
biztosítja: vállalják a je-
lentkezők munka-alkal-
massági felmérését, külö-
nösen képességeik és ér-
deklődési körük figye-
lembe vételével.

Vállalják a munka-
vállaláshoz szükséges

készségek gyakoroltatá-
sát - védett szituációkban.
Felmért ügyfelük részére
képességei és érdeklődési
területe szerint megfelelő
munkahelyet keresnek. A
munkahelyen érdekkép-
viseletet biztosítanak a
munkáltatóval folytatott
tárgyalások során. Segítik
a munkafolyamat betaní-
tását, a munkahelyre való
beilleszkedést - szükség
szerint. Állandó elérhető-
ségük biztosításával, fo-
lyamatos személyes kap-

csolattartással elősegítik
a hosszútávon is sikeres
munkavállalást. Alkal-
mazásban lévő ügyfelek
számára kéthetente talál-
kozási lehetőséget bizto-
sítanak, dolgozóik klub-
jában.

Várják azok jelentke-
zését, akik munkába állá-
sukhoz szeretnék szolgál-
tatásukat igénybe venni!

Jelentkezés és részle-
tes információ a 323-
1256, 210-8991 telefon-
számon.

Medárd napja 
-  június 8.
Az időjárásról nevezetes
nap. Ezen a napon általában
erős lehűlésre lehet számí-
tani. A több évszázados
megfigyelések szerint, „ha
Medárdkor esik, negyven
napon esik”.

Úrnapja 
- június 7. illetve 10.
A Pünkösd után következő
második hét csütörtökére
esik, de manapság már 10-
én, vasárnap ünneplik. A
néphit szerint körmenettel,
az Oltáriszentség körbehor-
dozásával, elűzik a betegsé-
get, a gonoszt, a természeti
csapásokat. „A néphit azo-
kat az ágakat, amelyekből a
sátrakat felállították és azo-
kat a füveket, virágokat,
amelyekkel a sátrakat díszí-
tették, és amelyeket a földre
szórtak varázserővel ruház-
ta fel, s a körmenet végén
különösen az idősebb
asszonyok, egy-egy nya-
lábra valót hazavittek belő-
le. … Ha a kisgyerek beteg
volt, az úrnapi virág vizé-
ben fürdették meg…. A fü-
veket, virágokat feltették a
padlásra, és ott őrizték, a
következő Úrnapig.”
(Manga J.: Palócföld)

Barnabás napja 
- június 11. 
Sok helyen ez a szénaka-

száló nap. „A júniusi első
kaszálások idején már kora
hajnalban indultak a férfiak
a rétre, ahol egymást segít-
ve, hosszú órákon át kaszál-
ták a friss füvet. Szinte min-
denki ezt a munkát szerette
a legjobban. Nemcsak a
hajnalok párás hangulata, a
lekaszált fű fanyar illata és a
levágott rendek gyönyörű-
sége jelentette az örömöt.
Meg-megpihenve, át-át-
szóltak egymásnak, híreket,
megfigyeléseket váltva,
csintalan történeteket me-
sélve, viccelődve folytatták
a munkát.” (Bíró Friderika:
Göcsej)

Antal - Páduai
Szent Antal 
június 13.
A szembetegek, a gyulla-
dásban szenvedők oltalma-
zója. Baranyában élt az a
szokás, hogy Szent Antal
estéjén minden tüzet elol-
tottak. A dörzsöléssel nyert
új tűz lobbant fel a falu
minden kemencéjében.

Éliás napja 
- június 14.
Háztetőket tépett le, kocsi-
kat borított fel, fákat csavart
ki tövestül régen a dühöngő
szélvihar Éliás napján.
Somlón is emlékeznek
olyan esetre, hogy hordókat
döntött fel és görgetett le a
vihar, sőt borosszekeret is

magával ragadott a mély
dűlőutakon lehömpölygő
áradat. Már hajnalban lehe-
tett következtetni a beálló
időváltozásra. Ha a kelő na-
pot szürke felhő övezte,
biztosan megérkezett dél-
utánra a neve napját ünnep-
lő Éliás.

Szent Vitus 
- június 15.
A néphit jeles napként
tartotta számon Szent
Vitus ókeresztény vértanú
babonás hiedelmekkel át-
szőtt ünnepé június 15-én.
Sokfelé nyárkezdő nap-
nak tekintették, mivel a
pásztorok tapasztalása
alapján általában ilyenkor
fordul meg az időjárás. A
Vid-napi időjárás termés-
jósló is. Egyes tájakon
úgy hitték, Vid napján
jönnek ki a rákok a folyó
partjára, így jelezve a vár-
va-várt időváltozást. Ha
Vitus napján napfényes az
idő, jó és bő termésre le-
het számítani, de ha esős,
hideg, akkor hetekig tar-
tó hűvös borongás és si-
lányabb termés várható.
Vid vértanú, szent életét
a Martyrologium Hiero-
nymianum 450 táján em-
líti, más források szerint
303 táján halt vértanúha-
lált. Legendája szerint
Szicíliában született po-
gány szülőktől.

Erzsébetváros jubileu-
mi ünnepségsorozatá-
nak részeként május 20-
án a Rózsák terén illet-
ve a Dohány utcai Zsi-
nagóga előtt rendezték

meg az Egyházi kóru-
sok éneke elnevezésű
programot. Képünkön a
Schreiber Sándor Gim-
názium és Általános Is-
kola kórusa.

Egyházi 
kórusok énekeJúnius - Szent Iván hava- Nyárelõ
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1867.
Június 8. Királykoronázás
„A koronázás 1867. június 8-án
hajnali négy órakor kezdõdött hu-
szonegy ágyúlövéssel a Szent-
Gellért hegy citadellájáról… a
Nagyboldogasszony (Mátyás)
templomban  ünnepélyes szertar-
tás során Magyarország királyává
koronázták  Ferenc Józsefet.”

1781.
Június 9. A gõzvonat
George Stephenson született ezen
a napon. Gépészként tanulmányoz-
za a gõzgépeket, a forgó mozgás
mikéntje izgatja. Ezek az elõzmé-
nyek vezetnek 1814-ben az elsõ
gõzmozdony megépítésére, majd
az elsõ mozdonygyár megalapítá-
sára. Az elsõ rendszeres személy-
szállításra alkalmas gõzüzemû vas-
utat 1825-ben avatják fel.

1881. 
Június 10. Nemzetközi
úszóverseny a Dunán
Az elsõ hazai nemzetközi sport-
eseményt ezen a napon tartják. A
Duna Váctól Margit-hídig terjedõ
szakaszán rendezett folyami
úszóverseny gyõztese a hét indu-
ló közül egy bécsi sportoló lett.

1976.
Június 10. Adolf
Zukor halála
Az 1873-ban Magyarországon szü-
letett Zukor 15 évesen kivándorol
Amerikába. Lépésrõl-lépésre építi ki
filmbirodalmát. 1914-ben már évi 30
filmet gyárt. A hangosfilm, a televí-
zió megjelenése megrendíti filmbi-
rodalmát, de a Paramount stúdió
minden nehézséget túlél. Olyan si-
keres filmeket  gyárt mint a Love
Story, A keresztapa, Az elveszett
frigyláda fosztogatói. Életmûvét
1949-ben Oscar-díjjal ismerik el.

2004. 
Június 13. EP Választás
Az Európai Unió polgárai ötéven-

ként választják az Európai Parla-
ment tagjait. 2004. júliusától a 732
tagú Európai Parlamentbe a ma-
gyarok 24 képviselõt küldenek.

1901. 
Június 16. A rendszám
Indokolttá válik az a hatósági intéz-
kedés, mely forgalmi engedélyhez
és rendszámhoz köti az automobil
használatát. A jármûvek mûszaki
állapotáról vizsgabizottság dönt.
Ekkor már a 60-at is eléri az auto-
mobilok száma Budapesten.

EEEEZZZZEEEENNNN AAAA NNNNAAAAPPPPOOOONNNN TTTTÖÖÖÖRRRRTTTTÉÉÉÉNNNNTTTT

Május 31. - június 4. 
Ünnepi Könyvhét
A magyar írók és az irodalom
támogatására Supka Géza ré-
gész, műtörténész, publicista
kezdeményezését karolták fel a

könyvkeres-
kedők és
k ö n y v k i -
adók. 1929
óta szerve-
zik a könyv-
napokat, er-
re az ünnep-
re időzítve a

könyvek megjelenését. A ren-
dezvények, író-olvasó találko-
zók, dedikálások így közel hoz-
zák az írókat az olvasóközön-
séghez. 2007-ben május 31. és
június 4-e között tartják az im-
már 78. Ünnepi Könyvhetet, és
a 6. Gyermekkönyv Napokat. A
központi szintér a Vörösmarty
tér, a szobor környéke, és az
Oroszlános kút, ahol a színpad-
okon állandó műsor várja a
könyvbarátokat. A könyvhét
sátrai a Liszt Ferenc tértől a Rá-
day utcán át Pestszentlőrincig
hívogatják gyerek és felnőtt ol-
vasóit.

Június elsõ vasárnapja
Pedagógus Nap
A Minisztertanács 1951-ben
hozott rendelete június első
vasárnapját Pedagógus Nappá
nyilvánítja. Ezzel a nappal a
pedagógusok társadalmi meg-
becsülésére hívják fel a figyel-
met. Ekkor adják át a kitűnte-
téseket a kiváló tanároknak és
tanítóknak. Napjainkban az

ünnep bensőségesebbé vált, a
diákok és a szülők fejezik ki
köszönetüket a pedagógusok-
nak.   „Megtanított szeretni,
tudunk hát gyűlölni is.
Megtanította,/ mi az értékes,
tudjuk tehát azt is, midig, bár-
milyen/ élethelyzetben, mi a
talmi… Teljes életet kaptunk
Bada tanár úrtól…” (Spíró
György: Bada tanár úr - 
részlet/.)

Június 16.
A Független 
Magyarország Napja
Az 1958-ban kivégzett Nagy Im-
re, Maléter Pál, Gimes Miklós,
valamint a szovjet csapatok 1991-
es  kivonulása emlékére nyilvání-
tották június 16-át  a Független
Magyarország napjává. 1989. jú-
nius 16-a Nagy Imre és mártírtár-
sai újratemetése lett a rendszer
összeomlásának szimbóluma.

Június 15.
A várva várt Vakáció
kezdete
Minden diák álma, a tanítási
szünet, a vakáció június köze-
pén beköszönt.  Ezzel a 10 hó-
napig tartó tanulás az általános

és középis-
k o l á k b a n
két hónapig
szünetel. A
tanítás utol-
só óráján
már nem le-
hetett sze-

kundát adni a diákoknak.  Erről
tanúskodik a régi latin közmon-
dás: „Ultima hora non datur
secunda”.

Emléktáblát avattak Ki-
rályhegyi Pál író-humoris-
ta tiszteletére egykori la-
kóházán, a Hársfa utca 40.
szám alatt. 

Meglehetősen alacsony ember
és nagy humorista volt - olvas-
ható róla a wikipedia szabad le-
xikonban. Bemondásai legen-
dássá váltak, amiket többnyire a
FÉSZEK Klub művészvendégei
adták tovább és azóta is szájról
szájra járnak. Királyhegyi Pál
újságíró, humorista, író, szín-
műíró 1909-ben Budapesten
született. Érettségit követően az
Egyesült Államokban próbált
szerencsét. Hazatérése után a
Pesti Napló munkatársa lett.
Cikkei emellett – többek között
– a Színházi Életben és az Új
Időkben jelentek meg. 1938-
ban a Daily Telegraphnál dolgo-
zott. Budapesten halt meg
1981-ben. 

Az ötvenes években Moszk-
vába feladott híres távirata:

JOOSZIF VISSZARIONO-
VICS SZTAALIN STOP
MOSZKVA STOP A REND-
SZER MEGBUKOTT STOP
KEZDJEEK ELOELROEL
STOP KIRAALYHEGYI 

Budapesten érettségizett,
később az Amerikai Egyesült
Államokban magyar nyelvű új-

ságokba írta cikkeit, és alkalmi
munkákból élt. Előbb statisztált
Hollywoodban, majd forgató-
könyveket írt.

Az eseményen megjelent és
a kerület lakóinak nevében ko-
szorút helyezett el Hunvald
György, VII. kerület polgármes-
tere.

Jeles napok, hagyományok

AAAA    llllaaaakkkkhhhheeeellllyyyyéééénnnn    eeeemmmmlllléééékkkkeeeezzzztttteeeekkkk    mmmmeeeegggg    aaaazzzz    íííí rrrróóóó----hhhhuuuummmmoooorrrr iiiissssttttáááárrrróóóóllll

Királyhegyi Pál emléktáblája a Hársfa utcában
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Az Andrássy út 3.
szám alatti kora ek-
lektikus palotát Czig-
ler Győző tervezte
(kerületünkben a
Gozsdu udvart) a
Saxlehner család szá-
mára. 

Saxlehner András (1815-
1889) posztó nagykereske-
dő, majd 1863-tól a világhí-
rűvé vált Hunyadi János
keserűvíz forgalmazója.
Felesége Saxlehner Emma
operaénekesnő. A palota
1884-86 között épül. A csa-
ládi lakosztály a sugárúti
(Andrássy) szárnyban, az
irodák a Szerecsen (Paulay)
utcai fronton, a felsőbb
emeleteken pedig nagymé-
retű bérlakások helyezked-
nek el. Az épületbe belépő
örömmel tapasztalhatja,
hogy megmenekültek Lotz
Károly freskói és Róth
Miksa ólomüveg ablakai.
A lakosztály egymásba
nyíló termeinek faragott és
intarziás faburkolata, ajtói,
cararai márványból készült
kandallói, a velencei csillá-
rok, mind az eredeti beren-
dezéshez tartoznak, s hogy
jó állapotban vannak, an-
nak köszönhető, hogy 1945
után a Magyar Bélyeggyűj-

tők Országos Szövetsége
költözik ide. 

1972-ben a Magyar
Posta veszi át a helyiségek
bérleti jogát. A Postamúze-
um gyűjteménye ma impo-
záns, a 19. század végének
hangulatát felidéző környe-
zetben kap helyet. A kiállí-
tási anyag egyes darabjai
már az 1896-os Millenniu-
mi Kiállításon is szerepel-
nek. Az egyre növekvő
gyűjtemény 2001-ben 7796
tárgyat és 67421 dokumen-
tumot tartalmaz. A hajdani
ebédlőbe lépve nemcsak a
fakazettás mennyezetet
csodálhatja meg a látogató,
hanem az 1893-ban készült
szentesi felvevőpultot
(salter) is, amely a postahi-
vatal lebontása után kerül a
múzeumba.  A felvevőpult
mögött munkaasztalok,
munkaeszközök, levél- és
csomagmérleg, vagy az
1952-ben szovjet mintára
bevezetett számvető (szá-
molórúd) látható. Megál-
lásra készteti a szemlélőt a
sárgarézből készült sűrített
levegővel működő csőpos-
ta, mely most is továbbítja
az irományokat. Nem lehet
elmenni, a több mint száz
éves, fából készült szép ki-

vitelű, távbeszélő fülkék
mellett sem. Múzeumi tár-
gyakká lettek az 1950-es
évek totó, lottó ládái.
Ugyanebből az időből vá-
logatták a postautalványo-
kat, távirati űrlapokat, dísz-
táviratokat kísérő- és szállí-
tó leveleket.  A felvevőpult
feletti falfelület dísze Kósa
Edit 8 textilképe, melyek a
posta történetét ábrázolják,
a honfoglalás kori lovas fu-
tároktól Mária Terézia deli-
zsánszjáratáig, azaz uta-
sokat is szállító kocsi-
postáig. 

Az ebédlőhöz kap-
csolódó „tálalószobá-
ban” a textilgyűjte-
mény, a bélyegző-, pe-
csétnyomó- és érem-
gyűjtemény található.
Ma már szokatlan, de
az 1874-ben viselt pos-
takocsis öltözet termé-
szetes tartozéka a kürt
és az ostor. A küldemé-
nyek feladási helyét és ide-
jét már a kezdeti időkben is
feltűntetik. A legkorábbi
előfutár bélyegzőket -
melyből 11 darabot őriz a
múzeum - 1750 - 1850 kö-
zött használják. Ezek házi-
lagosan készült egyedi da-
rabok. Az érmek között fel-

fedezhető a nem is olyan
régen használt távbeszélő-
érem, a tantusz. 

Nem valószínű, hogy
Saxlehner András arról ál-
modott volna, hogy háló-
szobájában majd postai jár-
műgyűjtemény foglal he-
lyet. Pedig a háromkerekű
levélgyűjtő motoros tricikli,
melyet Csonka János ter-
vez, a benzinüzemű, négy-
kerekű kísérleti jármű,
vagy a távirat-kézbesítésnél

használt Danubia-Csepel
motorkerékpár elfér a háló-
szobában a térképgyűjte-
ménnyel együtt. 

A „kisszalon és a tükör-
terem” rejti a magyar hír-
közlés történetére, fejlődé-
sére vonatkozó okmány-és
iratgyűjteményt. A temati-

kus gyűjteményben találha-
tó a Nobel-díjas Békésy
György fizikus-akusztikus
postamérnök hagyatéka,
Mária Terézia 1748-as ren-
delete, és Ferenc József
kézjegye egy postamesteri
kinevezésen. Aki érdeklő-
dik a távíró, távbeszélő, rá-
dió, televízió története iránt,
vagy kíváncsi a régi idők
készülékeire, bizonyára
elégedettséget érez. Kedvé-
re válogathat a Morse rend-

szerű domborírógépes
távíró, a Bell-féle „tele-
fon pár”, az első rádió-
vevőkészülék, és a mu-
zeális televíziós készülé-
kek között. 

A „zeneterem” ad
helyet a közel 1000 da-
rabot számláló kép-és
ábrázolás-gyűjtemény-
nek. A 19-és 20. század
fordulóján, világszínvo-
nalon működő Magyar
Királyi Posta a legneve-

sebb hazai fényképészek-
kel dolgoztat. Klösz
György hat albumot, Erdé-
lyi Mór „Magyar Postahá-
zak” címmel készít album-
sorozatokat. A múzeumot
könyvtár, adattár és hangar-
chívum egészíti ki.

A hírszolgálat már az
ókorban is működik.  Min-
denki számára hozzáférhe-
tő közintézménnyé csak a
19. században válik a posta.
Ettől az időtől kezdve, már
természetes, hogy a levél, a
csomag, a pénz, a távirat
rendeltetési helyére ér. Né-
hány évtizeddel ezelőtt
még az olyan küldemény is
célba ért, mint a falevél, ha
bélyeg került rá. A „Múze-
um a múzeumban”, ahogy
a kiállítás címéből is kitű-
nik, egyúttal bepillantást ad
a 19. század végi igényes,
polgári lakáskultúrába. A
Postamúzeum hétfő kivéte-
lével naponta 10-18 óra kö-
zött látogatható. A vendé-
geket itt  „régimódi” szívé-
lyességgel fogadják, legyen
az diák, nyugdíjas vagy ép-
pen Saxlehner leszárma-
zott. A belépőjegy mellé
(100 illetve 200 Ft) tárlat-
vezetés is  „jár”. 

„Múzeum a múzeumban”– a Postamúzeum kiállítása

Anyák napján a szere-
tetüket, áldozatvállalásukat
köszönjük az édesanyák-
nak, nagymamáknak. Ám
a gondoskodásban az apák
sem maradnak le. Az Apák
napja ötlete az Egyesült Ál-
lamokból származik, leg-
nagyobb kezdeményezője
Sonora Smart Dodd volt,
akinek az apja háborús ve-
teránként egyedül nevelte
fel hat gyermekét. Az első
Apák napja 1910. június
19-ére esett. Pár évvel ké-
sőbb, 1916-ban Woodrow
Wilson volt az első ameri-
kai elnök, aki megtartotta
az Apák napját, majd

Calvin Coolidge 1924-ben
javaslatot tett, hogy nyilvá-
nítsák nemzeti ünneppé.

Hivatalosan Richard
Nixon ismerte el, 1972-
ben.

Vallási
hagyomány
Március 19-én, Szent
József napján a  római
katolikus egyház is tartja
az apák napját.  

Apák napja 
Magyarországon
Az Apák Napja hazai
meghonosítására 1994-
ben a Borsod megyei
United Way indított moz-
galmat Miskolcon. Azóta
köszöntjük mi is ezen a
napon az apákat, nagy-
apákat, keresztapákat! A
gyerekek, és természete-
sen, a feleségek, az
anyák, ilyenkor ajándé-
kokkal, meglepetésekkel
készülnek és kedvesked-
nek az apáknak.

Postamúzeum - Fotótár

Apák napja is van! Õket június harmadik vasárnapján ünnepeljük!
Magyarországon még most sincs divatja az „Apák napja” megünneplésének,
pedig az Anyák napja mintájára, ez az ünnep a XX. század eleje óta az apák-
nak is kijár. Az Apák napját június harmadik vasárnapján tartjuk.
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� Kőműves burkolási, festés-mázolási
munkálatokat, kisebb munkákat is és  tel-
jes lakásfelújítást vállal. Tel.: 210-6130,
06(20)426-3626
� Vállalkozó vállal vízszerelés, fűtés-
szerelés, gázszerelés átalakításokat, du-
gulás-elhárításokat, ingyenes kiszállás,
kőműves munka, burkolás és komplett
lakásfelújítást, nyugdíjasoknak 10 %
kedvezmény. Tel.: 06(20)9125-128
� Tv, cd javítás  garanciával, kiszállási
díj nélkül, javítás esetén. Tel.: 210-4281,
06(30)394-4090, 06(70)617-4080

�KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen!
INGYENES pótkocsi, dobozok! Bauer-
Teher  Tel.: 292-1612, 06(30)944-3717
� Gyógypedikűr-manikűr, testmasz-
százs. Bajcsy Zsilinszky út 15.  Tel.:
06(20)483-5501, 06(30)466-8429, 302-
4090. Kérésre házhoz megyek!
Moldován Ildikó
� Páncéltőkés pianínó eladó. Tel.:
06(20)9885-603
� Színes televíziók helyszíni javítása,
kiszállási díj nélkül. Puska Géza 342-
6425 (üzenetrögzítő is) 
� Villanyszerelő, tapasztalt, régi iparos,
technikus  hibaelhárításokat, villanyfűtés
javításokat vállal. Tel.: 337-0338,
06(70)259-0089 Tessék megőrizni! 
�Vízóraszerelés,  egyéb vízvezeték sze-
relés, gázkészülék javítás. Tel.: 251-4912
� Pedikűr, manikűr, egészségmegőrző
testmasszírozás a kerületben. Zsóka, Tel.:
06(30)250-5774. Hívjon bizalommal,
házhoz is kimegyek!
� Államilag elismert dajka pedagógiai
és gyógypedagógiai asszisztensképzés.
Kasza Szakképzés 06(1)276-5918
� Festés, mázolás, tapétázás garanciá-
val, takarítással. Nyugdíjasoknak társas-
házaknak kedvezmény. Tel.: 06(20)354-
7535
� AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERŰ
JAVÍTÁSA, szigetelése, zárcserék ga-
ranciával. Horváth Ákos, tel.: 06(30)
9628-704

� GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA
gázégők, konvektorok,  tűzhelyek, FÉG
vízmelegítők  javítása, karbantartása.
Bán László Tel.: 220-9765, 06(20)432-
5598 
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, teljes könyvtárakat, vitrintár-
gyakat, régi képeslapokat, valamint CD-
t, DVD-t, hanglemezt. Tel.: 332-0243,
06(20)9220-001
� Megbízható szakember burkolást, ki-
sebb kőműves munkát vállal, egyszerűtől
a lehetetlenig. Tel.: 06(30)244-5634
� Redőny, reluxa, szalagfüggöny, szú-
nyogháló, napellenző szerelése, javítása,
garanciával. Tel.: 261-3380, 06(30)973-
4378, 06(20)4242-618
� Bélyeggyűjteményeket, régi képesla-
pokat, régi pénzeket és levélborítékokat
vásárolunk. V., Bécsi utca 5. Tel.: 317-
4757
� Fogászat, fogtechnika, porcelán pót-
lás, fogsor készítés kedvező áron,  40
százalék kedvezménnyel. Tel.: 322-3373,
06(20)975-7498 

� Költöztetés, fuvarozás, emelőhátfalas
teherautóval. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 06(20)944-2092, Márton

� Megbízható szakember burkolást, ki-
sebb kőműves munkákat vállal határidő-
re, garanciával. Tel.: 06(20)234-0811
� GARÁZS eladó a Rózsa utca 11-ben
saját, zárható tárolóval (2,2 nm). Ára: 2,5
millió Ft. Tel.: 06(20)491-3673
� Készpénzért vásárolunk Neogrády,
MCP, Márffy, Berkes és más neves festők
műveit, ékszereket drágakővel, féldrágakő-
vel, ezüsttárgyakat, evőeszközt, karórákat,
dísztárgyakat, antik bútorokat, hagyatékot.
Louis Galéria: 317-9938, Wesselényi u. 19.

� Kémiából, biológiából korrepetálást,
érettségire felkészítést vállalok. Tel.:
06(70)453-2625
� Segítő asszonyt keresek háztartási
munkákra, hétvégekre is. Tel.:
06(20)532-2519

�� VI.-VII. kerületi ingatlanok speci-
alistái keresnek eladó-kiadó ingatla-
nokat. Gyors, korrekt ügyintézés 3
% jutaléktól. Ingatlanbank, 1071
Budapest, Lövölde tér 7. Tel.: 413-
7229, 06(70)456-1060

� BŐRGYÓGYÁSZAT, KOZME-
TOLÓGUS RENDELÉS! Derma-
toszkópos rákszűrés, szemölcsök, elek-
trosebészeti eltávolítása, hyaluron-
savas ráncfeltöltés, botulinos mimikai
ránckezelés, pattanásos bőr kezelése.
Dr. Nagy Éva. Bejelentkezés:
06(30)366-3706, 1073 Akácfa u. 54. 

� Lendvai Izabella vásárol bútorokat,
festményeket, műtárgyakat, könyve-
ket, hagyatékot. Díjtalan kiszállás!
Tel.: 280-9308

� Víz, gáz, fűtésszerelő gyorsszerviz,
duguláselhárítás garanciával, hétvégén is.
Tel.: 322-1036, 06(30)3678-675 

� KERÜLETI GYORSSZOL-
GÁLAT:. Teljes körű gázkészülék ja-
vítás, víz-, villany-, fűtésszerelés, gépi
duguláselhárítás, csatornatisztítás a
nap 24 órájában, hétvégén is! Tel.:
321-8082,  291-2800, 06(20)334-3437

� KERÜLETI GYORSSZOLGÁ-
LAT: dugulás elhárítás, víz-, villany-,
gáz-, fűtésszerelés és gázkészülék javí-
tás anyagbeszerzéssel, garanciával.
Tel.: 321-1826

� ERZSÉBETVÁROSI GYORSSZER-
VIZ: teljes körű gázkészülék javítás, fűtés-
szerelés,  dugulás-elhárítás, víz-, gáz-, vil-
lanykészülékek javítása 0-24 óráig, hétvé-
gén is. Tel.: 321-3174, 06(20)342-5556
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Tájékoztatjuk hirdetőinket, 
hogy lapunk július 11-i számába

hirdetést 
június 25-éig lehet feladni. 

A következő lapszám július 30-án
jelenik meg, 

ebbe a hirdetések felvétele 
július 9-től július 23-ig történik. 

Ha nem
kapja 

a lapot!
Terjesztéssel
kapcsolatos

reklamáció az
alábbi

telefon-
számokon:

283-0738, vagy 
06(70)370-

6471

ÚSZÓTÁBOR
a Margit-szigeten 
és a Komjádiban

A DARNYI TAMÁS
ÚSZÓISKOLÁBAN

15.000 Ft/hét és 13.000 Ft/hét
Tel.: 359-7895 és 335-2097

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Hetedhét Oázis Alapítvány 2006. évi

egyszerûsített mérlegének adatai 
2006. december 31-i fordulónappal:

Eszközök összesen: 567 eFt
Források összesen: 567 eFt

Összes bevétel: 503 eFt
Összes költség: 58 eFt

Eredmény: 445 eFt

A Hetedhét Oázis Alapítvány 12 - 18 éves diákok számára 
VERS-, PRÓZA-, és DALSZÖVEGÍRÓ VERSENYT 

hirdet 
A verseny védnöke: Kiss Péter Szociális és Munkaügyi miniszter
Tartalom: a mûvek témája a fogyatékkal élõk élete (világtalan, hal-
lássérült, beszédképtelen, mozgássérült, szellemi sérült, stb.). A mon-
danivaló felölelheti a saját tapasztalatokat, bemutathat megtörtént
eseményt, de lehet fikció, érzés - ábrázolás is.

Vers -, és prózaíró verseny feltételei:
Formai követelmények: a versek esetében terjedelemi megkötés nincs,
a prózai mûvek maximum 10 oldalasak lehetnek, betûtípus times new
roman, 12-es betûméret, 1,5 sortáv.
Karafiáth Orsolya költõnõ, Nagy Gergely író és Garaczi László író, költõ
bírálja el a beérkezõ pályázatokat. A legkiemelkedõbb mûveket megje-
lenési lehetõséggel jutalmazzuk.

Dalszövegíró verseny feltételei:
Formai követelmények: times new roman betûtípus, 12-es betûméret.
Péli Barna (United), Rácz Gergõ és Tövisházi Ambrus (Erik Sumo, Ex -
Amorf Ördögök) bírálja el a beérkezõ dalszövegeket. A legkiemelkedõbb
szövegek íróit a mûvek megzenésítési lehetõségével jutalmazzuk.

Beérkezési határidõ: 2007. szeptember 7.
Eredményhirdetés: 2007. októberében (a pontos helyrõl és idõpontról e-
mailben értesítjük a pályázókat)
Beküldés módja: a mûveket és a kitöltött adatlapot e-mailen kérjük
megküldeni Szeli Dóra Réka részére a szelidora@gmail.com e-mail
címre.
Adatlap: letölthetõ a www.hetedhetoazis.hu weboldalon, vagy kérhetõ e-
mailben a szelidora@gmail.com címen.
Bõvebb információ: Hetedhét Oázis Alapítvány - Szeli Dóra Réka, 
20/539-9226 (9.00 és 17.00 óra között), szelidora@gmail.com,
www.hetedhetoazis.hu.

PPPPÁÁÁÁLLLLYYYYÁÁÁÁZZZZAAAATTTTIIII     FFFFEEEELLLLHHHHÍÍÍÍVVVVÁÁÁÁSSSS ERZSÉBETVÁROS
a VII. kerületi önkormányzat ingyenes lapja

Fõszerkesztõ: Sári Judit · Szerkesztõ: Matus Adrien      
Fotó: Kissimon István · Fõmunkatárs: Almási Kitti

Cím: 1073 Budapest, Garay utca 5.
Telefon: 06-1-462-34-11 Fax: 462-34-18

E-mail: ujsag@erzsebetvaros.hu
Kiadja: Erzsébetváros Önkormányzata 

Megjelenik 36 ezer példányban

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottsága ismételten
pályázatot ír ki kaputelefon-rendszer létesítésére, illetve
elavult kaputelefon-rendszerek korszerűsítésére.

A pályázaton részt vehet - tulajdonviszonyaitól függetlenül - minden
Erzsébetvárosban lévõ lakóházi közösség. A pályázaton elnyerhetõ önkor-
mányzati támogatás a kaputelefon létesítési, illetve korszerûsítési költ-
ségének 50 %-a, vagy lakásonként maximum 6000 Ft.
A pályázat feltételei
- A lakóház rendelkezzen zárható kapuval;
- A lakóközösség vállalja a kaputelefon-rendszer létesítésének,
illetve korszerûsítésének rájuk esõ költségeit, valamint a rendszer telepítése
utáni fenntartását és karbantartását.
A pályázat elbírálása során elõnybe részesül az a lakóközösség, amely az
adható támogatásnál kevesebbet igényel.
A pályázati dokumentáció beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján, vagy az Önkormányzat honapjáról (www.erzsebetvaros.hu)
letölthetõ. A pályázatokat zárt borítékban  "Közrendvédelmi és
Környezetvédelmi Bizottságának címezve"  a  Polgármesteri Hivatal (1073
Budapest, Erzsébet krt. 6., vagy a 1076 Budapest,  Garay utca 5. szám alatt
lévõ   Ügyfélszolgálati Irodáján kérjük benyújtani.

Benyújtási határidõ: 2007. június 29. 1200 óra.
Budapest, 2007. május 9.

Bán Imre 
Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke 
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Szabó Gyula színmûvész, Kossuth- és Jászai Mari-díjas Kiváló és Érdemes mûvész, a
Nemzet Színésze örökítette meg kézlenyomatát és aláírását a Csillagok falán. Az ünnep-
ségre május 25-én került sor az Erzsébet körúti Pizza Hut étteremben.

Beletenyerelt
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Kelkáposztában
párolt 
sertésszelet
Hozzávalók: 8 szelet karaj,
vagy sertéscomb, 80 dkg új
kelkáposzta, 10 dkg sárgaré-
pa, só, 1 teáskanál őrölt kö-
ménymag, 2 gerezd fokhagy-
ma, 15 dkg füstölt szalonna.

A kelkáposzta torzsáját
kivágjuk, jó forró vízzel leöb-
lítjük, majd leveleire szétszed-
jük. A középső vastag erét ki-
csit megtörjük. A már előző-
leg beáztatott római tálat kibé-
leljük a füstölt szalonna szele-
tekkel, erre rétegezzük a kel-

káposzta leveleket felváltva a
szeletelt hússal, a karikára vá-
gott sárgarépával. A rétegeket
őrölt köménymaggal, zúzott
fokhagymával ízesítjük. Le-
fedjük és hideg sütőbe tolva
45-50 percig sütjük.

Zöldséges 
rostélyos
Hozzávalók: 80 dkg marha-
hátszín, 2 evőkanál mustár 4
gerezd fokhagyma fél dl olaj,
2 szál sárgarépa, 2 szál fehér-
répa, 20 dkg gomba, 1 cso-
mag újhagyma, 1 csokor pet-
rezselyem, 2 evőkanál grill-

borsos fűszer, vagy durvára
tört színes bors, só.

A hátszínt ujjnyi vastag
szeletekre vágjuk, sózzuk,
borsozzuk, megkenjük a zú-
zott fokhagymával és a mus-
tárral. Forró olajban mindkét
oldalát pirosra sütjük. Az
öszszes zöldséget vágjuk fel
karikára és szórjuk tepsibe.
Sózzuk, borsozzuk, rászórjuk
a petrezselymet és ráhelyez-
zük az elősütött hússzelete-
ket. Öntsük alá 2 dl vizet és
fóliával letakarva, előmelegí-
tett sütőben pároljuk puhára.
Tálalások a párolt zöldségre

helyezzük a hússzeletet, és
forrón kínáljuk. (Pikánsabb
az íze, ha víz helyett száraz
fehérbort öntünk alá!)

Szabolcsi batyu
Hozzávalók: 50 dkg savany-
kás alma, 1 evőkanál citromlé,
1 evőkanál cukor, 25 dkg liszt,
15 dkg margarin 10 dkg por-
cukor, 1 csomag vaníliás cu-
kor, 3 tojás, 6 dkg darált dió
(ebből a mennyiségből 16 db
lesz).

Az almát meghámozzuk,
magházát kivágjuk és feldara-
boljuk. Kevés vízben a cit-
romlével és a cukorral ízesítve
péppé főzzük.  A lisztet a vaj-
jal, a porcukorral, a vaníliás
cukorral és egy egész tojással
összegyúrjuk, majd fél órát pi-
hentetjük. Lisztezett deszkán
vékonyra nyújtjuk és 8-10 cm
átmérőjű pogácsaszaggatóval
kiszúrjuk. Az almapépet a
tésztakorongok közepére hal-
mozzuk és a széleit, mint egy
batyut összefogjuk.  A batyu-

kat vastagon megkenjük a föl-
vert két tojással, és a darált di-
óba forgatjuk. Sütőpapírral
bélelt tepsire helyezzük, és
előmelegített sütőben 15-20
perc alatt pirosra sütjük.

Sajttal töltött 
sertésborda
Hozzávalók: 8 szelet karaj, 15
dkg füstölt sajt, 5 dkg vaj, 5
dkg liszt, 8 vékony szelet füs-
tölt sajt, bors, só és olaj. 

A felszeletelt karaj oldalát
vékony pengéjű késsel fel-
szúrjuk, hogy tölthető legyen.
A reszelt sajtot összekeverjük
a vajjal, és a hússzeletekbe
töltjük. Megsózzuk, borsoz-
zuk, lisztbe mártjuk és kevés
olajban mindkét oldalát piros-
ra sütjük.  A megsült töltött
szeleteket sütőlemezre tesz-
szük, mindegyikre egy-egy
vékony szelet füstölt sajtot te-
szünk, és a sütőben addig süt-
jük, míg a sajt ráolvad. Rizibi-
zivel tálaljuk. 

Jó étvágyat!
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Húsos változatok

Bába Mihályné, Ida
néni egy különleges
gyűjtemény tulajdo-
nosa. 34 darabos ba-
bakollekciója külön-
böző öltözékeken ke-
resztül mutatja be,
hogyan változott kor-
szakról korszakra a
ruhadivat. A szebbnél
szebb ruhadarabokat
mind saját kezűleg,
hosszú évek kutató-
munkája után készí-
tette.  Sorozatunkban,
a  babák bemutatásán
keresztül a divatvilág-
gal ismerkedhetnek
meg olvasóink.

Négyezer év divattörténete
6666....     rrrréééésssszzzz

Etruszk 
(id.e. VII-VI. század)

Az etruszk gazdag kereskedõ és harcos nép volt. Az
emberek ruházkodásán érezhetõ volt a keleti hatás, de
sokat merítettek a görögök viseletébõl is. Öltözködésük
többnyire abból állt, hogy téglalap, illetve körlapból álló
ruhaanyagokat tekertek körbe magukon. A nõk ruhái
gazdagon voltak díszítve, leginkább piros csizmát visel-
tek. Ékszereik fõleg aranyból és elefántcsontból készül-
tek. A késõbbiekben õk alapozták meg a rómaiak
öltözködési szokásait.

A Prof. Dr. Kováts István
Alapítvány budapesti il-
letőségű súlyos mozgás-
korlátozott fiatalok támo-
gatására pályázatot hir-
det, amely tanulmányok
folytatásához, közleke-
déshez, lakhatási, illetve
munkavállalási feltételek
megteremtéséhez szüksé-
ges tárgyi eszközök vá-
sárlásához hozzájárulás-
ként igényelhető. Az ala-
pítványtól pályázható
összeg nem lehet több a
pályázati cél költségének
25%-ánál, de legfeljebb
45.000,-Ft. Pályázni a 40.
életév betöltéséig lehet. A
pályázathoz mellékelni
szükséges a súlyos moz-
gáskorlátozottság tényét
igazoló orvosi igazoláso-
kat, valamint a családban
együtt élők 2006. évi jö-
vedelemnyilatkozatait. 
A névvel, címmel és tele-
fonszámmal ellátott pá-
lyázatokat a következő

címre kérik beküldeni:
Prof. Dr. Kováts István
Alapítvány, 1052 Buda-
pest, Városház utca 9-11.
Beküldési határidő: 2007.
augusztus 31.
Minden pályázó 2007.
október 31-ig értesítést
kap a kuratórium dönté-
séről. A nyertes pályázók
a Fogyatékosok Napja fő-
városi rendezvénye kere-
tében vehetik át a díjakat.

A mozgáskorlátozott fia-
talok támogatására lét-
rehozott Prof. Dr. Ko-
vács István Alapítvány
kuratóriuma tájékoztatja
az adományozókat, hogy
2005. évi személyi jöve-
delemadójuk 1%-át a
mozgáskorlátozot tak
2006. évi támogatására
használta fel. Köszönik
mindazoknak, akik jöve-
delemadójuk 1%-át az
Alapítvány részére jut-
tatták!

Pályázat súlyos mozgáskorlátozott 
fiatalok támogatására

Meggyleves:  Hozzávalók: 1 kg meggy kimagozva, 15 dkg
kristálycukor, 2 dl tejszín, 2 tojás sárgája, 3 kávéskanál liszt, 12
szem szegfûszeg, 10 szem szegfûbors, 3 db fahéj, 1 db citrom re-
szelt héja és leve, csipetnyi só. A kimagozott meggyet másfél liter
vízben feltesszük fõni. Beletesszük a cukrot és tea-tojásban, vagy
kis vászonzacskóban a fûszereket. Ezekkel együtt felforraljuk. A tojás
sárgákat a liszttel és a tejszínnel simára keverjük, majd egy merõkanálnyi leves levével is
elkeverjük és szûrõn keresztül, folytonos keverés mellett hozzáadjuk a forrásban lévõ le-
veshez. Mikor teljesen lehûlt akkor adjuk hozzá a citrom levét és reszelt héját.

Töltve, tekerve, főzve, sütve, párolva. Akár így, akár úgy, a húsételeknek számtalan variá-
ciója létezik. Egytálételként, zöldséggel vagy gyümölccsel körítve is laktató finomságok.

IIIITTTT TTTT AAAA MMMMEEEEGGGGGGGGYYYYSSSSZZZZEEEEZZZZOOOONNNN!!!!     
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BEKÜLDENDÕ A FÕSOROK MEGFEJTÉSE.
Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, szerkesztõségünkben névvel, címmel el-
látott zárt borítékban vagy levelezõlapon leadhatja. E-mail címünk: olvlev@erzsebetvaros.hu  Csak a névvel, címmel ellátott megfejtéseket van módunkban
regisztrálni. Beküldési határidõ: június 30. A 2007/6. lapszám nyertesei: Herceg Dóra 1071 Damjanich u. 36.; Rácz Tamás 1074 Csengery u.7.; Ferenc
Klaudia, Cserhát u.23. Gratulálunk! Nyereményük könyvutalvány, mely szerkesztõségünkben átvehetõ (Garay utca 5.)

Az amerikai polgárháború idején játszódó ro-
mantikus történet középpontjában egy déli ül-
tetvényes lánya, a gyönyörű Scarlett O' Hara
áll. A lány a harcok kirobbanása előtt éli az
úrikisasszonyok életét, ám halálosan belesze-
ret a szomszéd ültetvényes fiába, aki azonban
melegszívű ám szürke unokatestvérét választ-
ja hitveséül. A lány ezt nem képes elfogadni,
a szenvedélyes és viszonzatlan szerelem kín-
jai egész életén át elkísérik. És amikor úgy tű-
nik, hogy  a meghiúsult álmai miatt számító-
vá, keserűvé vált Scarlett végleg egyedül ma-
rad, a lány életében felbukkan egy férfi, Rhet
Buttler, akiben Scarlett végre méltó ellenfelé-
re talál. A szerelmi történet hátterében pedig
ott dübörög az amerikai polgárháború, Észak
és Dél könyörtelen csatája...
1900. november 8-án megszületett Margaret

Mitchell amerikai írónő, akinek Elfújta a szél
című regénye bekerült a legsikeresebb ameri-
kai irodalmi alkotások közé. A könyv
Pulitzer-díjat kapott, a belőle készült film pe-
dig tíz Oscar-díjat. Kellemes nyári olvas-
mány, érdemes beszerezni.

Margaret Mitchell: Elfújta a szél
OOOOllllvvvvaaaassssnnnniiii     jjjjóóóó!!!!

Bár manapság már sokan nem vesznek kezükbe könyvet, hiszen ott az
internet, a digitális könyvtárak, ráadásul a televízió, videó és DVD
áradat, mi azért lelkesen hirdetjük, hogy remek szórakozás egy-egy jó
könyvvel a kezünkben eltölteni naponta néhány fél órát.  

Ha van olyan könyve, melyet megunt,
vagy nincs helye a tárolásra, ne dobja
ki.Ha leadja szerkesztõségünkben, ak-
kor témája szerint eljuttatjuk az iskolák-
ba és a helyi nyugdíjasklubokhoz.
Köszönjük mindazon olvasóink-
nak, akik felhívásunkhoz csatlakoz-
va, megunt könyveiket felajánlot-
ták. Késõbb tájékoztatjuk Önöket
arról, hova kerültek az adományok.

Múzeumok
éjszakája
Tavaly 203 ezer ember vett
részt a Múzeumok Éjszaká-
ján. A programon, mely
idén június 23-án lesz, 50
budapesti és 62 vidéki in-
tézmény vesz részt. Az ok-
tatási tárca egyébként
2007-tõl hivatalosan is a
nyári szezon kezdeteként kezeli a rendezvényt.

Egy program a Nemzeti Múzeumban
Új attrakció a Nemzeti Múzeum épületében május 25-én
nyíló Dzsingisz kán és öröksége címû kiállítás, mely több
európai városban már nagy sikert aratott. Az ellentmondá-
sos személyiség, a világbirodalmi törekvések, a magyarok
csellel való megtörése, s a mongol ember mai élete tárul fel
a látogató elõtt. Június 23-án, a Múzeumok Éjszakáján 18
órától a kiállításhoz kapcsolódó izgalmas, egész éjszakás
zenés program várja az érdeklõdõket.

Hova megy minden negyvenedik 
magyar június 23-án? 

PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMAAAAJJJJÁÁÁÁNNNNLLLLÓÓÓÓ
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Az akció során ingyenesen átvesszük a lakosságtól a háztartásban összegyûlt:

�� Elektronikai és elektromos hulladékot,
�� Lejárt szavatosságú gyógyszert, növény - védõszer maradékot,
�� Fáradt gépolajat,
�� Hulladék étolajat,
�� Fénycsövet,
�� Hígítót, festéket, lakkot,
�� Olajos rongyot, olajos és egyéb vegyszermaradékos flakont, göngyöleget,
�� Ismeretlen vegyszereket, savakat, háztartási vegyi anyagokat.

Kérjük kerületünk lakosságát, hogy az évente háromszor megrendezésre kerülõ veszélyeshulladék-gyûjtési akciókat
környezetünk állapotának megóvása érdekében vegyék igénybe.

Kizárólag lakossági eredetû, a fent megnevezett veszélyes hulladékot veszünk át térítésmentesen, gazdálkodó,- vállalkozó
szervezetektõl származó veszélyes hulladékot térítés ellenében maguknak a szervezeteknek kell leadniuk és intézniük.
A hulladék lakossági eredetét ellenõrizni fogjuk!
Környezetünk eredeti állapotát csak szoros együttmûködéssel és odafigyeléssel lehetünk képesek hosszabb távon megõrizni!

Részletes információ: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda Tel.: 462-3155

Tisztelt Lakók és Társasházkezelők!
A jobb és gyorsabb szolgáltatás érdekében kérjük, a
papírgyûjtõ konténereket reggel 7 óráig a jelzett
napokon a kapu elé kitenni, majd az ürítést követõen
a helyére visszatenni szíveskedjenek.
Csak a kihelyezett papírgyûjtõ konténerek kerülhet-
nek kiürítésre! Ha papírgyûjtõ konténerek a gyûjtést
követõ 6 órán belül nem kerülnek visszahelyezésre
a társasházba annak elszállításáról gondoskodunk,
újabb szelektív gyûjtõedényt ezen társasházak csak
saját költségükön fognak tudni beszerezni.
Együttmûködésüket elõre is köszönjük!

Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

PPAAPPÍÍRRGGYYÛÛJJTTÕÕ  KKOONNTTÉÉNNEERR  ÜÜRRÍÍTTÉÉSSII  RREENNDD
22000077..  ÉÉVV

I.körzet
Június 6.,20., Július 4.,18., Augusztus 1., 15.,
Szeptember 5., 19., Október 3., 17., November 7., 21.,
December 5., 19.

II.körzet
Június 7.,21., Július 5.,19., Augusztus 2., 16.,
Szeptember 6., 20., Október 4., 18., November 8., 22.,
December 6., 20.

III.körzet
Június 8.,22., Július 6.,20., Augusztus 3., 17.,
Szeptember 7., 21., Október 5., 19., November 9., 23.,
December 7., 21.

VESZÉLYESHULLADÉK – GYÛJTÉSI AKCIÓ


