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Az önkormányzat 
ingyenesen 

hívható 
telefonszáma:
06-80-204-531

Erzsébetvárosi  TV
minden hétköznap 17-tõl
18 óráig. Ismétlés a követ-
kezõ munkanap 11 órától.
Telefonszám adásidõ alatt:
462-0794. Üzenetrögzítõ:
462-0795.

E-mail címünk:

olvlev@

erzsebetvaros.hu

Gál György képviselõ és Filló Pál Erzsébetváros ország-
gyûlési képviselõje közösen vágták el az óvoda megnyitá-
sát jelképezõ szalagot

Bûvös szám babona nélkül: 13. ERNA
EEEEzzzz    aaaazzzz    üüüünnnnnnnneeeepppp    aaaa    mmmmiiiiéééénnnnkkkk!!!!

Idén novemberben
ismét Budapest kul-
turális szigetévé vá-
lik a főváros legki-
sebb kerülete.

Ősszel a 13. Erzsébetvá-
ros Napok, közismert ne-
vén az ERNA  rendez-
vénysorozatára várják
majd a zenei és prózai,

népies és modern, ko-
moly és könnyű műfajok
kedvelőit a szervezők.
Demeter Tamás alpol-
gármester segítségével,
jóval az ERNA-t meg-
előző sajtótájékoztató
előtt kukkanthattunk a
kulisszák mögé.

(Cikkünk a 2. oldalon)

Program a munkanélküliek felzárkóztatásáért, 
és az idõs betegek biztonságáért
A szociális szféra számá-
ra kiemelkedően fontos,
hogy pályázati úton „egé-
szítsék” ki az éves költ-
ségvetést - tudtuk meg
Koromzay Annamária
szociális és egészségügyi
témákért felelős alpolgár-

mestertől, aki elmondta:
két nagyon fontos terüle-
tet érintően is komoly
összegeket nyert a kerület
a fővárostól.

A munkakeresők fel-
zárkóztatásáról és az idős
betegek számára kiépí-

tendő házi segélyhívó
rendszerről a 3. oldalon
olvashatnak.

Megnyílt a Liget Óvoda a fasorban
Az átalakítási munkála-
tok befejeztével augusz-
tus 30-án ünnepélyes ke-
retek között nyitotta meg

kapuit a Liget Óvoda, a
Városligeti fasor 39-41.
szám alatt. 

(Cikk a 3. oldalon)

Erzsébetváros
legszebb belsõ
kertje
A helyi MSZP-s politikusok
által kiírt pályázatra idén
már 42 ház jelentkezett.
Szeptember 8-án kihirdet-
ték a gyõzteseket.
7. oldal

SZDSZ Szabad
Szombat az
Almássy téren
Immár 9. alkalommal ke-
rült megrendezésre az er-
zsébetvárosi SZDSZ Sza-
bad Szombat címû ren-
dezvénye, melynek hely-
színe hagyományosan az
Almássy tér volt.
7. oldal

Bursa Hungarica 
Felhívás a 2006. évi Bursa
Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázathoz.
10. oldal

„Erzsébetváros
Sportjáért”
A VII. kerületi Önkormány-
zat a hagyományoknak
megfelelõen várja a javas-
latokat az „Erzsébetváros
Sportjáért” díj 2005. évi ki-
tüntetettjeire.
11. oldal

Újra nyitja kapuit
a MultiCenter
Részletek a 12. oldalon

AADDJJOONN  NNEEVVEETT  AA  
VVÁÁRROOSSHHÁÁZZAA  PPAARRKKNNAAKK!!

A Budapest portálon közzétett felhívás értelmében a
„Park” elnevezésére várják a budapestiek javaslatait.
Részletek a 2. oldalon.

A Nemzet Csalogánya
Erzsébetvárosban éltOlvasói 

levelek 

14-15. oldal

BBBBllllaaaahhhhaaaa    LLLLuuuujjjjzzzzaaaa    111155553333    éééévvvveeee    sssszzzzüüüülllleeeetttteeeetttttttt

Blaha Lujza 1852. szeptem-
ber 8-án, Reindl Ludovi-
kaként született Rimaszom-
baton. Édesanyja után ne-
vezték Lujzikának. Életé-
nek legnagyobb részében
Erzsébetvárosban, az Er-
zsébet körút - Rákóczi út
sarkán lévő EMKE-ház el-
ső emeletén élt. 

(Cikk a 22. oldalon)
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Idén a szokásosnál rövi-
debb időtartam alatt, a ko-
rábbi évek színvonalát is
felülmúló, helyszínileg és
programajánlat szerint is
koncentráltabb kulturális
forgatagra számíthatnak
az érdeklődők - tudtuk
meg Demeter Tamás al-
polgármestertől, aki el-
mondta, hogy az idei ren-
dezvénysorozat novem-
ber 4-én ünnepélyes meg-
nyitóval veszi kezdetét, és
november 19-én, Erzsé-
bet napon, a Díszpolgári
címek átadásával, majd

az Erzsébet bállal zárul.
Az természetesen titok,
hogy az ünnepi testületi
ülésen kik vehetik át Er-
zsébetváros hírnevét
öregbítő munkásságuk el-
ismeréseként a Díszpol-
gári címeket, ám a több
mint két hetes programso-
rozat egyéb részleteiről
„kiszivárogtatott” infor-
mációk alapján elmond-
ható, hogy a műsorok,
előadások a legszélesebb
skálán kínálják majd az
érdekességeket fiatalok és
idősek számára is. 

- Az ERNA hagyo-
mányai szerint iskolák,
óvodák, nemzetiségek és
civil szervezetek kulturá-
lis csoportjai, művészeti
közösségei, zenekarai ké-
szülnek hónapok óta erre
a programra - mondta az
alpolgármester. - A hely-
színek között megtalálha-
tó a fiatalok által közis-
mert Almássy téri Sza-
badidőközpont, a civil
szervezetek váraként is-

mert Erzsébetvárosi Kö-
zösségi Ház, az idősebb
kerületi lakók által ked-
velt Akácos Udvar, de el-
látogathatunk majd a Bel-
városi Színházba, az RS9
Színházba vagy akár a
Kispipa vendéglőbe, a
Szóda-kertbe és a Spino-
za Házba is.  A felsorolás
természetesen nem teljes,
a részletes programról a
lap következő számában
tájékoztatjuk az olvasó-
kat. 

- Kiemelkedő, a köz-
életből is jól ismert hely-
színekről beszélünk. Eh-
hez hasonlóan, elsőrangú
programokat is tudunk
ajánlani az érdeklődő er-
zsébetvárosiaknak?

- A pontos, részletes
műsor szeptember végére
lesz a kezünkben, ám né-
hány „kedvcsináló” prog-
ramról már előzetesen is
tudok tájékoztatást adni.
Különleges programnak
ígérkezik a Belvárosi
Színház jiddis nyelvű
előadása, az Almássy téri
Szabadidőközpontban
megszervezett „magyar
táncház”, a „retro party”
és a november 17-én 18-
án megrendezésre kerülő
Nemzetiségi Napok. Idén
is bemutatkoznak az ok-
tatási-nevelési intézmé-
nyeink, ahol az előadáso-
kon kívül különféle mű-
veltségi versenyeken is
részt vehetnek a gyere-
kek. Hagyományosan
megszervezésre kerül a
Böske-bál is, és a zenei
rendezvények közül bi-
zonyosan sokak számára
nyújthat kiemelkedő él-
ményt a fasori evangéli-
kus templomban szerve-
zett komolyzenei kon-
cert. A teljes program ter-
mészetesen a fentiek mel-
lett sokkal többet nyújt
majd. Remélem, hogy si-
került az olvasók érdek-
lődését felkelteni, és a
következő számban meg-
jelenő programajánlóból
mindenki kedvére tud vá-
logatni. 

EEEEzzzz    aaaazzzz    üüüünnnnnnnneeeepppp    aaaa    mmmmiiiieeeennnnkkkk!!!!

Bûvös szám babona nélkül: 13. ERNA

Demeter Tamás

Idén novemberben ismét Budapest kulturális
szigetévé válik a főváros legkisebb kerülete.
Ősszel a 13. Erzsébetvárosi Napok, közismert
nevén az ERNA  rendezvénysorozatára várják
majd a zenei és prózai, népies és modern, ko-
moly és könnyű műfajok kedvelőit a szervezők.
Demeter Tamás alpolgármester segítségével,
jóval az ERNA-t megelőző sajtótájékoztató
előtt kukkanthattunk a kulisszák mögé.

Parlament-
látogatás 
ingyenesen
Filló Pál Erzsébetváros or-
szággyûlési képviselõje
változatlanul várja mind-
azok jelentkezését, akik
szívesen ellátogatnának az
Országházba. A legköze-
lebbi látogatás idõpontja
szeptember 23-a 9 óra. Az
érdeklõdõk munkanapokon
11-17 óráig jelezhetik rész-
vételi szándékukat a 342-
75-31-es telefonszámon.

Pedagógiai konferencia
„Miért jó a mi
iskolánk/
óvodánk?"
Fenti címmel rendez két-
napos pedagógiai konfe-
renciát az Erzsébetvárosi
Pedagógiai Szolgáltató
Központ és a HUNIS-
mûhely (Innovatív Iskolák
Magyarországi Hálózata)
október 20-21-én az Er-
zsébetvárosi Közösségi
Házban (Budapest., VII.
ker. Wesselényi u. 17.).
A konferencia témája: az
oktatási és nevelési intéz-
mények hatékonysága és
elszámoltathatósága. A
szervezõk elsõsorban Bu-
dapestrõl és Pest megyé-
bõl várják az oktatási és
nevelési intézmények ve-
zetõit, ill. a minõségfejlesz-
tés iránt érdeklõdõ peda-
gógusokat.
A konferencia szakmai elõ-
adói: Dr. Vass Vilmos
egyetemi docens (Veszp-
rém) és Dr. Eszik Zoltán, a
Felsõoktatási Kutató Inté-
zet tudományos munkatár-
sa.
Érdeklõdni és jelentkez-

ni az alábbi elérhetõsé-
geken lehet: Standing
Conference Bt., 1027 Bu-
dapest, Tölgyfa u. 14. fsz.
9. E-mail:
hunismuhely@freemail.hu
tolnaijozsef@invitel.hu
Honlap:
www.standconf.hiport.hu
Tel.: 06/1/789-46-64, Fax:
06-1/315-00-20
EPSZK: Dr. Telegdiné Tóth
Mária igazgató, 06/1/343-
03-96
HUNIS-mûhely: Tolnai Jó-
zsef, mobiltel.: 06-30/9405-
736 v. 06-20/3507-835

A Budapest portá-
lon közzétett felhí-
vás értelmében a
„Park” elnevezésére
várják a budapesti-
ek javaslatait.  

A „Park” a Károly kör-
úton, a Madách térrel
szemben lesz kialakítva, a

lebontott bazársor helyén.
Az ötleteket október 1-jé-
ig a park@budapest.hu e-
mail címre lehet küldeni.
A beküldési határidő
után, szavazásra bocsát-
ják a javaslatokat. Ha az
időjárás is lehetővé teszi,
a park és kerítésépítés

október elejére lezárul és
a teret átadják. A Város-
háza jelképesen kinyílik
a város felé, és a buda-
pestiek ideiglenesen egy
újabb parkot, újabb kö-
zösségi találkozóhelyet
vehetnek birtokukba a
főváros szívében.

Adjon nevet a Városháza parknak!
NNNNeeeekkkküüüünnnnkkkk    iiiissss    ffffoooonnnnttttoooossss,,,,     rrrráááállllááááttttuuuunnnnkkkk    aaaa    MMMMaaaaddddáááácccchhhh    ttttéééérrrrrrrrõõõõllll

A csúfoskodó bazársornak már hûlt helye. Itt épül, ha ideiglenesen is, az új közpark.

TTTT----MMMM AAAA
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Munkakeresõk
felzárkóztatása
A munkanélküliség nem
csak a személyesen érintett
ember problémája - mond-
ta Koromzay Annamária
alpolgármester. - Nagyon
közelről érinti a családokat
és tágabb értelemben a dol-
gozói társadalmat is. A leg-
veszélyeztetettebbek azok a
tartósan munkakeresők,
akik hosszú idő óta nem
tudtak elhelyezkedni, és a
munkavállalásuk egyik fő
akadályává válik, hogy ön-
bizalmuk, vállalkozói szel-
lemük csökken. Ennek
megfelelően ezek az embe-
rek sok esetben nem azért
maradnak le a felvételi be-
szélgetéseken, mert nem al-
kalmasak a feladat ellátásá-
ra, hanem mert annyira el-
szoktak a „dolgozói” kör-
nyezettől, hogy már az első
megmérettetésen is rosszul
teljesítenek. Az ő, sok eset-
ben reménytelennek érzett
helyzetükön tud segíteni az
a tartós munkanélküliek
számára kidolgozott felké-
szítő program, melynek
megvalósításához a főváro-
si önkormányzat pályáza-
tán elnyert 789 ezer forint

nyújt majd alapot. Remé-
nyeink szerint a program-
ban résztvevő munkaválla-
lók számára nem rémisztő
megmérettetés, hanem egy
elérhető cél megvalósulása
lesz a felvételi beszélgetés.

Segélyhívó 
rendszer 
Azok az emberek, akik már
átestek egy komoly betegsé-
gen, és hordozzák magukkal
félelmeiket egy esetlegesen
bekövetkező újabb vissza-
eséstől, akkor a legveszé-
lyeztetettebbek, ha idősek és
egyedülállók. Az ő számuk-
ra nyújt majd biztonságot az
a segélyhívó rendszer, mely-
nek a kiépítéséhez szüksé-
ges összeget a fővárosi ön-
kormányzat pályázatán
nyerte el a szociális szféra. 

- Törvényi kötelezettsé-
ge az önkormányzatoknak
a házi segélyhívó rendszer
kiépítése 2007. január else-
jéig. Ám mivel vélemé-
nyünk szerint egy kiemel-
kedően fontos témáról van
szó, megpályáztuk a fővá-
rosnál a rendszer kiépítésé-
hez szükséges összeget. Így
jövő év elejétől Erzsébetvá-
rosban is lehetőségük van
az idős, egyedül élő, infark-
tuson vagy agyvérzésen át-
esett, önellátásra képes be-
tegeknek csatlakozni a házi

segélyhívó rendszerhez -
mondta az alpolgármester.

A rendszer szolgáltatá-
sa szerint a lakásában
egyedül élő idős ember a
nap bármelyik percében, a

lakás bármelyik pontjáról
jelzést tud leadni a disz-
pécserközpontnak, ahol a
leadott jelzés értelmezése
alapján értesítik a mentő-
ket, a tűzoltókat vagy
akár a rendőrséget. Hogy
hogyan lehetséges ez? A
rendszer működéséhez
alapvetően telefonvonal
szükséges, melyen ke-
resztül az információ-
áramlás megoldható. A
beteg egy olyan, karórá-
hoz hasonlítható készülé-
ket kap, melyről - nyil-
vánvalóan viselése ese-

tén! - a telefonon keresz-
tül akár szóbeli tájékozta-
tással, ennek hiányában
egyszerű jelzéssel is elér-
heti a diszpécserközpon-
tot. Amennyiben a beteg
kommunikálni képtelen,
azonnal mentőt, ha el tud-
ja mondani problémáját,
akkor a legmegfelelőbb
segítséget küldik a lakás-
hoz. 

Tudnivalók
A tartós munkanélküliek
számára részletes tájékoz-
tatót nyújt majd  lapunk
(jelentkezés, feltételek,
stb.) a program kezdete-
kor.  A segélyhívó rend-
szerrel kapcsolatban. akik
úgy érzik, hogy szükségük
van a csatlakoztatás nyúj-
totta biztonságra jelent-
kezhetnek a Peterdy utcai
Gondozási Központban,
vagy bármelyik nyugdíjas
klub vezetőjénél. A se-
gélyhívó rendszer várható-
an  január elsején kezdi
meg működését.

SSSSzzzzoooocccciiiiáááállll iiiissss    ppppáááállllyyyyáááázzzzaaaattttooookkkkaaaatttt     nnnnyyyyeeeerrrrtttt     aaaa    kkkkeeeerrrrüüüülllleeeetttt

Program a munkanélküliek felzárkóztatásáért,
és az idõs betegek biztonságáért

Koromzay Annamária

A szociális szféra számára kiemelkedően fontos,
hogy pályázati úton „egészítsék” ki az éves költség-
vetést - tudtuk meg Koromzay Annamária szociális
és egészségügyi témákért felelős alpolgármestertől,
aki elmondta: két nagyon fontos területet érintően
is komoly összegeket nyert a kerület a fővárostól.

illusztráció

Az átalakítási mun-
kálatok befejeztével
augusztus 30-án ün-
nepélyes keretek
között nyitotta meg
kapuit a Liget Óvo-
da, a Városligeti fa-
sor 39-41. szám
alatt. Az ünnepsé-
gen Szabó Margit
óvodavezető kö-
szöntötte a vendége-
ket, többek között
Gál György képvi-
selőt, Filló Pált, Er-
zsébetváros ország-
gyűlési képviselőjét,
Fedrid Gábor kép-
viselőt, valamint
Ivaskó Istvánt a
Gamesz vezetőjét. 

A Városligeti fasor 39-
41. szám alatti óvoda az
elmúlt év júliusáig Ma-
gonc Óvoda néven mű-
ködött, majd a Városli-
geti fasor 29. szám alatti

tagóvodával összevonva
a Liget Óvoda nevet vet-
te fel. A tagóvoda idén
szeptembertől a befoga-
dó intézmény, a Liget
Óvoda épületébe költö-
zött, mely nyilvánvalóan
helyigénnyel is járt. - Az
épület bővítését és kor-

szerűsítését követően az
immár 170 férőhelyes
intézményben, megújí-
tott csoportszobákban,
korszerű tornateremben
folyik az óvodai munka -
mondta a megnyitón Gál
György, hozzátéve: a vá-
lasztókörzet képviselője-

ként rendkívül büszke
arra, hogy a két, méltán
hírnévre szert tett óvoda
összevonása után Erzsé-
betváros egy főváros-
szerte is különleges
adottságokkal és prog-
rammal rendelkező  in-
tézménnyel gazdagodott.

Megnyílt az átalakított Liget Óvoda a fasorban

Útépítés
A Podmaniczky Program
keretében június elején
soha nem látott mértékû
útfelújítás-sorozat kezdõ-
dött. A fõváros és a kor-
mány közös finanszírozá-
sával õszre mintegy 80 ki-
lométer út újul meg, kap
vadonatúj aszfaltszõnye-
get - olvasható a
budapest.hu portálon, ahol
az Útfelújítás-keresõben
tájékozódhatunk a kerüle-
teket érintõ útfelújítások-
ról. A budapesti útfelújítá-
sok idei szakasza novem-
ber 15-én fejezõdik be.
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Az iroda az erzsébet-
városi önkormányza-
ton belül a szociális
feladatok ellátására
szakosodott. Ilyen pél-
dául a segélyekkel
kapcsolatos ügyinté-
zés, és a gyermekvé-
delem. Németh Márta
irodavezető ismertette
az iroda működését.

A törvények és a jogsza-
bályok által előírt, szociá-
lis hatáskörhöz tartozó
feladatokat látjuk el - tájé-
koztatott az irodavezető. -
Valójában a szociális segé-
lyezés az, amely teendő-
ink legnagyobb részét le-
fedi. 

Segélyezések
Ennek a támogatási formá-
nak több típusa van. A leg-
gyakoribb a lakásfenntar-
tási támogatás, az átmeneti
segély, a közgyógyellátás,
a gyógyszertámogatás, a
rendszeres gyermekvédel-
mi támogatás, a rendkívüli
gyermekvédelmi támoga-
tás, az ápolási díj, a gyer-
mektáboroztatási támoga-

tás és az ösztöndíj támoga-
tás. Tizenkét ügyintéző és
egy csoportvezető foglal-
kozik segélyezéssel. A ké-
relmeket az ügyfélszolgá-
lati irodán kell benyújtani,
ahol az ehhez szükséges
formanyomtatványok is

megtalálhatók. Bár az ügy-
felek az Erzsébet körúti és
a Garay utcai ügyfélszol-
gálatot is felkereshetik, ta-
pasztalataink szerint a leg-
többen mégis a Garay ut-
cába jönnek. Talán ez an-
nak is köszönhető, hogy az
irodánk székhelye is
ugyanitt van. Fontos tudni-
való, hogy  - mivel a szoci-
ális segély egy úgyneve-
zett szociális rászorultság-
tól függő támogatási forma
-, a kérelmezőnek nyilat-
koznia kell a saját, illetve a
vele együtt élők jövedel-
méről és bevételeiről. Fen-
ti nyilatkozat és az érvé-
nyes jogszabályok alapján
első fokon az iroda megál-
lapítja, hogy az illető jogo-
sult-e a támogatásra, vagy
sem. Lényeges még, hogy
a jövedelemigazolás mel-
lett, mindenki bemutassa a
saját, és a vele együtt élők
személyi adatait. Ilyenkor
ellenőrizzük, hogy akiket a
kérelmező vele együtt élő-
nek bejelent, tényleg VII.
kerületi lakos-e. Minden
egyes esetben a szociális

törvény, a gyermekvédel-
mi törvény és a helyi ren-
deletek határozzák meg
azokat a jövedelem határo-
kat, amely alapján a segély
megadható. Ha a kérelmet
elutasították, és ez ellen az
ügyfél kifogást emel, má-

sodfokon először is azt kell
ellenőrizni, hogy a szociá-
lis iroda jogszerűen járt-e
el. Ha igen, akkor azt vizs-

gálják meg, hogy a képvi-
selő-testületnek a jogsza-
bályból eredően van-e
méltányossági joga. Ez
utóbbi azonban csak né-
hány esetben fordult elő,
elsősorban a közgyógyel-
látás és a lakástámogatás
bizonyos körében. 

Szociális 
intézmények
Az intézményirányítási
csoport felügyeli az ön-
kormányzat által fenntar-

tott szociális intézménye-
ket. Ide tartoznak a gondo-
zási központok, az Esély
Családsegítő Szolgálat, a
Gyermekjóléti Szolgálat,
azon belül a Csomó-Pont
Ifjúsági Klub, valamint az
Egyesített Bölcsődei In-

tézmény. Az önkormány-
zat feladata az, hogy az in-
tézmények törvényes mű-
ködését felügyelje, és
szakmai önállóságukat
biztosítsa. A csoport há-
rom főből áll, akik ellátják
a szakmai felügyeletet, és
közvetítenek az intézmé-
nyek, a képviselő-testület,
a szociális bizottság, és a
polgármesteri hivatal kö-
zött. 

Gyámhatóság,
gyermekvédelem
A Jegyzői Gyámhatóság a
gyermekvédelemnek egy
úgynevezett középső sza-
kasza. Az első szakasz a
Gyermekvédelmi Szolgá-
lat, a második a már emlí-
tett Jegyzői Gyámhatóság,
a harmadik pedig a Gyám-
hivatal, amely nem hoz-
zánk tartozik. A Jegyzői
Gyámhatóságnak ebben a
folyamatban az a feladata,
hogy bizonyos azonnali
intézkedéseket megte-
gyen, például olyan krízis
helyzetekben, amikor ki-
derül, hogy egy gyermek
veszélyeztetett, és ki kell
emelni a családból. A hi-
vatal maximum harminc
napig helyezheti el egy át-
meneti intézményben a
gyermeket, a további in-
tézkedésekről már a
Gyámhivatal dönt. Azok a
gyerekek is veszélyezte-
tettnek számítanak, akik
veszélyt jelentenek önma-
guk és a környezetük szá-
mára, vagy a család nem
tudja őket kezelni, például
nem járnak iskolába, ki-
sebb bűncselekményekbe,
lopásokba keverednek.
Először a Gyermekvédel-
mi Szolgálathoz kerülnek,
ahol a dolgozók a hivatal
bevonása nélkül, a család-
dal közösen próbálják or-
vosolni a problémát. Ha ez
nem sikerül, akkor a Jegy-
zői Gyámhatóság határo-
zatot hoz a gyermek véde-
lembevételéről. Ez azt je-
lenti, hogy bizonyos visel-
kedési normákat írnak elő
a gyermek és a családja
számára. Például, hogy

járjon rendesen iskolába, a
család tartsa a kapcsolatot
a Gyermekvédelmi Szol-
gálattal. Amennyiben
ezeknek a normáknak ele-
get tesznek, megszűntetik
a védelembe vételt. Ha pe-
dig nem, akkor a javaslatot
tesznek a gyámhivatalnak
egy erőteljesebb intézke-
dés meghozatalára. 

Ügyiratkezelés
A belsőügyirat kezelői
munkatársak is fontos sze-
repet töltenek be az iroda
életében. Nagy szükség van
a munkájukra, mert évente
körülbelül huszonötezer
ügy fordul meg az irodán. 

Keszthelyi Renáta
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A szociális iroda mûködése és feladatai

A Szociális Iroda a
Garay utca 5. szám

alatt található

Félfogadási idõ
Hétfõ: 13.30-18.00
Szerda: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintézõk 
telefonszámok
� Németh Márta irodave-
zetõ - 462-3327
� Kereskényi Ágnes iro-
davezetõ helyettes - 462-
3343
� Kerek Csilla intézményi
koordinátor - 462-3331
� Ecker Tamás intézmé-
nyi koordinátor - 462-
3330
� Bakos Marianna segé-
lyezési csoportvezetõ -
462-3335
� Dr. Petrovics Péterné
gyámhatósági csoport -
462-3340

E-mail cím:
bmarianna@
erzsebetvaros.hu

Egyéb információk 
megtalálhatók az
önkormányzat 

honlapján, a
www.erzsebetvaros.hu

címen.

AAAA    SSSSZZZZOOOOCCCCIIIIÁÁÁÁLLLL IIIISSSS
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Fontos tudnivaló: az iroda munkatársai nem maguk döntenek arról, ki kaphat segélyt, és ki az,
aki nem jogosult a támogatásra. Törvények és helyi rendeletek szabályozzák a jogosultságot. 

Németh Márta irodavezetõ
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Az erzsébetvárosi önkor-
mányzat képviselő-testü-
letét szeptember 16-án
rendkívüli ülésre hívta
össze Hunvald György
polgármester. 

Az ülésen tárgyaltak
több rendeletmódosításról,
így többek között a szociá-
lis ellátások helyi szabá-
lyozásáról szóló, a gyer-
mekjóléti ellátásokról szó-
ló valamint az állattartás
rendjéről szóló rendeletek
módosításáról is. 

A napirendek között
foglalkoztak a fogyatékkal
élők nappali ellátásával,

valamint a gyermekjóléti
szolgálat szakmai prog-
ramjának jóváhagyásával,
valamint a Bursa
Hungarica jövő évi ösz-
töndíjpályázatához való
csatlakozásról is.

A testületi ülés érde-
kessége volt, hogy most
először a képviselők note-
book-ok segítségével dol-
goztak, bár jelenleg még
papíron is ott volt a segít-
ség, vagyis a kinyomtatott
előterjesztések. Követke-
ző lapszámunkban beszá-
molunk a testületi ülésen
történtekről.

Dr. Vedres Klárához, a
körzet képviselőjéhez
azonban egyre csak ér-
keztek a lakossági beje-
lentések, melyek szerint
az ott élők számára nem a
legjobb megoldást sike-
rült kialakítani, hiszen a
lakók parkolási lehetősé-
geit igen leszűkítette az
időkorlát, és ráadásul hiá-
ba volt kitéve a Rákóczi
út felől a korlátozást jelző
tábla - azt sokan nem vet-
ték figyelembe. 

- A lakosság többszö-
rös megkeresésére lakos-
sági fórumot szerveztem,
melyre meghívtuk a fővá-
rosi közlekedésbiztonsági
ügyosztályának vezetőjét,
Hunvald György polgár-
mestert, Gergely József
kerületfejlesztési alpol-
gármestert, Bán Imrét a
környezetvédelmi és köz-

rendvédelmi bizottság el-
nökét, valamint minden
egyes érintett lakót, akiket
levélben értesítettünk a
fórum időpontjáról és he-
lyéről - mondta dr. Vedres
Klára. - A lakossági fó-
rum előtt közvélemény-
kutatást végeztünk, mely-
ben a lehetőségekről tájé-
koztattuk az itt élőket. Az
eredményeket a fórumon
ismertettük, majd a fővá-
rosi és kerületi tájékozta-
tók után a lakosságot sza-
vazásra kértük fel. Ennek
eredményeként ma már
csak az Alsóerdősor utcá-
ból kiinduló Munkás ut-
cán keresztül lehet meg-
közelíteni a Huszár utcát,
innen két irányba lehet to-
vábbhaladni. A Rákóczi
út felől ma már behajtani
tilos tábla jelzi, hogy eb-
ből az irányból nem lehet

megközelíteni a Huszár
utcát. Ugyancsak a szava-
zás eredménye, hogy a
korlátozott behajtási és

parkolási időszak meg-
szűnt, ma már egész nap
használhatják az ott élők a
közterületet. 

Vedres Klára kérdé-
sünkre elmondta, hogy a
forgalom elterelésével
megoldottá vált az utca
védelme, hiszen ma már
csak akkor van értelme
behajtani a Huszár utcá-
ba, ha ott él valaki, vagy
közvetlenül ott van vala-
milyen dolga. A képvise-
lőasszony a jövőben is
várja a lakók észrevéte-
leit. 

LLLLaaaakkkkoooossssssssáááággggiiii     iiiiggggéééénnnnyyyy    aaaallllaaaappppjjjjáááánnnn    ----     EEEEggggyyyy    hhhhuuuusssszzzzáááárrrrvvvváááággggáááássssssssaaaallll     

Rendezett Huszár utcai közlekedés
A történet még az előző önkormányzati ciklus idejére nyúlik vissza, ami-
kor a Huszár utca, a közművek felújítása után sétálóutcaként került át-
adásra. A növényesített, díszburkolattal ellátott, a Rózsák teréhez csatla-
kozó rövid útszakasz az akkori tervek szerint forgalomcsillapított övezet
lett, mely szerint reggel 8-tól, este 8-ig az utcában nem lehetett parkolni
és behajtani sem. 

dr. Vedres Klára

A Rákóczi út felõl ma már behajtani tilos tábla jelzi, hogy ebbõl az irányból nem lehet
megközelíteni a Huszár utcát. No persze képünkön látszik, hogy még mindig vannak,
akik próbálkoznak... 

Ünnepkörök  játszóháza 
Folytatódik a közkedvelt játszóház a Klauzál téren! Gyere
el szeptember 24-én 10 - 14 óráig (egyébként minden
hónap utolsó szombatján) az Erzsébetvárosi Polgári
Szalonba. Részt vehetsz a szüreti munkálatokban, szoká-
sokban. Finom harapnivaló is vár Rád. A részvétel
ingyenes! Helyszín: Klauzál tér 16.

Tájékoztatom  Erzsébetváros lakosságát, hogy a Budapest
Fõváros Erzsébetvárosi Önkormányzat Képviselõ-testület-
ének Kerületfejlesztési Bizottsága az Önkormányzat tulaj-
donában lévõ lakások és nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek elidegenítésérõl szóló többször módosított 27/2000.
(XII. 23.) számú önkormányzati rendelet. 2. számú függelé-
kének felülvizsgálata során a 114/2005. (09. 05.) számú
határozatával döntött a Dob utca 27. szám alatti udvari 5
emeletes lakóépület függelékbõl való törlésérõl és elidege-
nítésérõl.

Hunvald György polgármester

TTTTÁÁÁÁJJJJÉÉÉÉKKKKOOOOZZZZTTTTAAAATTTT ÓÓÓÓ

Az önkormányzat jóvoltából több csoportszoba, és  épü-
letbelsõ-rész  újult meg a nyáron az Akácfa utca 32. szám
alatti óvodában. Hunvald György polgármester és Deme-
ter Tamás alpolgármester, Hári Zsuzsanna óvodavezetõ
társaságában tekintették meg a szeptember elején befe-
jezett munkálatok eredményét, a szépen felújított épület-
részeket. A megújult óvodáról részletes tájékoztatást kö-
vetkezõ lapszámunkban adunk. Képünkön Demeter Tamás
és Hári Zsuzsanna.

TTTTeeeessssttttüüüülllleeeetttt iiii     üüüüllllééééssss

Laptopokkal dolgoztak 
a képviselők



KKKKEEEERRRRÜÜÜÜLLLLEEEETTTTIIII KKKKÖÖÖÖZZZZÉÉÉÉLLLLEEEETTTT ----     HHHHIIIIRRRRDDDDEEEETTTTÉÉÉÉSSSS6 2005/15. szám

Képviselõi eskü
A szeptember 16-ai rendkívüli képviselő-testületi ülésen, az alábbi megfogalmazású, a
képviselői eskünkkel ellentétes értelmű „körlevél" érkezett minden képviselőhöz. 
„Tisztelt Képviselőtársak! Kérem a 2005 szept 16. önkormányzati ülésre benyújtott elő-
terjesztéseim támogatását, mert azok 2006-os kampánycéljaimmal kifejezetten össz-
hangban állnak. Bp. 2005-09-14 Köszönettel, dr. Kecskés Gusztáv, 9. sz. Vk. Elnök "
A képviselői eskü szövege (részlet): „Megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismere-
tesen járok el, és legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Erzsébetváros javát
szolgálom.”
A képviselőtársunk által „körözött" levél tartalma szöges ellentétben áll a képviselői es-
kü szövegével, mondanivalója nem pártatlan, nem Erzsébetváros javát szolgálja, ha-
nem kifejezetten öncélú, a körlevél írója parlamenti választási kampányának része. 
Az Erzsébetvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének MSZP-frakciója és SZDSZ-
frakciója tiltakozik az ilyen, és ehhez hasonló megnyilvánulások ellen, egyben felszólít-
ja az érintett képviselőt, hogy a jövőben tartózkodjon a fenti és ahhoz hasonló cseleke-
detektől.

Bán Imre frakcióvezető - MSZP, Gál György frakcióvezető - SZDSZ
* * *

Megdöbbenéssel vettem tudomásul, hogy a szeptember 16-i testületi ülésen dr. Kecskés
Gusztáv képviselőtársam levélben fordult a képviselőkhöz, melyben kérte előterjeszté-
seinek támogatását. Indoklásként megjegyezte, hogy az előterjesztések összhangban
állnak kampánycéljaival. A 9. számú parlamenti választókerület jelöltje vagyok magam
is, és úgy gondolom, hogy vannak a kampánnyal összeegyeztethető és összeegyeztethe-
tetlen lépések, melyek között a képviselőjelöltnek különbséget kell tudnia tenni. Az utób-
bi időben Kecskés Gusztáv több, hasonlóan furcsa nyilatkozatot tett, melyek okán, mint
képviselőtársa, emberileg kifejezetten aggódom érte. 

Varga Tibor képviselő MIÉP

KKKKÖÖÖÖZZZZLLLLEEEEMMMMÉÉÉÉNNNNYYYYEEEEKKKK

„Erzsébet” Nõegylet 
az erzsébetvárosi nõkért
„Õszi derû” - Egészségünk védelme 50 év felett címmel
várják az érdeklõdõket az „Erzsébet” Nõegylet szervezésé-
ben meghirdetett programra.
Vendégek: Ambrus Zoltánné Ági fodrásznõ és
dr. Sárosi Gizella belgyógyász, háziorvos. Hely: Csepp Ká-
vézó Damjanich utca - Dózsa György út sarok. Idõ: októ-
ber 2. vasárnap du. 17 óra.
Információ: Rónaszékiné Keresztes Monika T: 06 -1- 3 212
213 Mobil: 06 -30-547 67 98

KKÖÖZZÖÖSS    JJÖÖVVÕÕ
Az Erzsébetvárosi Esték következő rendezvényére
szeptember 28-án, szerdán 17 órától  kerül sor. A
rendezvény helyszíne az erzsébetvárosi MSZP Er-
zsébet körút 40-42 szám alatti helyisége. 

Vendégek
Lendvai Ildikó 

az MSZP parlamenti frakcióvezetője és
Pető Iván az SZDSZ ügyvivője

Mindenkit szeretettel vár a házigazda, Filló Pál,
Erzsébetváros országgyűlési képviselője

Jöjjön el! Kérdezzen! 
Mondja el véleményét! X

Erzsébetvárosi Esték

(Forrás: www.pendola.hu)
Szintekre osztva
-3. és a -4. szint 
Mélygarázs kialakítására kerül
sor ezen a két szinten.

-2. szint
Az üzletek, irodák és éttermek lo-
gisztikai helyiségei kerültek elhe-
lyezésre, közel 3.500 m2-en. 

- 1. szint
A - 1 szinten a piac funkció ke-
rült kialakításra, amelybe bele-
tartozik az őstermelői piac a hú-
sos, zöldséges, pékárú és más
egyéb élelmiszerkereskedések
Ezek megközelítése mozgólép-
cső segítségével megoldott úgy
is, hogy a vásárlóknak a Murá-
nyi és Cserhát utca felöli oldalon
a járda szintről az épületbe törté-
nő belépés nélkül is elérhető. 

Földszint
A földszinten szolgáltató üzle-
teket helyeztek el, illetve kisebb
kávézók és gyorsétkezdék ke-
rülnek kialakításra, amelyek
úgy az üzlet mint az utca felé is
árusítási lehetőséget kaptak. 

1. emelet
Az 1. emeleten lesz található az
egyik nagy pénzintézet fiókja, va-
lamint a célirányos vevői réteget
kiszolgáló üzletek is, amelyek vá-
lasztéka az adott vásárló rétegnek
teljes körű szolgáltatást nyújt. 

2. emelet
A 2. emeleten kaptak helyet  az
éttermek és más egyéb szórako-
zó helyiségek.

3. emelet
A 3. emelettől a zöldteraszos la-

kások impozáns látványt nyújta-
nak az ott élők és a szomszédos
épületekben lakók számára is.

A bástyák
A négy bástyában 30 nm és 50 nm
közötti lakások kerülnek kialakí-

tásra, amelyekhez a bejáratot 4 kü-
lönálló lépcsőház biztosítja. Ezál-
tal az épület multifunkcionális jel-
lege teljesen megoldott, úgy hogy
a különböző funkciók működé-
sükkel nem zavarják egymást.

(Folytatjuk)
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A Garay piac régen és ma
A szerkesztőségünkhöz érkező telefonok és levelek alapján
arra a következtetésre jutottunk, hogy érdemes sorozatot
indítanunk az épülő Garay piacról. Sorozatunk azonban
nem lenne egész, ha nem idéznénk fel időnként a múltat is...

Tisztelt Olvasóink!
Köszönjük a Garay piac témájával foglalkozó leveleiket. Lehetõségeinken belül igyekszünk sorozatunkat úgy alakítani, hogy abban minden Önöktõl érke-
zõ kérdésre választ adjunk. Továbbra is várjuk kérdéseiket az olvlev@erzsebetvaros.hu címre. - a szerk.-

A Garay téri piac bontása elõtt több lakossági fórumot is tartottak a kör-
nyéken élõ lakók és az árusok számára is. Képünk 2003. júliusába repít
vissza minket, a régi Garay piac nagytermébe tartott lakossági fórumra.
Képünkön: Ádler György a körzet képviselõje, Kreisz Irén a Garay piac
igazgatója, Hunvald György polgármester, Gergely József alpolgármester
és az építõ cég képviselõi a fórumon.
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Tengerek rejtélyes 
világa
Szobrok és képek a tengerek ti-
tokzatos élõvilágáról. A kiállítás
október 23-ig tekinthetõ meg a
Magyar Mezõgazdasági Múzeum-
ban (Vajdahunyad Vár).

Bérbe adnák 
a mûjégpályát
A városligeti mûjégpályának egyre
drágább az állagmegóvása, és
egyre több a
mûszaki problé-
ma is. Az épület
felújítása leg-
alább egymilli-
árd forintba ke-
rülne, míg a pálya rekonstrukciója,
a mûszaki hibák elhárítása, kikü-
szöbölése több mint kétmilliárdba.
A magas költségeket a Városháza
külsõ befektetõ bevonásával sze-
retné fedezni.

KKKKIIIITTTTEEEEKKKKIIIINNNNTTTTÕÕÕÕ

Immár hatodszor került
kiírásra az MSZP három
vezető helyi politikusa,
Hunvald György, Filló Pál
és dr. Szabó Zoltán által az
„Erzsébetváros legszebb
belső kertje” pályázat,
melynek díjkiosztójára
szeptember 8-án, az MSZP
Erzsébet körút 42. szám
alatti irodájában került
sor. 

A pályázat ötlete az erzsébetvá-
rosi kevés zöldterület kapcsán
született - mondta Filló Pál,
hozzátéve: úgy gondoltam, hogy
így megpróbálhatjuk ösztönözni
a társasházakban élőket arra,
hogy saját lakókörnyezetükben
telepítsenek növényeket, illetve
ha erre nincs mód, akkor bal-
konládákban, dézsákban ültes-
senek virágokat. 
- Az ötlet már elsőre is támoga-
tókra talált, így 1999 óta egyre
többen jelentkeznek a nyár ele-
jén meghirdetett versenyre.
Idén immár 42 társasházat jár-
tunk be, és közöttük nem egy
olyan is van, melynek a fejlődé-
sét a kezdetek óta figyelemmel
kísérhetjük - tájékoztatott Filló
Pál.

Az ünnepélyes díjkiosztón,
melyen minden résztvevő társas-
ház képviseltette magát, nívó- és
különdíjat kaptak azok, akik  már
korábban nyertek, mivel a szerve-
zők azt szeretnék, hogy mindenki
érezze - nem csak ugyanazok
nyerhetnek. A szervezők elmond-
ták, tulajdonképpen nagyon ne-
héz volt eldönteni, hogy melyik
házak nyerjenek, főleg, mert van-
nak erősen hátrányos helyzetből

induló társasházak is, ahol példá-
ul a lebetonozott udvar nem teszi
lehetővé a kertépítést. Így a leg-
fontosabb szempont a fejlődés
mértéke volt.  Erre kiemelkedően
jó példa a Király utca 89., ahol az
egész ház egy virágerdő, pedig
burkolt belső udvara van. 

A díjkiosztón mindenki
nyert, hiszen oklevelet és egy jel-
képes „támogatást” minden
résztvevő kapott.  Az első helye-
zettek 75-75 ezer, a II. helyezet-

tek 50-50 ezer, a III. helyezettek,
a nívó és különdíjasok  25-25
ezer forintot kaptak. 

Immár 9. alkalommal került
megrendezésre az erzsébet-
városi SZDSZ Szabad
Szombat című rendezvénye,
melynek helyszíne hagyomá-
nyosan az Almássy tér volt. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén
sem kedvezett az időjárás a  reggel
10-től délután 5-ig tartó rendez-
vény résztvevőinek, ám a szóra-
kozni vágyóknak nem vette el a
kedvét a borongós, sőt néha igen-
csak esős időjárás. 

A délelőtti rövid esőszünet el-
teltével a program a meghirdetet-
tek szerint zajlott. Az operettől az ír
népzenén keresztül Eszményi Vik-
tória és Heilig Gábor koncertjéig
minden korosztály és zenei irány-
zat kedvelője megtalálta a neki tet-
sző előadást, akiket pedig nem a
zene vonzott az SZDSZ Szabad
Szombatra, azok számára kellemes
időtöltést nyújtott a bűvész-show, a
divatbemutató valamint Éles Ist-
ván humorista előadása. 

A hagyományoknak megfe-
lelően a rendezvényen ebédre is
várták a vendégeket, mintegy
700 adag ízletes gulyásleves ke-
rült kiosztásra, mégpedig az
SZDSZ-es képviselők és bizott-
sági tagok által.

A több mint egy órás tombola-
sorsoláson rengeteg ajándék is
gazdára talált, azok között a gyere-
kek között, akik részt vettek a kéz-
műves foglalkozásokon, és ott a
„munkáért cserébe” tombolaje-
gyhez jutottak. 

NNNNíííívvvvóóóó----     ééééssss    kkkküüüüllllöööönnnnddddíííí jjjjaaaakkkk,,,,     mmmmeeeeggggoooosssszzzzttttooootttttttt     hhhheeeellllyyyyeeeezzzzéééésssseeeekkkk    ----     nnnneeeehhhhéééézzzz    vvvvoooollll tttt     aaaa    ddddöööönnnnttttééééssss

Erzsébetváros legszebb belsõ kertje

DDÍÍJJAAZZOOTTTTAAKK

I. helyezett (megosztva)
Dembinszky utca 8.
Nagydiófa utca 13.
Nyár utca 16.
II. helyezett (megosztva)
Damjanich utca 26/a.
Dob utca 84.
III. helyezett (megosztva)
Dózsa György út 16.
István utca 7.
Különdíj
Erzsébet körút 8.
Király utca 89.
Rózsa utca 34.
Nívó-díj
Marek József utca 18.
Szövetség utca 29-31.

SZDSZ Szabad Szombat az Almássy téren

Az „Erzsébetváros legszebb belsõ kertje” pályázat szervezõi: Filló Pál,
Hunvald György és dr. Szabó Zoltán. Következõ lapszámainkban bemutat-
juk a nyertes kerteket. 

Önkormányzati fogadóórám mellett szeptember 2-ától szeretettel várom a
9. számú országgyûlési választókerület (Erzsébetvárosnak az Erzsébet
körút és a Dózsa György út közötti területe) lakóit külön fogadóórán, me-
lyet minden hónap elsõ péntekén 16 óra és 18 óra között tartok a Dob ut-
ca 103. szám alatti irodában. A 322-98-15 -ös telefonszámon történõ je-
lentkezés esetén visszahívom Önt.

Molnár István képviselõ, a Fõvárosi Közgyûlés tagja

EEEEXXXX TTTT RRRR AAAA FFFFOOOOGGGGAAAADDDDÓÓÓÓÓÓÓÓRRRRAAAA

AAAAzzzz    eeeessssõõõõ    sssseeeemmmm    vvvveeeetttttttteeee    eeeellll     aaaa    kkkkeeeeddddvvvvéééétttt     aaaa    sssszzzzóóóórrrraaaakkkkoooozzzznnnniiii     vvvváááággggyyyyóóóókkkknnnnaaaakkkk
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Álszerelõ
A ház vízszerelõjének ki-
adva magát csengetett
be egy erzsébetvárosi
lakásba a képen látható
ismeretlen férfi. Az álsze-
relõ anyagköltségre hi-
vatkozva, elsõ ízben 13
ezer forint készpénzt
kért a sértettõl, majd azt
állítva, hogy az összeg
kevés a javításokra, to-
vábbi 37 ezer forintot
kért. A sértett egy Király utcai bankfiókban vette fel a pénzt,
amelyet rögtön át is adott a „mesternek”.
A képen látható elkövetõ körülbelül 30-35 éves, 160-170
cm magas, vékony testalkatú, hosszúkás arcú, kissé gör-
nyedt hátú férfi. Elkövetéskor drapp színû baseball sapkát,
világos drapp dzsekit és hasonló színû nadrágot viselt.
A VII. kerületi rendõrség kéri, aki felismeri a képen látható
férfit, vele kapcsolatban érdemleges információval rendel-
kezik, hívja a kerületi kapitányság bûnügyi osztályát a 461-
8100-as telefonszámon.

Mobiltolvaj
Lopással gyanúsítja a
rendõrség a képen lát-
ható ismeretlen férfit. Az
elkövetõ az Akácfa utcá-
ban lévõ BKV székház
egyik irodájából lopott el
két mobiltelefont. A tet-
tes 20-25 év körüli, 180-
185 cm magas, vékony
testalkatú, arca beesett
pattanásos és borostás,
haja szõke és rövid, fo-
gazata hiányos. Elköve-
téskor fehér színû far-
mert, sportcipõt és sötét
színû vastag pulóvert vi-
selt.

Hihetõ ürügy
Ismeretlen tettest keres a rend-
õrség, aki augusztus 23-án 11
óra 30 perc körüli idõben azzal
az indokkal jutott be a sértett VII.
kerületi lakásába, hogy pénzt ho-
zott részére. A lakásban a tulaj-
donos figyelmét elterelte és on-
nan 300 ezer forintot magához
vett és elmenekült. A grafikán lát-
ható férfi kb. 170-175 centiméter
magas, 35-40 év körüli, kövérkés
testalkatú, haja színe fekete, egyenes szálú, melyet hátra-
fésülve visel, megnyerõ modorú, hadarva beszél.
A VII. kerületi rendõrkapitányság kéri, aki a grafikán látha-
tó férfit felismeri, jelenlegi tartózkodási helyérõl érdemle-
ges információval rendelkezik, hívja a 461-81-00 telefon-
számot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható
06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, vagy a 107, 112
központi segélyhívók valamelyikén.

A Fővárosi Tűzoltópa-
rancsnokság (FTP) idén
ünnepli fennállásának
135. évfordulóját. Az al-
kalomra rendezvényso-
rozattal készültek, me-
lyet szeptember 2-án egy
rendhagyó rekordkísér-
lettel koronáztak meg.

A fővárosi tűzoltók

külföldi kollégáik, a Szent
Flórián Tűzoltó Labdarúgó
Kupára kilenc országból
benevezett tűzoltók össze-
fogásával, 135 tömlőt sze-
reltek össze és működtet-
tek. A több mint két és fél
kilométer hosszan kígyózó
tömlő az egykori első tűz-
oltóőrs, a valamikori Eskü

tér helyszínétől indult az
Erzsébet híd pesti alsó rak-
partjától, a Lánchídon át,
egészen a Budai Várig. A
Nemzeti Galériánál végül a
működő vízsugár, valamint
az égre írt lézerfelirat jelez-
te, a rekordkísérlet sikerült.
(www.tuzoltosagbp.hu)

Az időskorúak sérel-
mére elkövetetett rab-
lások megelőzése érde-
kében néhány tanácsot
adunk közre, melyeket
a BRFK Kommuniká-
ciós osztálya bocsátott
rendelkezésre.

Legyen kellően elővigyáza-
tos, ne engedjen be senkit a
lakásba, még akkor sem, ha
az illető hivatalos szerv
vagy vállalat képviselőjé-
nek mondja magát, hanem
hitelt érdemlően győződjön
meg személyazonosságá-
ról, jövetele céljáról. Ha le-
hetősége van rá, kérje el a

lakásába belépni akaró sze-
mélytől vezetője városi tele-
fonszámát, és addig ne en-
gedje be, amíg a telefonszá-
mon visszaigazolást nem
kap. Használjon biztonsági
láncot és zárat az ajtó védel-
mére, és az erőszakos beha-
tolások kivédésére. Ameny-
nyiben van a lakásban ki-
épített riasztórendszer, és az
támadásjelző funkcióval is
bír, minden esetben célszerű
alkalmazni a mielőbbi segít-
ség elérése érdekében. Ha-
zaérkezéskor ne a lakás ajta-
jában kezdje el keresni a
kulcsait, már előre készítse

elő azokat, és az ajtót azon-
nal zárja be maga mögött!

Lehetőség szerint ne
szálljon be egyedül a liftbe!
Sötétedés után hazafelé a
kapualjban és a lépcsőház-
ban legyen nagyon óvatos!
Kérje meg szomszédait,
hogy figyeljenek az ön laká-
sára és az ott történtekre, ha
pedig elutazik, gondoskod-
jon postaládájának folya-
matos kiürítéséről. Bank-
ban, postán történő pénzfel-
vételnél legyen nagyon kö-
rültekintő, és figyeljen arra,
nem követik-e hazafelé. 

Szeptembertől ismét több
gyermeket láthatunk az
utakon a reggeli órákban,
mint a nyári időszakban.
A tapasztalatok szerint a
tanévkezdéssel sajnos
megnő a gyermekek bal-
eseti veszélyeztetettsége,
ezért fokozott figyelmet
kell fordítani rájuk. A fő-

városban regisztrált gya-
logosbalesetek okai első-
sorban a tiltott helyen, va-
lamint a tilos jelzésen való
áthaladás. A gyermekek
látószöge szűkebb, mint a
felnőtteké és még nem
rendelkeznek a megfelelő
veszélyhelyzet felmérésé-
nek képességével. A bal-

eseti veszélyeztetettség
reggel 7- 8 óra között és
délután 17-18 óra között a
legmagasabb. A Fővárosi
Balesetmegelőzési Bizott-
ság arra kéri a szülőket,
készítsék fel gyermekei-
ket a közúti közlekedés
szabályaira, illetve veszé-
lyeire. 

Rekordkísérlet az évforduló jegyében
111133335555    éééévvvveeeessss    aaaazzzz    FFFFTTTTPPPP

VVVViiiiggggyyyyáááázzzzzzzzuuuunnnnkkkk    aaaa    ggggyyyyeeeerrrrmmmmeeeekkkkeeeekkkkrrrreeee!!!!     

Tanévkezdés - növekvõ balesetveszély

IIIIddddõõõõsssskkkkoooorrrrúúúúaaaakkkk    sssséééérrrreeeellllmmmméééérrrreeee    eeeellllkkkköööövvvveeeetttteeeetttttttt     bbbbûûûûnnnnccccsssseeeelllleeeekkkkmmmméééénnnnyyyyeeeekkkk

Megelõzhetõ rablások
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MMMMeeeeggggttttáááámmmmaaaaddddttttáááákkkk    ééééssss    kkkkiiii rrrraaaabbbboooollll ttttáááákkkk

AAAAuuuuttttóóóóvvvvaaaallll     ééééssss    ggggyyyyaaaallllooooggggoooossssaaaannnn    EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossss    uuuuttttccccááááiiiinnnn

Közlekedésszervezés és
forgalombiztonság szem-
pontjából nemcsak a kerü-
let, de a főváros egyik leg-
izgalmasabb utcája a
Péterfy Sándor utca. Egy
aránylag rövid útszakasz és
mégis négy külön részre ta-
golódik. Az Alsóerdősor
utcától az utca kétirányú
egészen a Rottenbiller ut-
cáig. Ott egyirányú a
Rottenbiller utcától a Beth-
len Gábor utcáig a csökke-
nő számozás felé. A Beth-
len Gábor utca és a Nefe-
lejcs utca között ismét két-
irányú, de a Nefelejcs utca
és a Murányi utca között
újra egyirányú, csak most a
növekvő számozás felé.

Az első találkozási
pontnál rögtön két baleset-
veszélyes szituáció adódik.
Az Alsóerdősor utcából ka-
nyarodók közül sokan nem
tudják, hogy ez az aránylag
keskeny utca kétirányú és
sokan "levágják" a kanyart.
A Péterfy Sándor utcából
érkezőket pedig az téveszti
meg, hogy az Alsóerdősor
utca jobbra egyirányú, de
nem tudják: balra viszont

kétirányú! Sokan itt is a
szemközti sávba fordulnak.
A Huszár utcasarok elmé-
letileg jobbkezes, de miu-
tán nappal „sétáló utca”, ott
nem jöhetnének járművek.
Ezért sokan „ezerrel” men-
nek. Ne tegyék! 

A Rottenbiller utca
egyértelmű, „tiszta” ke-
reszteződés. A mellékutcá-
nál „telezöldes” irányítás
van, ezt már nem kell rész-
letezni. Itt egy gond lehet.

A kelet-nyugat irányú for-
galomban közlekedők haj-
nalban illetve délután kön-
nyen elnézhetik a forga-
lomirányító jelzőlámpa jel-
zéseit. Részben, mert
szembesüt a nap, részben a
jelzőlámpára vetődik a
fény, és ez megtévesztheti
a járművezetőket. Ezekben
az órákban, amikor a zöld
jelzésen elindulunk, néz-
zünk körbe, hogy a többi,
keresztező jármű megállt-

e. A Bethlen Gábor utcánál
ugyanaz szokott történni,
mint az Alsóerdősor utcá-
nál. A Péterfy Sándor utca
az egyik irányba egyirá-
nyú, de a másik irányban
kétirányú. Ha a Nefelejcs
utca felől jövünk, minden-
képpen készüljünk fel
azokra, akik levágják a ka-
nyart.

A Nefelejcs utcai ke-
reszteződés „tiszta” a forga-
lombiztonság szempontjá-

ból, az elsőbbségi viszonyt
meghatározó jelzőtábla jól
látható. Elérkezünk a Her-
nád utcához, és itt ismét
egy jobbkezes utcával talál-
kozunk. Volt már jelzőlám-
pás kereszteződés, volt már
„Elsőbbségadás kötelező”
táblával védett sarok, és itt
egy jobbkezes sarok. Csak
azt ismételhetjük, amit már
a Peterdy utcánál, illetve a
Marek József utcánál is
említésre került. Bármelyik
irányból jövünk a jobbke-
zes utcához, készüljünk fel,
hogy bármikor meg tud-
junk állni, ne azt figyeljük,
hogy kinek van elsőbbsége,
hanem, hogy lassít-e, meg-
áll-e? 

A Murányi utca sarok,
tulajdonképpen a Garay tér
sarok szintén jobbkezes,
ugyanazok az intelmek,
mint az előző keresztező-
désnél: Lassan, lassan és
lassan! 

Következő sétánk a
Garay utcába kalauzol
majd bennünket. Addig is
balesetmentes közlekedést!

Juhász Péter   

„Szokásos” jobbkezes találkozó a Vörösmarty utca és Jósika utca sarkán, ezúttal au-
gusztus 31-én délben.

A baleset-megelőzési te-
vékenység középpontjá-
ban a balesetek számának
csökkentése áll. A BRFK
Közlekedésrendészeti Fő-
osztálya fontos feladatá-
nak tekinti a járművel és
gyalogosan közlekedők
közlekedési ismereteinek
bővítését, ezért az aktuális
KRESZ módosításokról, a
közlekedésbiztonsági ak-
ciókról, valamint az adott
időszakra jellemző balese-
tek megelőzésének lehető-
ségeiről igyekszik a lakos-
ságot folyamatosan tájé-
koztatni. Eszerint a fővá-
ros közlekedésbiztonsága
2005. első félévében javu-
ló képet mutat, az összes
személyi sérüléssel járó
balesetek száma 10, 16%-
kal csökkent, továbbá

csökkent a járművezetők,
a kerékpár- és buszveze-
tők által okozott balesetek
száma is. A gyalogosok
által okozott balesetek
okai közt továbbra is je-
lentős ok a vigyázatlan,
hirtelen úttestre lépés és a
tilos jelzésen való áthala-
dás. A gyalogos balesetek
esetében fontos, hogy
mind rendőrségi, mind ci-
vil kezdeményezésre egy-
re több kereszteződésben
építenek ki jelzőlámpa-
rendszert, és a Fővárosi
Önkormányzat, valamint
a kerületek évről-évre na-
gyobb figyelmet fordíta-
nak a közlekedés bizton-
ságát szolgáló intézkedé-
sekre és törekednek az
anyagi feltételek megte-
remtésére.

Szeptember 8-án este egy
járókelő kért segítséget a
Keleti pályaudvaron szol-
gálatot teljesítő rendőrök-
től. A fiatalember elmond-
ta, hogy az este folyamán
megismerkedett egy nő-

vel, akit elkísért a Rot-
tenbiller utcába, majd mi-
után elváltak, két férfi
megtámadta és kirabolta.
Megverték és elvették a
nála lévő 15 ezer forintot
valamint a mobiltelefon-

ját. A járőrök a személyle-
írás alapján másnap a
Nyugati pályaudvar aluljá-
rójában elfogták a két el-
követőt: N. Zsolt 29 éves
hajléktalan és K. Viktor 42
éves román állampolgárt. 

A Péterfy Sándor utca

Kevesebb sérült
az utakon Az aluljáróban fogták el

Szigorú parkolóóra

- Még egy ötvenes ott lapul a zsebében!
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- Az önkormányzat öt főből
áll. A közeljövőben már sa-
ját irodánkban, de jelenleg
még a Garay utcai polgár-
mesteri hivatal tárgyaló ter-
mében tartjuk üléseinket.
Több mint három éve fog-
lalkozunk csereüdültetés-
sel, programokat szerve-
zünk a görög és a VII. kerü-
leti gyerekek részére. Nagy
eredménynek számít, hogy
Sztavroupoli várossal
2003. október 1-én testvér-
városok lettünk, míg a Ker-
tész utca 30-ban lévő iskola

és Szaloniki város 1-es szá-
mú iskolája 2004 óta test-
vériskola. Nem rég hoztuk
létre a Görög - Magyar
Nemzetközi Ifjúsági Ala-
pítványt, ahol szívesen lá-
tunk mindenkit, aki részt
kíván venni az alapítvány
munkájába. 

Terveink között szere-
pel négy állam - Görögor-
szág, Franciaország, Török-
ország és Magyarország -
közti együttműködés, mely
többek között azért fontos,
mert Franciaországban és

Törökországban is nagyobb
számban élnek görög nem-
zetiségűek. Az együttmű-
ködés egy Európai Uniós
pályázat keretében valósul-
hat meg, amit novemberi
határidővel kell benyújtani
a Mobilitas irodájába bírá-
lásra. Mind a négy ország-
ból pályázunk arra a pénz-
keretre, amely segítségével

az együttműködés létrejö-
het. Helyi pályázati támoga-
tásból júliusban vendégül
láthattuk Görögország Se-
res megyéjének főpolgár-
mesterét, alpolgármestereit,
dolgozóit, összesen húsz
főt. A találkozó olyan jól si-
került, hogy azóta ők is vi-
szonozták a meghívást.
Ezek a kapcsolatok min-
denképpen hasznosak, mert
így jobban megismerjük
egymás kultúráját, hagyo-
mányait - mondta
Prodromidisz Nikosz.

A görög önkormányzat
az ERNA napokon is gaz-
dag programkínálattal je-
lentkezik, többek között in-
gyenes ételkóstolón mutat-
ják be nemzeti ételspeciali-
tásaikat. Idén is megrende-
zik, a már hagyománynak

számító Görög Karácsonyt
az Almássy Téri Szabadidő
Központban. Az ünnepség
december 17-én 19 órakor
kezdődik, előtte egy órával
pedig közmeghallgatást tar-
tanak, ahol a VII. kerületiek
elmondhatják véleményü-
ket a görög kisebbségi ön-
kormányzat munkájáról.
Az ünnepségre és a köz-
meghallgatásra minden er-
zsébetvárosit szeretettel
várnak csakúgy, mint az
október 8-ára 500 fő részé-
re szervezett ingyenes hajó-
kirándulásra. Az úti cél
Szentendre lesz, az oda-
vissza út összesen 5 óra.
Szeptember 30-ig lehet rá
jelentkezni a görög önkor-
mányzat telefonszámán:
06-70/274-2189.

K. R.

Prodromidisz Nikosz

Sokrétű tevékenységével,
komplex szolgáltatásaival
nyújt segítséget a "TÉT a
LÉT" Betegségmegelőző
Alapítvány a különböző
testi és lelki problémákkal
küzdőknek. A több mint ki-
lenc éve működő alapít-
vány kuratóriumi elnöké-
vel, Uza Gittával a szerve-
zet Damjanich utcai szék-
helyén találkoztunk.

- Szakképzett kollégák
közreműködésével közel
húszféle betegségmegelő-
ző, egészségmegőrző, alter-
natív gyógymóddal és ke-
zeléssel, továbbá tanács-
adással foglalkozunk az
alapítvány keretein belül.
Alapítóink között tudha-
tunk több neves szaktekin-

télyt, így például Dr.
Ransburg Jenő pszicholó-
gust is - tájékoztatott Uza
Gitta, aki az általa kidolgo-
zott módszer alapján ener-

getikai kezeléseket és tan-
folyamokat is tart. - A tan-
folyamokon az érdeklődők
hazai és külföldi előadók
révén ismerkedhetnek meg
az adott témákkal. Mind-
ezek mellett számos jóté-
konysági rendezvényt, elő-
adást is szervezünk, ame-
lyek bevételéből főként be-
teg gyermekek orvosi ellá-
tását támogatjuk.

Az alapítványhoz for-
duló, testi vagy lelki problé-
mákkal küzdők előzetesen
számítógépes állapotfelmé-
rést vehetnek igénybe,

amelyet tanácsadás, illetve
kezelés követhet. A kezelé-
sek kapcsolódnak egymás-
hoz, a szakemberek javas-
lata alapján, természetesen
az érintettek döntenek,
hogy élnek-e a felkínált le-
hetőséggel. Mint azt Uza
Gitta elmondta: azok is
megkapják a segítséget,
akik számára gondot jelent
a felmerülő költségek kifi-
zetése. Ők kedvezménye-
sen juthatnak a szolgáltatá-
sokhoz, vagy belátásuk sze-
rint adakozhatnak a szerve-
zetnek.

2006. évi Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz
A pályázatra az a VII. kerület te-
rületén állandó lakhellyel rendel-
kezõ hátrányos szociális helyze-
tû magyar állampolgár jelent-
kezhet, aki (a 2005/2006. tanév-
ben utolsó éves, érettségi elõtt
álló középiskolás, illetve felsõfo-
kú diplomával nem rendelkezik,
felsõoktatási intézményben
még felvételt nem nyert, érettsé-
gizett) nappali tagozatos felsõfo-
kú képzésben kíván részt venni
(„B” típusú pályázat), vagy aki
nappali tagozatos felsõoktatási
képzésben vesz részt („A” típu-
sú pályázat). A pályázati feltéte-
leket és az ûrlapot tartalmazó
pályázati csomag beszerezhe-
tõ:Budapest Fõváros VII.kerület
Erzsébetváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Ügyfél-
szolgálati Irodáin (1073 Buda-
pest, Erzsébet krt. 6. vagy a
1076 Budapest, Garay u. 5.
szám alatt, továbbá Mûvelõdési
Irodáján (1076 Budapest, Garay
u.5. IV.emelet).
Pályázati ûrlap leadási helye:Er-
zsébetváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Mûvelõ-
dési Irodája (1076 Budapest,
Garay u.5. IV.emelet).
A pályázat benyújtási határideje:
2005.október 28. 12 óra

A Görög Kisebbségi Önkormányzat
EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossssiiii     kkkkiiiisssseeeebbbbbbbbssssééééggggiiii     öööönnnnkkkkoooorrrrmmmmáááánnnnyyyyzzzzaaaattttooookkkk    ----     IIII IIII IIII ....     rrrréééésssszzzz
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Erzsébetvárosban negyven görög nemzetiségű la-
kos él. A 2002-es választások idején megalakult
görög önkormányzat arra törekszik, hogy minél
szélesebb körben megismertessék kultúrájukat,
szokásaikat. Prodromidisz Nikosz, a Görög Ki-
sebbségi Önkormányzat elnöke beszámolt a szer-
vezet eddigi munkájáról, eredményeiről.

PPPPáááállllyyyyáááázzzzaaaattttiiii    ffffeeeellllhhhhíííívvvváááássss

Az energetikai kezelés is része az alapítvány szolgáltatásainak

Az alapítvány szolgáltatásai: számítógé-
pes állapotfelmérés, távol-keleti diagnosztika, íriszdiag-
nosztika, test- és talpmasszázs, UZA G Metódus energe-
tikai kezelés, aurafotózás, grafológus, kineziológus, rein-
karnációs terápia, test- és fülgyertyázás, tarot sorselem-
zés, ÉLETKA jóga, számmisztika, önismereti program,
feng-shui tanácsadás, prana nadi kezelés, hajdiagnoszti-
ka. Mindezekbõl tanfolyamokat tartanak hétvégenként. To-
vábbi információ: 10-16 óráig a 788-34-34-es telefonszá-
mon. Cím: Damjanich utca 26/a, mfsz. 2.

„TÉT a LÉT”
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Az MTK nagy múltú sakk-
szakosztálya, az utánpótlás-
nevelés fellendítéseként, a
nyári szünet befejeztével
folytatja az év elején meg-
kezdett munkát, s a gyere-
kekkel való foglalkozáso-
kat. Az edzésnapok kedden
és csütörtökön lesznek, az
oktatók 17.30-19.30 között
várják a játék iránt érdeklő-
dő gyerekeket, akiknek
rendszeres versenyzési le-

hetőséget biztosítanak. A
foglalkozások a Hársfa utca
43. szám alatt lesznek, a
sakkozni vágyó fiatalokat
év közben is folyamatosan
várják. Jelentkezni lehet
Krizsány Lászlónál a 06-
70-522-67-77-es telefon-
számon. A foglalkozáso-
kon való részvétel a VII.
kerületi gyermekek, illetve
az MTK igazolt ifjúsági
versenyzői részére ingye-

A kullancs az utóbbi idő-
ben nemcsak az erdők-
ben, mezőkben jelenik
meg nagy számban, ha-
nem a kertekben, parkok-
ban is. Hazánkban első-
sorban az 1-4 mm nagy-
ságú, lapos, tojásdad ala-
kú, vérrel teleszívott álla-
potban babszem nagysá-
gúra duzzadó sárgásbar-
na színű, közönséges
kullancs fordul elő. Élő-
helyük az aljnövényzet:
fűszálak, bokrok legfel-
jebb másfél méter ma-
gasságig. Az emberre fő-
leg a kerti munka során,
vagy kirándulás közben
kapaszkodnak fel, majd
továbbmászva néhány
óra múlva kezdenek vért
szívni. Csípésük fájdal-
matlan, mivel „érzéstele-
nítik” a bőrünket. Külö-
nösen veszélyes a csípés
akkor, ha a kullancs a
nyálában hordozza a ví-
rusos agyhártyagyulla-
dás, illetve a lyme kór
kórokozóját.

A vírusos agyhártya-
gyulladás legtöbbször tü-
netmentes, kisebb része
influenzaszerű tünetek-

kel (lázzal, fejfájással,
rossz közérzettel) jár. A
betegség általában telje-
sen gyógyul, ritkán ala-
kulnak ki súlyos ideg-
rendszeri tünetek. Legha-
tékonyabb megelőzése a
kullancs okozta agyhár-
tyagyulladásnak, a 3 ol-
tásból álló védőoltási so-
rozat. Az immunizálás
főleg azoknál ajánlott,
akik gyakran kirándul-
nak, vagy veszélyeztetett
munkakörben  ( erdész,
favágó, vadász) dolgoz-
nak. Célszerű az oltást a
hideg évszakban elkez-
deni, és 3 évente emlé-
keztető oltással hosszan-
tartó védettséget biztosí-
tani. A lyme kór legjel-
legzetesebb tünete a ván-
dorló bőrpír, mely né-
hány nappal a csípés után
jelentkezik, és gyűrűsze-
rűen terjed a széli része-
ken. Kísérő tünetként
enyhe fájdalom, égő
vagy viszkető érzés je-
lentkezhet. Ritkán a csí-
pés után 1-2 hónappal
szívpanaszok és ideg-
rendszeri tünetek léphet-
nek fel. Védőoltás nincs

ellene, de antibiotikumos
kezeléssel gyógyítható.

Ha a szabadba tartóz-
kodtunk, a betegségek
megelőzése szempontjá-
ból legfontosabb a bőr fi-
gyelmes átvizsgálása, fő-
leg a hajlatokban és a de-
réktájon.  Ezzel kivéd-
hetjük az ártalmat, mert a
kullancs csak 4-6 órával
a vérszívás után juttatja
nyálát az ember vérébe.
Ha a kullancs megtapad a
testen, tilos olajokkal,
vagy egyéb folyadékkal
kezelni, az eltávolításá-
hoz egy csipesz szüksé-
ges, mellyel egy határo-
zott mozdulattal kiránt-
juk a rovart.

Az eltávolított kul-
lancsot célszerű a pati-
kákban, beszerezhető bo-
rítékban elhelyezett fio-
lában beküldeni vizsgá-
latra, mely alapján kide-
rül, hogy a kullancs hor-
dozta - e valamely fertő-
zés kórokozóját. Alkal-
mazhatunk rovarriasztó
szereket (Protect-B,
Szuku, Johnson- Off) is a
csípés elkerülésére. (For-
rás: OEK tájékoztató)

Ötkarikás érdekességek címmel jelent meg dr. Hencsei Pál (középen), a Halmay Zoltán
Olimpiai Hagyományõrzõ Egyesület tagjának könyve. A Halmay - könyvek sorozat harma-
dik kötetének ünnepélyes bemutatójára szeptember 12-én került sor az MTK Erzsébet
körúti székhelyén. 

„Erzsébetváros Sportjáért”
A VII. kerületi Önkormányzat a hagyományoknak megfe-
lelõen várja a javaslatokat az „Erzsébetváros Sportjáért”
díj 2005. évi kitüntetettjeire.
A díjat azok kaphatják, akik a sporttevékenység területén
kiemelkedõ munkát végeztek és ezzel rászolgáltak a ke-
rület elismerésére.
A díj a 33/1996. (XII.06.) számú önkormányzati rendelet
alapján magánszemélyeknek és szervezeteknek adomá-
nyozható amennyiben tevékenységükkel támogatják a ke-
rület sportmozgalmát, az ifjúsági sportot esetleg sportin-
tézményeket vagy a kerületi testnevelés és sport érdeké-
ben példamutatóan eredményes, kiemelkedõ tevékenysé-
get végeznek illetve kiemelkedõ sportteljesítménnyel,
nemzetközi elismertséggel emelik
Erzsébetváros hírnevét. A díjat évente három személy és
két közösség kaphatja meg.
Az „Erzsébetváros Sportjáért” díj adományozására javas-
latot tehetnek:
a polgármester és a képviselõ-testület,
a jegyzõ,
a kerületben mûködõ oktatási-nevelési intézmények veze-
tõi,
a kerületi sportszövetségek vezetõi,
a kerületi diáksport egyesületek vezetõi,
200 erzsébetvárosi választópolgár együttesen.
A javaslatokat 2005. szeptember 30-ig a Polgármesteri
Hivatal Sport Csoportjához lehet eljuttatni.
Cím: 1076 Bp., Százház u. 9-23., telefon: 06-1-351-7460

FFFFeeeellllhhhhíííívvvváááássss

Kullancsveszély
AAAA    kkkkeeeerrrrüüüülllleeeetttt iiii     ÁÁÁÁNNNNTTTTSSSSZZZZ    ffffeeeellllhhhhíííívvvváááássssaaaa    

Ötkarikás érdekességek

Leendõ sakkozókat
vár az MTK
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Az Erzsébetvárosi Álta-
lános Iskola és Informa-
tikai Szakközépiskola
Kertész utcai épületében
2001 óta működő
MultiCenter olyan okta-
tási központ, melynek
mottója a „játszva tanu-
lás”. Modulokból felépü-
lő rendszere óvodástól
felnőttkorig kínál szóra-
koztató, fejlesztő felada-
tokat. Az önkormányzat-
tal kötött közművelődési
megállapodás alapján a
kerületi oktatási intéz-
mények hétköznapokon
8-16 óráig ingyenesen
vehetik igénybe a köz-

pont szolgáltatásait. Az
alábbiakban két modult
mutatunk be.

MultiKid
A 6-10 éves korosztály-
nak készült interaktív
programrendszer kézzel
fogható eszközökkel is
kiegészül, hogy segítse a
konkréttól az absztrakt
felé haladó gondolkodás
fejlesztését. 12 témakör-
ből áll, melyek az alsó
tagozatos tananyag más

szempontú megközelíté-
sét, feldolgozását teszik
lehetővé. Remek kiegé-
szítője az iskolai oktatás-
nak, játékos jellege miatt
a gyerekek nem „kötele-
ző tanulásként”, hanem
szórakozásként fogják
fel, ily módon gyorsan és
könnyen sajátítják el az
ismereteket. A program
beszél: dicsér és segítsé-
get nyújt, eközben folya-
matosan motivál.

MultiLingua
Angol nyelvi oktató
programcsomag 10 éves
kortól, kezdőtől a közép-

fokú nyelvvizsgáig. Inte-
raktív módon segíti a
nyelvtanulást, mindenki
saját szintjének megfele-
lően, egyénileg gyako-
rolhat és fejlesztheti an-
gol nyelvtudását. Szá-
mos eszköz segíti a tanu-
lókat: videó, rádió, mag-
nó, szótár, nyelvtani
rész. Az egyes témakö-
rök végén tesztekkel
mérhetik tudásukat, s a
megfelelő szint elérése
esetén léphetnek tovább.

Szeptember 26-a a „Tisz-
ta hegyek napja”. Az Er-
zsébetvárosi Általános Is-
kola és Informatikai
Szakközépiskola tanulói
és pedagógusai fontos fel-
adatuknak tartják környe-
zetük ápolását és tisztasá-
gát. Így a jeles nap alkal-
mából szeptember 24-én,

szombaton túrát szervez-
nek. A „hegy és völgy-
tisztító” túra keretében a
szülők és a gyermekcso-
portok a Hűvösvölgyből a
Hármashatárhegyen ke-
resztül haladva összesze-
dik az útvonalon kidobott
szemetet, védve környe-
zetük tisztaságát. 

A Szlovákiai magyar Pe-
dagógusok Szövetségének
Rimaszombati Regionális
Pedagógiai Központja ál-
tal szervezett XIV. Nyári
Egyetemére meghívást
kaptak a Dob Óvoda kép-
viselői is. A nyár végén
megrendezett program ke-
retében az erzsébetvárosi

intézmény lehetőséget ka-
pott arra, hogy bemutassa
a Differenciált Óvodai Bá-
násmód - D.O.B. - progra-
mot.

- Helyi nevelési prog-
ramunk bemutatására
azért kértek fel bennünket,
hogy a szlovákiai magyar
óvodapedagógusoknak

segítséget, választási lehe-
tőséget biztosítsanak,
hogy megtervezzék és ki-
alakítsák saját óvodájuk
arculatát - tájékoztatott Il-
lés Istvánné, a DOB Óvo-
da vezetője, aki Kövesdi
Erzsébet óvodavezető he-
lyettessel képviselte az in-
tézményt. - Rajtunk kívül
még két budapesti óvoda
képviselői kaptak meghí-
vást, akik szintén országo-
san elsőként elfogadott
óvodai programmal dol-
gozó kolléganők voltak.
Helyi nevelési progra-
munk bemutatása során,
az elméleti és gyakorlati
bemutatót követően, aktív
képzés keretében ismer-
tettük meg a résztvevők-
kel fontos munkaeszkö-
zünket, az úgynevezett
Folyamatkövető Naplót.
Szituációs játék során volt
alkalmunk elemezni, mit,
hogyan tesz, illetve tehet a
gyermek és/vagy az óvó-
nő a D.O.B. program ke-
retében. Érdeklődésük
megtisztelő volt számunk-
ra, mint ahogy az is, hogy
képviselhettük Erzsébet-
várost a színvonalas
eseményen.

Tiszta hegyek napja

Szlovákiai magyar óvodapedagógusoknak
mutatták be a D.O.B. programot

Két napos rendezvényso-
rozattal ünnepelte második
„születésnapját” a Csicser-
gő Óvoda. Erzsébetváros
egyik legszebb óvodája ez
alkalomból díszbe „öltö-
zött”, az ovisok számára já-
tékos, vidám programokat

szerveztek. A művelődési
bizottság támogatásával
megvalósult rendezvény
megnyitóján Hegyesi Ág-
nes óvodavezető köszön-
tötte a megjelenteket, az in-
tézmények vezetőit, a szü-
lőket, a gyerekeket és a

vendégeket. A rendezvény
fővédnöke, Demeter Ta-
más oktatási alpolgármes-
ter megnyitó beszéde után,
az óvó nénik meglepetés
műsora és a gyerekeknek
szánt születésnapi progra-
mok következtek.

Két éves a Csicsergõ Óvoda

Újra nyitja kapuit
a MultiCenter
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Tisztelt Ügyfelünk!
A kérelem teljesítésének  a
jogi segítségnyújtásról
szóló 20032. évi LXXX.
Törvény alapján fonto-
sabb általános feltételei a
következők:

1./ 
Az ügyfélnek állandó budapesti la-
kosnak kell lennie. Ezt személyi ok-
mányaival (személyi igazolvány,
lakcímnyilvántartó kártya) kell iga-
zolnia. Személyi okmánnyal kell
rendelkeznie a Budapesten tartóz-
kodó, átmeneti szállást igénybe ve-
võ hajléktalannak, a menekültnek,
vagy a menedékesnek is. Személyi
okmányok nélkül megjelent ügyfe-
leknek - egyszerû ügyekben, rövid
szóbeli tanácsadás kivételével - ér-
demi segítséget nem adhatunk.

2./ 
A jogi segítségnyújtás rászorultak-
nak jár, a rászorultságot (jövedelmi
és vagyoni viszonyokat) okmányok-
kal kell igazolni. (A rászorultság fel-
tételeit Tájékoztatónkban késõbb
részletezzük.) Ha azonban érvé-
nyes közgyógyellátási igazolvány-
nyal rendelkezik, vagy az önkor-
mányzattól rendszeres szociális se-
gélyben részesül, illetve átmeneti
hajléktalan szállás igénybevételét
igazolja, a rászorultság megállapí-
tásához további igazolás beszerzé-
se nem szükséges.

3./ 
FONTOS! Bíróság elõtt már folya-
matban lévõ ügyben Hivatalunk
nem adhat jogi segítséget! Sem bí-
rósági ügyben, sem egyéb hatósági
eljárásban képviseletet ellátó ügy-
védet nem tudunk biztosítani! 
Folyamatban lévõ ügy az, amelyben
a keresetlevelet már benyújtották a
bírósághoz, vagy már volt is tárgya-
lás, továbbá ha elsõ fokon  végzés,
vagy ítélet született. Fellebbezést
sem készíthetünk. A folyamatban
lévõ b írósági ügyekben (a rászoru-
lók) jogi segítséget (például pártfo-
gó ügyvéd kirendelése) annál a bí-
róságnál kérhetnek, amely elõtt a
per folyamatban van.
Büntetõ ügyekben jogi segítséget
csak a sértettnek adhatunk, az el-
követõnek (gyanúsítottnak, vád-
lottnak) nem! Befejezett büntetõ-
ügy esetén azonban az elítéltnek
a rendkívüli jogorvoslati kérelem
elkészítéséhez nyújthatunk segít-
séget.

4./ 
Magánszemély vállalkozással kap-
csolatos ügyében jogi segítséget
nem tudunk adni.

Milyen ügyekben 
nyújtható támogatás?
A jogi segítõ kizárólag peren kívül
ad tanácsot, illetve szerkeszt bead-
ványt minden olyan jogvitás ügy-
ben, amelyben a késõbbiekben per
lefolytatására kerülhet sor, illetve jo-
gi felvilágosítást, tanácsot ad a min-
dennapi megélhetést érintõ kérdé-
sekben (birtokháborítás, lakhatási,
társasház, hagyatéki, munka- és
foglalkoztatási, társadalombiztosítá-
si ügyekben, közüzemi
tartozás esetén, stb.).
Nem adhatunk jogi  se-
gítséget olyan ügyben,
amelyben  nincs, vagy
nem várható jogvita.
(Például: végrendelet
készítése, szociális el-
látásra irányuló kére-
lem, lakáskérelem elké-
szítése stb.) 
Kizárt  a támogatás to-
vábbá vám- és hitel-
ügyekben is. Szerzõdés
készítése csak a jog-
szabály által meghatá-
rozott kivételes ügyek-
ben és akkor lehetsé-
ges, ha mind a két fél
rászorult.

Ki tekinthetõ 
rászorultnak és a 
rászorultság mértékétõl
függõen milyen 
támogatásban 
részesíthetõ?
1) A jogi szolgáltatás díját az ügyfél
helyett az állam viseli a következõ
esetekben:

a) Jövedelmi és vagyoni viszonya-
ira tekintet nélkül, aki rendszeres
szociális segélyben részesül, köz-
gyógyellátási igazolvánnyal ren-
delkezik, egészségügyi szolgálta-
tásra való jogosultságát állapítot-
ták meg, átmenti szállást igénybe
vevõ hajléktalan, továbbá a mene-
kült, a menedékes, illetve a mene-
kültügyi vagy menedékeskénti el-
ismerését kérõ személy.
b) Akiknél a családban az egy fõ-
re esõ havi nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét
(2005-ben 24.700 forintot).

2) A jogi szolgáltatás díját az állam
legfeljebb 1 éves idõtartamra meg-

elõlegezi azoknak, akiknél az egy
fõre esõ havi nettó jövedelem nem
haladja meg a minimálbér összegét
(2005-ben 57.000 forint).

Milyen okmányokkal kell
igazolni a jövedelmet?
Az egy fõre esõ családi nettó jöve-
delmet okiratokkal kell igazolni. Ilye-
nek: munkáltatói igazolás, nyugdíj-
határozat, egyéb társadalombiztosí-
tási és szociális támogatásról hozott
határozat (lakásfenntartási támoga-
tás, rendszeres gyermeknevelési
segély, GYES, GYED, családi pót-
lék, stb.).
A közös háztartásban élõ család-

tagok (házastárs, élettárs, nagykorú
gyermekek, a kérelmezõvel együtt
élõ szülõ, nagyszülõ stb.) esetében
az idei (2004. évi)  jövedelmükrõl
kell igazolást hozni. Munkanélküliek
esetében - ha van ilyen - a munka-
nélküli járadékról szóló, illetve a
Munkaügyi Központ által kiállított
okmányok  bemutatását kérjük. Az
ügyfélnek nyilatkoznia kell vagyoná-
ról is. Az ügyfélnek nem csak a
2004. évi jövedelmét, de az elõzõ
évi (2003) átlagkeresetét is igazol-
nia kell.
A kérelmet az erre szolgáló nyom-
tatvány kitöltésével kell benyújtani.
Ez történhet személyesen, vagy
postán, utóbbi esetben a levelet - az
említett igazolásokkal együtt - Hiva-
talunknak címezve kell elküldeni.
Ilyen esetben a határozatot mi is
postán küldjük meg az ügyfélnek.
A kérelem benyújtásához szüksé-
ges Nyomtatvány Hivatalunkban in-
gyenesen beszerezhetõ, vagy le-
tölthetõ a világhálóról (www.im.hu).
A kérelem elõterjesztése illeték- és
díjmentes. A kérelem pontos kitölté-

séhez - szükség esetén - Hivata-
lunk munkatársai segítséget nyújta-
nak. Ha a kérelmet nem a Nyomtat-
ványon nyújtják be, vagy azt hiányo-
san töltik ki, illetve a szükséges iga-
zolásokat nem csatolják, a Hivatal
az ügyfelet határidõ megjelölésével
hiánypótlásra hívja fel.
Amennyiben a törvényben megha-
tározott feltételek fennállnak, hivata-
lunk engedélyezõ közigazgatási ha-
tározatot hoz, amellyel az ügyfél jo-
gi segítséget vehet igénybe.

A jogi szolgáltatás
igénybevétele
A jogi szolgáltatást (tanácsadás,

iratszerkesztés) nem Hiva-
talunk nyújtja, hanem a jogi
szolgáltatási névjegyzékbe
felvett jogi segítõk (ügyvé-
dek, közjegyzõk, egyetemi
oktatók, társadalmi szerve-
zetek).
Az engedélyezõ határozat-
tal az ügyfél 3 hónapon be-
lül megkeresheti az általa ki-
választott jogi segítõt. A jogi
segítõi névjegyzék az
Interneten, az Igazságügyi
Minisztérium honlapján
(www.im.hu) olvasható,
vagy arról Hivatalunkban
kaphat tájékoztatást. A jogi
segítség gyors és hatékony
intézése érdekében feltétle-
nül indokolta jogi segítõvel -

például telefonon - elõzetesen idõ-
pontot egyeztetni.

A kérelem 
benyújtásának helye
(személyesen, vagy postai úton):
Igazságügyi Minisztérium Pártfogó
Felügyelõi és Jogi Segítségnyújtó
Szolgálat Fõvárosi Hivatala
Címe: 1134 Budapest, Kassák Lajos
u. 69-71. � Telefonszám: 450-2590,
fax: 450-2591 � Ügyfélfogadási
ideje: hétfõ: 13.00 -18.000, szerda:
9.00 - 13.000  � Hivatalvezetõ: dr.
Révész Péter osztályvezetõ

Reméljük, hogy részletes tájé-
koztatásunkkal közelebb vittük
Önt problémájának megoldásá-
hoz. A jogi segítségnyújtás
igénybevételével kapcsolatos
más kérdéseire munkatársaink-
tól kaphat választ. Megtisztelõ
bizalmukat elõre is köszönjük.

Igazságügyi Minisztérium
Pártfogó és Jogi Segítségnyújtó

Szolgálat Fõvárosi Hivatala 
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Garay építkezés
Örömmel tapasztaltam, hogy korábbi
kérésemhez híven bővebben kezdtek
el foglalkozni az épülő Garay építésé-
vel! A sorozat első része na-
gyon tetszett! Bár itt lakom a
közelben és végigkövettem a
piac sorsát, mégis sikerült új
információkhoz jutnom az
Önök írásából!   Javasolni
szeretném, hogy a jövőben
folytassák a sorozatot, de ha
lehet oly módon, hogy a piac-
cal foglalkozó rész ha lehet
másfajta (jobb minőségű) pa-
pírra nyomtassák, és az újság
közepére tegyék lehetőleg,
hogy azt az újságból ki lehes-
sen emelni, mint egy mellékletet... To-
vábbá szeretném javasolni, hogy je-
lentessék meg az újságban táblázat-
szerűen a volt és az épülő piac para-
métereit! Pl.: terület, épületek és a
szabadpiac területe külön, a megmoz-
gatott föld mennyisége, az építkezésen
dolgozó munkások létszáma, a napi
beépített anyagok kb. mennyisége,
stb. Továbbá kérem írják meg munka-
folyamatok kezdési és befejezési idő-
pontját ! (Szintén táblázatban, hogy
elkülöníthető legyen!) Így előre ter-
vezhetővé válik a beköltözés körülbe-
lüli időpontja. Pl.  hány %-a készült
már el az épületnek? Fogják-e tudni
tartani a határidőt? A táblán 2005-ös
határidő szerepel! 

Egy helyi lokálpatrióta: Buzai
Szabolcs

Tisztelt Olvasónk!
Mint Ön is olvasta, a Garay piac építé-

sével kapcsolatban sorozatot indítot-
tunk, melyen belül a piac múltjával, je-
lenével és jövõjével is foglalkozni sze-

retnénk. Köszönjük észrevételeit, re-
méljük, hogy a rendelkezésünkre bo-
csátott anyagokból az Ön igényeinek

is megfelelõ összeállítást tudunk majd
közölni. Sajnos arra nincs módunk,

hogy változtassunk az újság oldalpár-
jainak minõségén, azonban terveink
szerint az átadás elõtt 4 oldalas ösz-

szefoglalóval, képriporttal mutatjuk be
olvasóinknak a piac „történetét”.

Üdvözlettel - a szerk. - 
* * *  

Kerékpárutak
Örömmel olvastam cikküket az elkö-
vetkezendő időszak útfelújításaival
kapcsolatosan. A kerékpárosokkal is
foglalkoznak ugyanebben a számban
(2005/12). Környezetünk védelme ér-
dekében arra szeretném a közvéle-
mény figyelmét felhívni, hogy kerék-
párutakra igenis szükség van, nélkü-
lük igen nagy bátorság akár gyalogo-
san, akár kerékpárral közlekedni Bu-
dapesten. Érdekes módon a külsőbb

kerületekben (például XIII. kerület)
már elég jól kiépült a kerékpár-úthá-
lózat. A VII. kerületben tervezett útfel-
újítások remek alkalmat adnának a

kerületi kerékpár
utak fejlesztésére.
Sajnálatos módon
az eddig megvaló-
sult felújítások
nem mutatják a
kerület vezetésé-
nek ez irányú elkö-
telezettségét. Bí-
zom benne, hogy
ezután Önök is
több cikket szen-
telnek e témának -
környezetünk vé-

delme, mindannyiunk érdekében.
Zámbori Ilona

Tisztelt Olvasónk!
Bizonyosan sokakat érdekel a téma,

hiszen Erzsébetvárosban is sokan
hódolnak a kerékpározásnak. Ger-
gely József kerületfejlesztési alpol-

gármestertõl megtudtuk, hogy az er-
zsébetvárosi önkormányzatnál nem
hiányzik sem a szándék, sem az el-
kötelezettség a kerékpárutak fejlesz-

téséhez, azonban a kerület legna-
gyobb részén gyakorlati akadálya van
a kiépítésnek. A jellemzõen szûk, sok

esetben tömegközlekedéssel is ter-

helt belvárosi utakon (a XIII. kerület
teljesen más adottságokkal rendelke-
zik) a legtöbb esetben kifejezetten ve-
szélyeztetné a kerékpárosok testi ép-

ségét egy, az úttesten kijelölt kerék-
pár-út (például Dohány utca). A leg-
több esetben a járdák sem alkalma-
sak a megosztásra - például a Dob
utcában a járda mindössze 70 cm
széles. Valójában a gyalogos és a
csökkentett forgalmú utcákban, az

István utcában és a Városligeti fasor-
ban van lehetõség arra, hogy a forga-
lom, a kerékpárosok és a gyalogosok

szempontjából is biztonságosan ki-
alakítható legyen a kerékpársáv.

- a szerk. - 

Gyarló az ember...
Kezdem azzal a beismeréssel, hogy va-
lamikor szégyelltem, hogy itt lakom!
Hála az önkormányzatunknak - amit
már levélben is megköszöntem Hun-
vald úrnak - megváltozott a vélemé-
nyem. Látom, hogy mit  tesznek  azért,
hogy jól érezzük magunkat. A tisztasá-
gért, a szépítésért. Bizony sokan ezt
nem becsülik, nem értékelik. Bizonyára
saját otthonukban sem. Pedig a kör-
nyezet kötelez. Igazán nem ezért írom a
levelet. Sokan és sokat panaszkodtunk
az utak minőségére, nem mindig alap-
talanul. Szem és fültanúja  voltam a
Bethlen Gábor utca megújulásának.
Elnéztem a munkásokat, akik a régi
hagyománnyal szakítva, reggeltől-es-
tig serényen dolgoztak. Akkoriban vol-
tak azok a nagyon meleg napok. Nem
hagyták abba a munkát a 40 fokos me-
legben sem. (...) Arra gondoltam  köz-
ben, hogy vajon kapnak-e dicséretet, il-
letve a panaszkodók szíve megesik-e
rajtuk, értékelik-e a munkájukat?
Gyorsan haladtak a munkával, így na-
gyon hamar kaptam rá választ. Amikor
az úttesttel végeztek - zökkenőmente-
sen, forgalom akadályozás nélkül - a
parkolórészt  kockakövekkel rakták ki.
Figyelve a technológiát: utána  leön-
tötték, valami rögzítő, kötő anyaggal.
Szépen körbekerítették a friss részt.

Jöttek az autósok, kiszálltak, félretették
a kerítést, és leparkoltak. Biztos va-
gyok benne, hogy lelkiismeret furdalás
nélkül. Abba is biztos vagyok, ha  az út-
burkolat károsodik, ők lesznek az el-
sők, akik azt hirdetik, hogy milyen

rossz munkát végeztek itt! Gondoltam
azért teszik, mert kevés a parkolóhely.
Aztán sor került a járda újjáépítésére.
Nagyon rövid idő alatt végeztek vele.
És??? Az új részt lekerítve, még vala-
mi zúzott anyagot szórtak rá, ám a
gyalogosok, átlépték a kerítést, megke-
rülték, vagy átbújtak alatta, kinek, mit
engedett meg a kora, neme. Tehát kor-
ra és nemre való tekintet nélkül egyet-
len ember sem ment át a másik oldal-
ra, pedig ott volt árnyék! Nem parkol-
tak! Volt hely a túloldalon. 

Király Jánosné
* * *  

Közlekedésbiztonság
Miközben úgy-ahogy végre folyik vala-
miféle útfelújítás a fővárosban,  szeret-
ném felhívni a kerületi hatóságok fi-
gyelmét néhány kátyúra és  közlekedé-
si visszásságra: � A Szövetség utcá-
ban, a Dohány utca felőli végén már
hónapok óta két hatalmas kátyú van,
amelyek egyre nőnek. Ráadásul a par-
koló autók miatt gyakran nem lehet
őket kikerülni. � A Dob utca, Vörös-
marty utca sarkán nemrég útbontással
járó munka volt. Az újraaszfaltozott út-
test botrányos minőségű, eleve kátyút
tartalmaz. Kérdésem: tud-e erről az
önkormányzat, illetve ki, és milyen kö-
rülmények között engedélyezhette a
munka műszaki átvételét?  � A Pesti
Magyar Színház mellett, az Izabella ut-
cában a színház teherkocsijai gyakran
úgy parkolnak, hogy elállják a fél útpá-
lyát, vagy lehetetlenné teszik a megfe-
lelő belátást a kereszteződésbe, ezzel
balesetveszélyes helyzetet teremtve.
Szerencsére itt legalább a kátyúk  be
lettek foltozva, így jobb híján a kocsik
kerülhetőek. � A Vörösmarty utca 5.
szám előtt hónapok óta meg van süly-
lyedve, sőt ki van lyukadva az úttest.
Ezt egy tábla és lámpa jelzi, amelyet
néha feldöntenek, ellopnak. Vagyis ez
utóbbiról biztos tud valaki, ha  kitáb-
lázta. Kérdésem: az illetékesek meg-
várják amíg teljesen beszakad az út-
test, vagy esetleg intézkednek hama-
rább?

Franki Géza nyug. tanár
TTiisszztteelltt  OOllvvaassóónnkk!!
Észrevételeit továbbítottuk a város-

üzemeltetési iroda illetékes 
munkatársaihoz.

Tisztelt Levélírók!
A leveleket szerkesztve (ám tartalmi mondanivalóján nem változtatva) kö-
zöljük. Azok tartalma nem szükségszerûen egyezik szerkesztõségünk vé-
leményével. Az aláíratlan, elérhetõség nélkül beküldött és a magántermé-
szetû leveleket, a nem megrendelt kéziratokat, cikkeket, pályamunkákat
stb.,  - a közérdekû problémákat taglalóktól eltekintve-  nem közöljük.
Szerkesztõségünkben a nem megrendelésre érkezett kéziratokat, fotókat
nem õrizzük meg.

Megértésüket köszönjük! - a szerk.-
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Koromzay Annamária
alpolgármesternek
Köszönjük Koromzay Annamária al-
polgármester asszonynak anyagi tá-
mogatását. Segítségével bővíthettük
szakembereink, óvodapszichológu-
sunk, fejlesztő pedagógusunk és logo-
pédusunk eszközeit, melyek segítik a te-
hetséges és hátrányos helyzetű gyere-
kek fejlesztését.

A Dob Óvoda nevében 
Illés Istvánné óvodavezető

dr. Kispál Tibor
képviselõnek
A Dob utca 72. számú társasház lakó-
inak képviseletében és megbízásával
megköszönöm dr. Kispál Tibor úrnak a
ház működőképességének (gázrend-
szer teljes cseréje) és a - minisztérium-
mal szemben már évtizedek óta csúfo-
lódó - homlokzat felújítási munkáinak
érdekében tett munkáját. Sajnos ennél
többre a háznak jelenleg nem telik
(még a pályázatok önrészére sem), pe-
dig az eladáskor már a műszaki leírás-
ban jelezték a függőfolyosók, tető, víz-
és csatornarendszer, valamint a kémé-
nyek életveszélyes állapotát is. Úgy ta-
pasztaljuk  dr. Kispál Tibor úr a házak
állagának megőrzésén kívül szívén vi-
seli az ott élők személyes érdekeit és
kéréseit is és amiben segíteni tud azt el
is intézi. Mégegyszer köszönjük a ház
és lakóinak - egyénileg is - érdekében
tett segítségét. Minél több ilyen tiszt-
ségviselőt kívánunk, hogy  végre már
ez a kerület is színesedjen és a lakói
megbízva és becsülve képviselőjüket
nyugodtan éljék életüket. 

Sándor János közös képviselő

SZDSZ-nek, MSZP-nek
A Nefelejcs utca 48. társasház tulajdo-
nosi közössége köszönetet mond azért,
hogy a Szabad Demokraták kezdemé-
nyezésére a céltartalék felhasználásá-
val társasházunkat segítette az önkor-
mányzat abban, hogy a belső homlok-
zatunk után a külső homlokzat is felújí-
tásra került. Támogatásukkal sikerült
a több mint 100 éves házunkat újjáva-
rázsolni. 

Ugyancsak szeretnénk megköszö-
ni az MSZP kezdeményezését, mely
alapján megszépülhetett belső homlok-
zatunk, és azt a támogatást, melyet az
évenkénti virágosítási program kereté-
ben nyújtottak. Ennek eredményeként

a tulajdonostársak összefogásával,
szép és nyugalmat adó belső kertet tud-
tunk kialakítani.

Rácz Lászlóné
Intéző Bizottsági elnök

Gál György 
képviselõnek
Köszönjük a szép virágokat,
amellyekel házunk szebb és vidámabb
lett. Köszönjük a törődését, az emberi
hozzáállását a lakástulajdonosok
problémáihoz. Köszönjük továbbá a
közgyűléseken való részvételét és a ház
támogatását. 

A Damjanich u. 30. szám alatti
társasház nevében: 

a számvizsgáló bizottság,
Pillárné Dr. György Ágnes

Ripp Ágnes és dr. Kispál
Tibor képviselõknek
Az Alsóerdősor utcai Ének-zene Tago-
zatos Általános Iskola és Gimnázium
idén már 5. évfolyamos b. osztálya kö-
szöni Kispál Tibor és Ripp Ágnes kép-
viselők támogatását, melynek segítsé-
gével a tavalyi tanév végi osztálykirán-
dulás igazi történelmi-barangolássá
vált. A képviselői alapból juttatott tá-
mogatás révén valóságos élménnyé
válhatott az Egri Csillagok története,
hiszen Eger és az Egri vár   látványos-
ságainak feltérképezésére enélkül nem
lett volna lehetőségünk.

az 5. b. osztály és osztályfőnöke

A fedett megállóért
Köszönet Szabó István úrnak, aki a
BKV dolgozója és lakossági kérés
alapján elintézte, hogy a felújított
Bethlen Gábor utcában fedett
trolimegálló létesüljön.

Segítségét a lakók nevében köszöni
Fedrid Gábor

***
Gondolatok egy
„ablakdísz” után
Az „Ablakdísz" fotójuk okán keresem a
T. Címet. A szomszéd házban (23 éve)
lakom, és a szemközti ház ablakára
nyílik az utcai szobám ablaka, de ne-
kem nem is a vasalódeszka szúrt sze-
met, hanem a ház falainak hézagjai,
ahonnan leomladoztak még a téglák is,
ugyanez a helyzet és a kép a saját lakó-
házunk épületének életveszélyesen ro-
mos látványával is. 

Sajnos csak az udvar felőli  abla-
kaim párkányát díszíthetem szebbnél

szebb virágokkal, az utca felől nem te-
hetek virágokat a párkányra, mert le-
töredezett a (3. emeleten) a padlás el-
korhadt deszkaszerkezete átázik (23
éve beázik a lakásunk mindenütt),
„térkép” a mennyezet is. Nem is bátor-
kodnék balkonládát tenni az utcai ab-
lak „megmaradt párkányára” hiszen a
záporeső kimosná a virágföldet a par-
koló autókra is. Láthatóak a tető hibái
és az elhanyagolt épület kétségbeejtő
látványa. Az „udvari” lakótársaimat
és a jobb oldali szomszédomat nem is
érdekli a virágokkal teli ablakom, sőt
(akarva-akaratlan) jövet-menet leta-
rolják a hátitáskáikkal a virágzó dísz-
növényeimet. Ám hogy a függőfolyo-
són milyen lomokat, szemetet tesznek
az ablakom alá, hetekig tárolva  azo-
kat, ezt kellene eredetiben fotózni
„csendélet” címén. A szemközti (utcai)
lakót  nem  ismerem, nem is érek rá az
utcát szemlélni, ám nekem „blikkre”
az volt a behatásom, hogy annak a frá-
nya vasalódeszkának „rendeltetése”
lehet, mégpedig egy ablakból vadászó
macska számára, akit ez ment meg a
lezuhanástól, (a repkedő galambok mi-
att). Jómagam is macskatartó vagyok,
nálam drót van az ablakkereteken a kis
kedvenceim védelmére.

Balázsné Gábor Ildikó
***   

Mottó: Egyszer volt, 
voltában holt
Nagy beharangozás előzte meg, majd
ez év május elsejével megjelentek a ke-
rületőrök. Nem sokkal előttük a kerüle-
ti közterület-felügyelők is. A kerület-
őröket 1-2 hétig lehetett  látni, majd el-
tűntek a közterület felügyelőkkel együtt
a közterületről. Hova lettek? Talán ezt
a rendcsinálási lehetőséget is kifogá-
solta az ombuchman, vagy valaki má-
sok? A kerület lakossága végre kezdett
fellélegezni, hogy most már rend lesz a
kerületben. 

A Keleti pályaudvar környező ut-
cáiban, a Bethlen Gábor utca, Garay
utca környékén,  ahol az önkormányzat
egyik fontos részlege is van, nem szúr
szemet Hernád utca Dembinszky utca
által határolt terület. Ez a legfertőzöt-
tebb terület, a közegészségügyet érin-
tően. Az utcai szeszfogyasztás, majd
ennek következtében az emberi, és ezen
felül a kutya ürülék, a szotyolázás, az
illegális cigaretta és más árusítás. Ide
tartozik a csendrendelet megszegése is
az utcán és az egyes házak nyitott ab-
lakából nappal, de főleg az esti órák-

ban. Mindez a lakosság nyugalmát za-
varva. A polgármester úr és helyettesei
tudnak ezekről. Ígéret volt a részükről
ezen hiányosságok megszüntetésére,
felszámolására, de nem történt semmi.
Jó lenne, ha gondolnának erre az ille-
tékesek. Jövő évben választások lesz-
nek!

Störk Imre
Tisztelt Olvasónk!

A levelet továbbítottuk az illetékes
irodához. Elõzetesen azonban annyit

megtudtunk, hogy a kerületõrök május
elseje óta minden nap járják a

kerületet.
- a szerk. - 

***
Kérdések
Érdeklődöm, hogy megoldható len-
ne-e egy tükör felszerelése a Klauzál
tér, Dob utca és Kisdiófa utca keresz-
teződésébe? Ugyanis a Rákóczi út fe-
lől jövet nem lehet jól belátni a Dob
utcába, különösen, ha még parkolnak
is a sarkon. A Madách út - a
Rumbach utca Holló utca felé eső ré-
szen - már évekkel ezelőtt sétáló utca
lett. Ezt a motorosok - arra való hi-
vatkozással, hogy nincs kiírva - sem-
mibe veszik, veszélyeztetve ezzel a
közlekedőket és az ott futkosó gyere-
keket. Kutyapiszok. Más kerületekben
többé-kevésbé megoldott a dolog az-
zal, hogy a tilalom mellett lehetőséget
is adnak, és egyre több helyen raknak
ki erre a célra való szemetest, folya-
matosan pótolt, téphető nylon zacs-
kókkal. A Petőfi téren, ott ahol a ku-
tyákat sétáltatják kettő  is van, és a
kutyák ellenére a fű tökéletes állapot-
ban van. De van pl. a Gerlóczy utcá-
ban, a Deák téren, tehát minden
olyan helyen, ahol sétáltatják a ku-
tyákat. Ugyanez a helyzet az első ke-
rületben. Úgy gondolom, hogy a tila-
lom egyedül, nem megoldás. Persze,
számtalan ember van, aki nem szedi
össze a kutyapiszkot, de legalább
azoknak kínáljanak megoldást, akik
összeszednék.

Tisztelettel: Mártonffyné 

Tisztelt Olvasónk!
A levek közutakat érintõ részét

továbbítottuk az illetékes iroda felé.
Kutyapiszokkal kapcsolatban a

városüzemeltetési iroda vezetõjét
kérdeztük, aki elmondta, hogy

Erzsébetvárosban is bevett szokás
a „Blöki-tasakok” kihelyezése a

kutyafuttatókhoz, azonban azok
hihetetlen gyorsan el is „fogynak”.

A pótlásról mindezek ellenére is
gondoskodnak. Következõ lapszá-
munkban részletesen visszatérünk

a „takarítás” kérdésére.
- a szerk. -  

@ Postaládánk e-mail címe:
olvlev@erzsebetvaros.hu
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1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117

Szeptember 25-én a Szentírás vasárnapja.
Szeptember 27-én, hétfőn este 19 órakor ifjúsági
szentségimádás. Október 4-én, kedden délután 17
órakor a Karitász-munkatársak ülése. Október 7-
én, első pénteken betegeinket a szokásos módon
meglátogatjuk. Az esti szentmise után szentóra
19,30-ig. Október 8-án, szombaton Magyarok
Nagyasszonya ünnepe.

Október hónapban minden este 17,15-kor ró-
zsafüzért imádkozunk. 

Az egyházi oktatási intézmények önhibáju-
kon kívül súlyos helyzetbe kerültek. Ezért a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferencia emelt díjas
telefonvonalat indított „Suli vonal a katolikus
iskolák támogatására” néven. Az adományvo-
nal száma  06(81)31-32-33. Minden hívás 200
forint segítséget jelent. Szeretettel kérjük kedves
híveinket, éljenek ezzel az adományozási lehető-

séggel.

ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd----hhhháááázzzz iiii
SSSSzzzzeeeennnntttt     EEEErrrr zzzzsssséééébbbbeeeetttt     pppplllléééébbbbáááánnnniiiiaaaa

A tv-nézők bizonnyal láttak
már olyat, hogy a képernyő
egyik oldalán valaki élénk
kézmozdulatokkal tolmá-
csolja azt, amit a képernyőn
megjelenők mondanak. Si-
ketek számára vannak a jel-
nyelven közvetített adások.
Egy ideje hasonló történik
templomunkban is minden
hó első vasárnapján a 12
órakor kezdődő liturgián. A
tolmácsolást Vincze Viktó-
ria hittestvérünk végzi.

- A magyar jelnyelv
önálló nyelv, a siketek
anyanyelve. Sajátos jel-
rendszere van a magyar
hangoknak megfelelően, és
sajátos grammatikája. Ta-
lálhatóak benne nemzetkö-

zi jelek is. Magyarországon
a jelnyelvnek hét dialektusa
van, ahogyan egyes régiók
siketeket oktató intézmé-
nyei kialakították. Idegen
nyelvekhez más jelnyelv
kapcsolódik - tudtuk meg
Vincze Viktóriától.

Maga a jelnyelv elég
nehezen tanulható meg, fő-
leg annak, aki halló közös-
ségből származik, akinek
nincs napi kapcsolata sike-
tekkel. (A siket szó a hiva-
talosan elfogadott kifejezés
a hallássérült emberekkel
kapcsolatosan.) A jelnyel-
vet lehet tanulni tanfo-
lyamokon, s vannak segéd-
anyagok is. Az egész litur-
giát lehet jelnyelven tolmá-

csolni, főként az énekeket,
ahol a tolmácsolásban a
művészi előadásmód is
meghatározó.

Még a kezdeményezés
elején vagyunk, de első va-
sárnapról első vasárnapra
újabb és újabb arcok buk-
kannak  fel a résztvevők
között. De azt is mondhat-
juk, hogy kialakulóban van
egy 5-10 fős törzsközön-
ség.

Szeretettel várunk min-
denkit ezekre az alkalmakra
- felekezeti hovatartozástól
függetlenül -, aki ezúton is
szeretné megismerni a gö-
rög katolikus liturgia szép-
ségét.

Dr. Sasvári László

Óvodásoknak csütörtök
délután 5 órakor. Tartja:
Gerenday Ágnes.
1-2. osztály: hétfő dél-
után 15.30 óra, József
atya
3. osztály (első áldozók)
hétfő délután 16.30 óra,
József atya
4-5-6. osztály: szerda dél-
után 4 óra, József atya
7-8. osztály, szerda dél-
után 5 óra, József atya
Középiskolások és bér-
málkozottak: csütörtök

este 7 óra, József atya
Ifjúsági hittan: szombat
este 7 óra,  Csaba plébá-
nos atya
Felnőtteknek: hétfő este 7
óra,  Csaba plébános atya
Biblia óra: kedd este
18.30 óra,  Csaba plébá-
nos atya
A hittanórák a plébánia
hittantermében vannak.
Akinek a megadott idő-
pont nem alkalmas, kér-
jük jelezze és megpróbá-
lunk segíteni. 

A velencei születésű ben-
cés szerzetest István király
meghívta Imre fiának ne-
velőjéül. A herceget hét
évig nevelte az esztergomi
királyi palotában. Imre ha-
lála után csanádi püspök
lett, megszervezte az egy-
házmegyét, iskolákat ala-
pított, templomokat épí-
tett.

Szent István halála
után kegyetlen üldöztetés-
ben lett része. 1046-ban
vértanúhalált szenvedett.
A mai Szent Gellért he-
gyen látható szobra, kezé-
ben a kereszttel, vértanú-

sága  helyéről tekint a fő-
városra. 

Most az  új tanév kezde-
tén a Jóisten segítő kegyel-
méért imádkozunk és kér-
jük Szent Gellért közbenjá-
rását is tanuló ifjúságunkért.
„Urunk, te Szent Gellértet
alkalmassá tetted, hogy Ist-
ván király tanácsadója és
Imre herceg nevelője le-
gyen, áldd meg mindazokat,
akik a nép sorsával, főként
az ifjúság nevelésével tö-
rődnek, és nagylelkűen a
közösség szolgálatára szen-
telik magukat.”

Szûcs Gizella

Nyitott kapuk a Kulturális Örökség Napjain. A Kulturális Örökség Nap-
jai rendezvény keretében az Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemplom, szeptember 17-én
és 18-án egész nap nyitva állt a látogatók elõtt, akik megtekinthették a már felújított, ere-
deti szépségében látható épületrészeket, és részt vehetettek a különbözõ programokon.

Assisi Szent Ferenc napja,
október 4-én: Assisi Szent
Ferenc a ferences rend meg-
alapítójaként hirdette az
evangéliumi szegénységet,
alázatosságot, irgalmassá-
got. Ekkor szokás volt a he-
gyen a gonosz szellemek el-
űzésére kanászostorral dur-
rogtatni, és ez az idő volt a
legalkalmasabb a vetésre, a
szüret kezdetére is.

Szent Teréz napja, ok-
tóber 15-én: sokfelé szüret-

kezdő nap volt, Egerben pél-
dául Teréz-szedés az ekkori
szüret neve. Dologtiltó na-

pot jelentett az asszonyok-
nak, nem moshattak, még
kenyeret sem süthettek. 

Gál napja, október 16-
án: déli vidékeken úgy tart-
ják ettől a naptól kezdve
érik a makk, ami a sertések
kedvelt eledele volt. Halá-
szó vidékeken Gál napján
tartják az utolsó nagy halá-
szatot, mert utána a halak a
folyómeder mélyére ássák
magukat, halat fogni már
nem lehet.

Jeltolmácsolt liturgia
GGGGöööörrrröööögggg    kkkkaaaattttoooollll iiiikkkkuuuussss    eeeeggggyyyyhhhháááázzzzkkkköööözzzzsssséééégggg
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Október, magvetõ hava

Szent Gellért

A Szent Erzsébet Plébánia 
hittanórái a 2005-2006 tanévben
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Elvált szülők felnőtt,
egyedül élő lánya, akit
az öreg nagyi nevelt fel,
hozza el gyermekét
megkeresztelni: hátha
könnyebb lesz gyermeke

élete, mint az övé!? Fáj-
dalmas emberi sors tárul
fel …

Hasonlóan szívszorí-
tó annak az idős édes-
anyának a sorsa, akit gaz-

dag fia pénzzel bőven tá-
mogat, de találkozásra
egy órát sem tud kiszakí-
tani túlzsúfolt idejéből. A
magára maradó idős asz-
szony küzd a lelki fájdal-
mával és már könnyeit is
képtelen eltitkolni. Há-
zasságok válsága, jómó-
dú emberek idegössze-
roppanása, gyűlölet a
szívben, okkult dolgok
mérge … Ömlik a sok

gond, amire a lelkipász-
tornak nincs felelete, el-
viseléséhez ereje, de van
az ő Urának, Krisztusá-
nak. A beszélgetések vé-
ge mindig a közös imád-
ság és a hála, hisz ott van
a nagy felismerés: tudjuk,
Kinek a kezébe tehetjük
le életünk megoldhatat-
lannak látszó gondjait.

Mezey Tibor 
lelkipásztor

Istentisztelet vasárnap 11 órakor. Családi isten-
tisztelet minden hónap első vasárnapján 9.30 óra-
kor. Ifjúsági istentisztelet minden hónap utolsó va-
sárnapján 18 órakor. Ifjúsági óra szombaton 18
órakor a gimnazistáknak. Az „ifi plusz” alkalmak
vasárnap 18 órakor - egyetemistáknak. A Fasori
Fiatal Öregdiákok Kórusának tagjai (FAFÖK)
csütörtökönként 19 órakor találkoznak. Gyüleke-
zeti bibliaóra szerdán 15 órakor. 

A „Középnemzedék” bibliaórája minden hónap
utolsó hétfőjén 18 órakor. Gyülekezeti hitoktatás al-
sósoknak kedden 16.15 órakor, felsősöknek szerdán
16.30 órakor. Gyermek-bibliakör 5-8 éveseknek va-
sárnap 11 órakor, az istentisztelet ideje alatt a gyü-
lekezeti teremben van. Konfirmációi oktatás szom-
batonként 15.30 órakor. 

Fasori Evangélikus Egyházközség: Damjanich
utca 28/b. telefonszám: 322-2806. Honlap:
www.church.lutheran.hu/fasor

Fasori Evangélikus Egyházközség 
alkalmai

Állandó 
alkalmak
Vasárnap 10 órakor isten-

tisztelet, szintén 10 órakor

istentisztelet gyermekek-

nek 3 korcsoportban. (1.

csoport 3-6 évesek, 2. cso-

port I-III. osztály, 3. csoport

IV-VI. osztály) 4 éves korig

gyermekmegõrzõ szolgá-

lat, 18 órakor ifjúsági bib-

liaóra az egyetemista kor-

osztálynak.

Kedden 10 órakor biblia-

óra. Szerdán 18 órakor bib-

liai közösségi óra. Csütör-

tökön 18 órakor bibliaóra.

Pénteken 16 órakor ifjúsági

bibliaóra középiskolások-

nak, szintén 18 órakor ifjú-

sági bibliaóra felnõtteknek.

Minden hónap elsõ vasár-

napján 17 órakor Ifjúsági

összejövetel (REFISZ).

Minden hónap második va-

sárnapján 15.30 órakor

Zenés áhítat. Gyülekezeti

hittanórák és konfirmációi

órák hét közben korcso-

portok szerint.

Budapest Fasori Reformá-

tus Egyházközség Lelké-

szi Hivatala címe: 1071 Vá-

rosligeti fasor 7., tel.: 322-

4499.
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Október 3-án este köszönt
be a Zsidó Újév, a Ros
Hásáná, és ezzel megkez-
dődik a világ teremtésének
5766. esztendeje. A zsidó
újév napját az imában az
Emlékezés Napjának, Jom
Házikáronnak is nevezik.
Ugyanis az Örökkévaló
ezen a napon emlékezik
meg cselekedeteinkről és
dönti el, hogy az emberek
közül ki kapjon hosszú éle-
tet, egészséget, boldogságot
és hasonló jókat. Az imák-
ban ezt kérik ezen az ünne-
pen, és ezt jelképezik az ün-
nep alkalmával fogyasztott
olyan hagyományos ételek,
mint például a mézbe már-
tott édes alma.

A zsidó Újév lényege a
megtérés (tsuvá). Még aki

egész évben nem is járt
templomba, az is elmegy
ezen az ünnepen, hogy a
Sófár (Kosszarv kürt)
hangját meghallgassa.
Számba veszi az elmúlt év
eseményeit, hisz ez a szám-
adás, már a megtérés kez-
dete. A megtérés bölcseink
szerint nemcsak a múltban
elkövetett rossz megtaga-
dása, de ünnepélyes foga-
dalom, hogy a jövőben a
korábbinál jobbak leszünk.
Ros Hásána alkalmával, a
Talmud-bölcsek szerint az
égi bíróságon három nagy
könyvet nyitnak meg. Az
egyikbe hosszú és jó életre
az igazak íratnak be. A má-
sodikba azok, akik rossz
dolgokat követtek el, míg a
harmadikba azok kerülnek,

akiket se ide, se oda nem le-
het besorolni. Az utóbbiak -
mondja a Talmud - az Égi
Bíróság még tíz napig, az
Engesztelés Napjáig, Jom
Kippurig vár, és ha érde-
mesnek találtatnak arra,
hogy elfogadják megtéré-
süket, ők is az első könyvbe
íratnak be. Ezek a Félelme-
tes Napok, hiszen az ember
sorsa ekkor dől el. A Tal-
mud előírja, hogy az em-
bertársaink ellen elkövetett
gonosz cselekedetekért
csak akkor lehet bűnbocsá-
natot nyerni, ha előtte köz-
vetlenül bocsánatot kérünk
azoktól, akiket megbántot-
tunk. „A világ és az egyén a
többség tettei alapján ítélte-
tik meg.  Ha valaki jót
(micvét) tett, boldog lehet,

mert nemcsak saját magát,
de az egész világot jó irány-
ba befolyásolta. Ha vétke-
zik, jaj neki, mert akkor a
világ és saját mérlegének
serpenyőjét rossz irányba
billentette” (Talmud).

A zsidó újév legemlé-
kezetesebb bibliai előírása a
Sófárfúvás. Vallási köteles-
ség az ünnep mindkét nap-
ján, (idén október 4-én és 5-
én) a templomban a sófár, a
kos szarvából készített kürt
hangját meghallgatni. 

Imaidők a zsidó újév-
re, a Sász Chevrá Lu-
bavics Zsinagógában
(1065 Vasvári Pál utca 5):
október 3-án 18.30-kor,
4-én 9-kor, 5-én 18.30-
kor és 6-án 9-kor.

Csendes beszélgetések
FFFFaaaassssoooorrrr iiii     RRRReeeeffffoooorrrrmmmmááááttttuuuussss    EEEEggggyyyyhhhháááázzzz

Áldott alkalmak a pásztori beszélgetések, ha
azokba bevonjuk életünk Urát, Jézus Krisz-
tust. A "hivatalos" alkalmak (keresztelés, es-
ketés, temetés, stb. megbeszélése), de az egyéb
lehetőségek is azt bizonyítják, hogy "az aratni-
való sok" /Lukács 10, 2/. 

Zsidó hagyományok: Ros Hásáná, a zsidó újév

Tanévnyitó a Fasori Evangélikus Templomban

A Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium tanévnyitó Istentiszteletet és ünnepséget
rendezett szeptember 1-én a Fasori Evangélikus Templomban. Az Istentisztelet szolgá-
latát Gáncs Péter püspök végezte, ezt követte dr. Ódor László igazgató (balra) eskütéte-
le és tanévnyitó beszéde, valamint a diákok ünnepsége.
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Szeptember 24.
1973 - Watergate-
botrány
1972. június 17-én tetten értek öt
férfit, amint a Demokrata Párt vá-
lasztási központjában, a Watergate-
szállóban, lehallgató készülékeket
szereltek fel. A vizsgálat során ki-
tûnt, hogy a betörõk kapcsolatban
állnak a Nixon újraválasztását szer-
vezõ bizottsággal.

Szeptember 25.
1555 - Ágostai vallás-
béke
V. Károly és a birodalmi rendek
megkötik az ágostai (augsburgi) val-
lásbékét. Megszûnik az eddigi vallá-
si egység és az egész birodalom-
ban, elismerik jogilag a "Confessio
Augustaná"-t (Ágostai Hitvallás
1530. VI. 25.), a lutheri tanításokat.
1990 - Köztársaság
Közzétették „A nemzeti megújho-
dás programja. A Köztársaság el-
sõ három éve” címû dokumentu-
mot. A kormányprogram a magán-
tulajdon elsõdlegességére épülõ
szociális piacgazdaságot akar
megvalósítani.

Szeptember 27.
1884 - Megnyitják az
Operaházat
1884-ben nyílt meg az 1250 férõ-
helyes neoreneszánsz stílusú pa-
lota, Ybl Miklós remeke. Az Opera
vezetõi a klasszikus olasz, francia
és német operatermés színrevite-
lén kívül a nemzeti opera ügyét is
felkarolták.
1939 - Lengyelország
lerohanása
Tíznapi ostrom és állandó légitá-
madások után Varsó, a lengyel fõ-
város megadja magát a német
csapatoknak, 120 000 katona ke-
rül hadifogságba.
1987 - MDF
Lakitelken találkozót tartott a ma-
gát népinek, nép-nemzetinek vagy
plebejus demokratának valló értel-
miségiek mintegy másfélszáz fõ-
nyi csoportja. Ekkor alakult meg a
Magyar Demokrata Fórum.

Szeptember 28.
1960 - József Attila
lakótelep
A fõváros egykori szégyenfoltja a
Mária Valéria-telep helyén 1957-
ben felépült lakótelepet, a IX. ke-
rületi Tanács által meghirdetett pá-
lyázat alapján József Attiláról ne-
vezték el. A Valéria-telep egykori
lakói a nyomorteleprõl komfortos
lakásokba költözhettek.

EEEEZZZZ EEEE NNNN AAAA NNNNAAAAPPPPOOOONNNN
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Az étterem egy tágas pincehelyi-
ségben található. A berendezés
színvilága is derűs, barátságos
hangulatot áraszt. A vendégek ké-
nyelmes, egymástól jól elkülönü-
lő boxokban foglalhatnak helyet,
a falakat és a lámpákat különböző
csillagjegyek díszítik. A háttér-
ben kellemes zene szól.

Az étterem üzemeltetője,
Bödör Zoltánné húsz éve foglal-
kozik vendéglátással. A Lakomák
királyi kamarása, és a Királyi főz-
tök nagy mestere címekkel is
büszkélkedhet.

- Hat éve vagyok vegetárius,
előtte hagyományos éttermeket,
később bio boltot vezettem. Ez az
étterem ebben a formában két éve
működik, a férjemmel közösen
üzemeltetjük. Abban különbözik

a többi vegetárius étteremtől,
hogy mi semmilyen állati eredetű
alapanyagot nem használunk. Te-
hát az ételeink nem tartalmaznak
tojást, ennek ellenére úgy gondo-
lom, sokkal változatosabban fő-
zünk. Több alapanyagot haszná-
lunk fel, mint azt tettük hagyomá-
nyos ételek elkészítésénél. Sok
magyar specialitásunk van, mint
például a gulyásleves. Ugyanúgy
készül, mint az eredeti, csak hús
helyett szejtánt teszünk bele. Ez
egy vegetárius ételkülönlegesség,
amelynek alapanyaga búzaliszt,
vagy tönkölyliszt, amely tartal-

mazza mindazokat a fontos táp-
anyagokat, amire az emberi szer-
vezetnek szüksége van. Ezen kí-
vül tojásmentes galuska is kerül a
levesbe. Cukrászsüteményeink is
vannak, amelyhez növényi erede-
tű tejet használunk, amelyet dió-
ból, kesudióból, mandulából, ku-
koricából, szójából, rizsből készít-
hetünk. Emellett vannak kifejezet-
ten bio ételeink is, de az alapanya-
gaink 50-60 %-át így is bio ter-
mesztésű zöldségek, gyümölcsök
és gabonák teszik ki. Hétfőtől
péntekig déltől három óráig menü
is várja a hozzánk betérőket. Ez
főleg a környéken dolgozók köré-
ben kedvelt. Szeptember végétől
pedig házhoz szállítást is válla-
lunk az étlapon szereplő ételekből
- mondta Bödör Zoltánné. 

Az étteremben várhatóan ok-
tóber-novemberben előadásokat
tartanak majd a vegetárius élet-
módról, minden érdeklődőt szíve-
sen látnak.

Keszthelyi Renáta
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Napfényes Ízek Vegetárius Étterem
Gasztronómiai körutazá-
sunk következő állomása-
ként egy különleges étterem-
be látogattunk el, a Rózsa
utca 39-be, a Napfényes Ízek
étterembe. Itt csak növényi
alapanyagokból készült éte-
leket szolgálnak fel, amelye-
ket nem csak a vegetáriusok
szeretnek.

Néhány finom fogás az étlapról
Levesek: Hideg eperkrém leves (eper, növényi tej, bio nádcukor, pirított
mandula, fûszerek) Tárkonyos zöldraguleves gazdagon (zöldbab, zöld-
borsó, sárga répa, fehér répa, zeller, tönkölyliszt, fûszerek, burgonya, pri-
tamin, citromlé)
Tészta étel: Római spagetti (durumspagetti, ízletes szejtános paradi-
csommártással, rántott szejtánnal tálalva)
Desszert: Somlói galuska (tönkölylisztbõl készült piskóták vaníliás ma-
zsolás diókrémmel töltve, karob és vanília öntettel locsolva és szójatej-
színnel díszítve)

A HVB Csoport saját
gyűjteményéből álló kor-
társ művészeti vándorki-
állítása szeptember 8-án
érkezett Budapestre. Mo-
net és Picasso után
Kokoschka, Richter és
Gursky alkotásait mutat-
ják be. Az érdeklődők ok-
tóber 4-ig a VI. ker.,
Andrássy út 93-ban lát-
hatják.

A nyolc ország kilenc bankvál-
lalatának saját gyűjteményéből
álló, közel száz alkotást felvo-

nultató Europe in Art váloga-
tást a bankcsoport 30 ezer mű-
vének legjobbjaiból állították
össze. Hamburg, Varsó és Prá-
ga után végre Budapesten is a
látható. Számos ismert mű-
vész mellett, a mai európai
kortárs alkotók új, Magyaror-
szágon még kevéssé ismert ge-
nerációját is felvonultatja.
Kokoschka, Richter és Gursky
egy-egy műve mellett látható-
ak a jövő ígéretes művészei-
nek festményei, szobrai, grafi-
kái és fotói. 
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Europe in Art vándorkiállítás
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A pályázat célja, hogy a gyerme-
kek elgondolkozzanak az esély-
egyenlõség fogalmán és alkotá-
saikon keresztül kifejezésre jut-
tassák, hogy mit is jelent mindez
számukra.
Pályázni az alábbi témákban 
lehet:
� Nemek közti esélyegyenlõség
� Fogyatékossággal élõk esély-
egyenlõsége
� Romák esélyegyenlõsége
A képzõmûvészeti alkotás tech-
nikáját tekintve lehet: festmény,
rajz, fotó, tabló, kisplasztika, tûz-
zománc, kollázs, agyag, gyurma,
családi album, digitális technika,
egyéb.
Beküldési határidõ: Az elké-
szült munkákat névvel, korral, is-
kola elérhetõségeivel és a tanár
nevével ellátva, felkasírozva kér-

jük 2005. november 11-ig eljut-
tatni a (1077 Budapest) VII. kerü-
let Wesselényi u. 17. szám alatt
található Esélyek Háza részére.
A beküldött alkotások elõzsûri-
zést követõen kiállításra kerül-
nek, melyek ezután az Esélyek
Háza tulajdonát képezik. Ünne-
pélyes díjátadó a kiállítás meg-
nyitóján várható.
Díjak: I. díj: digitális fényképezõ-
gép, II. díj: 20.000 forint érték-
ben, III. díj: 15.000 forint érték-
ben + valamennyi pályamûvet
beküldõ emléklapot kap.
További információ kérhetõ:
Solymári Gabriella
T: 461-06-55; Fax: 461-06-01
M: 06/30-38-38-532
E-mail:
solymari.gabriella@erzsebet-
varos.hu

A Kerületfejlesztési Bizottság a 2/2005. (03.08.) számú önkormányzati
rendeletében biztosított jogkörében eljárva a gázszolgáltatásból kizárt
társasházak gáz alap-, és felszálló vezetékek felújítására - kamatmentes
kölcsön formájában - támogatást biztosít. Erre az Önkormányzat képvi-
selõ-testülete 2005. évi költségvetésében 20 millió forintot hagyott jóvá.
A támogatási kérelmet a gáz alap-, és felszálló vezetékek, felújítására lehet
benyújtani.Folyamodni akkor lehet, ha a gázszolgáltató - Gázmûvek Rt. - a tár-
sasházat - igazoltan - kizárja a gázellátásból.
A támogatási összeg: a bekerülési költség maximum 40%-a, illetõleg maxi-
mum 1 200 000Ft.
A támogatás idõtartama (az összeg mértékétõl függõen):
500 000Ft támogatásig: 1 év
900 000Ft támogatásig: 2 év

1 200 000Ft támogatásig: 3 év
A kérelem benyújtása, elbírálása:
A kérelemhez szükséges anyag benyújtása:
2005. október 1. - 2006.03.01.-ig    20 000 000 Ft erejéig folyamatos.
A benyújtás helye: Ügyfélszolgálati Iroda. (Erzsébet-krt. 6; és Garay utca 5.)
A kérelmet a Kerületfejlesztési Bizottság bírálja el.
A visszafizetés kezdete: a munka befejezést követõ második hónap.
A kérelem lebonyolítási módja: A jelentkezést - az alábbiak szerint - a „je-
lentkezési adatlap" hátoldalán leírtak szerint kell benyújtani. Jelentkezési lapot
az Ügyfélszolgálati Irodákban, vagy az Internetrõl (www.erzsebetvaros.hu) le-
töltve lehet beszerezni. A jelentkezési lapot hivatalos kérvény is pótolhatja.
A benyújtáshoz csatolni kell: Hiteles közgyûlési jegyzõkönyv, jelenléti ív. �
Közgyûlési határozatok: kérelemrõl, közös képviselõ felhatalmazásáról, elfo-
gadott árajánlat összege, azonnali inkasszóengedélyezésrõl.� A társasház
önrészét bemutató igazolás: eredeti banki igazolás, vagy közgyûlési határozat
a hiányzó önrész pótlásáról.� A társasház közgyûlése által elfogadott kivitele-
zõi árajánlat/ok/.� A gázszolgáltató írásos nyilatkozata.
A munkát a szerzõdés kötést követõ 75 napon belül be kell fejezni.
A Kerületfejlesztési Bizottság a kérelem elbírálásáról a társasházat írásban ér-
tesíti. Az elbírálás után az önkormányzat szerzõdést köt a társasház képvise-
lõjével.

Fedrid Gábor a Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
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(Folytatás az elõzõ lapszámból)
Érvényességi kellék, hogy magából
az okiratból kitûnjék:
1. a végrendeleti 
minõség
A törvény nem kívánja meg a vég-
rendelet szó használatát. Érvényes a
végrendelet akkor is, ha a megjelö-
lést nem szabatosan vagy téves
megnevezéssel tartalmazza, de az
okirat tartalma nem hagy kétséget
afelõl, hogy az az örökhagyó végaka-
rata. Nem érinti a végrendelet érvé-
nyességét, ha az okiratban az örök-
hagyó más egyéb nyilatkozatot is
tesz. Nem szükséges a végrendelet-
ben név szerint megjelölni az örököst
sem, elegendõ az érvényességhez,
ha az örökös személye akként van
körülírva, hogy azonosságához két-
ség nem fér (pl. a lányomra hagyom
megjelölés megfelelõ, ha az örökha-
gyónak egy lánya van). Ha azonban
a végrendelet az örököst nem jelöli ki
(pl. úgy rendelkezik, hogy mást jogo-
sít fel az örökös kiválasztására), a
végrendelet érvénytelen.

2. az okirat keltének
helye
Amennyiben ez az okiratból nem
tûnik ki, nincs törvényes lehetõség
arra, hogy azt egyéb módon, példá-
ul tanúvallomással igazolják. A kel-
tezés helyének nem fogadható el a
végrendeletet aláíró tanúk lakhely-
ének megjelölése. A keltezés az
okirat bármely részén lehet, de ki
kell tûnnie annak, hogy azzal az
örökhagyó a végrendelkezés helyét
kívánta megjelölni. Az örökhagyó
lakáscímének feltüntetése egyma-
gában a keltezés helye megjelölé-
sének nem tekinthetõ.

3. a keltezés ideje
A végrendelet keltének oly módon
kell az okiratból kitûnnie, hogy e vo-
natkozásban ne legyen semmiféle
kétely. Nem elegendõ tehát, ha
egyéb körülményekbõl következtet-
ni lehet arra. A hiányzó keltezést bi-
zonyítással pótolni nem lehet, mint
ahogy úgy sem, hogy utóbb a kelte-
zést az örökhagyó helyett valaki a
végrendeletre ráírja.
A keltezés ideje év, hó és nap sze-
rint meghatározott, ezért az olyan
szóhasználat vagy jelölés, amely
idõtartamra utal, a törvényi elõírás-
nak nem felel meg. A megjelölés vi-
szont akkor is megfelel a törvényi
elõírásnak, ha nem naptárszerû,
hanem a keltezés idejét más mó-
don, de kétséget kizáró pontosság-
gal megjelöli (például 1997. pün-
kösd hétfõjén, vagy 1996. kará-
csony második napján).
A keltezésnek magából az okirat-
ból kell kitûnnie, ehhez képest
nem kell kötelezõen az örökhagyó
aláírása elõtt szerepelnie, tartal-
mazhatja azt maga a végrendelet
szövege is, de lehet az örökha-
gyó, sõt a tanúk aláírása után is.
Megjegyzem azonban, hogy
amennyiben a keltezés az okira-
ton nem a szokásos módon van
elhelyezve, bizonyítás tárgya le-
het, hogy nincs e szó arról, hogy a
végrendelet e hiányosságát valaki
utólagosan pótolta, mely körül-
mény már maga után vonhatja a
végrendelet érvénytelenségének
megállapítását.
Elõfordulhat, hogy a végrendelet
tartalmazza a keltezést, de utóbb
bebizonyosodik, hogy a keltezés
idõpontja a valóságtól eltér. A tör-
vényi rendelkezés alapulvételével a
végrendelet ebben az esetben is
rendelkezik az érvényességhez
szükséges alaki kellékkel (tartal-
maz keltezést), a téves megjelölés
ezért annak érvényességét nem
érinti.
A további, sajátos alaki érvé-
nyességi kellékekkel a követke-
zõ számban foglalkozom.

Dr. Baki Ágnes
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Ismételten köszöntöm az olvasókat, a Budapesti
Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda megbízott ügyvéd-
jeként. Továbbra is minden kedden 16-19 óra között,
valamint minden pénteken 9-12 óra között várom
Önöket a VII. kerület, Wesselényi utca 17. szám alatt,
ahol bármilyen jellegű jogi problémával felkereshetnek. 

Dr. Baki Ágnes ügyvéd

Magánvégrendelet (2. rész)

A Budapesti Esélyek Háza képzőművészeti és fotó pályáza-
tot hirdet „ESÉLYEGYENLŐSÉG GYERMEK SZEM-
MEL” címmel minden felső tagozatos; meseíró versenyt
minden 3-4 osztályos általános iskolás diák számára.
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� Kőműves burkolási, festés-mázolási
munkálatokat, teljes lakásfelújítást vállal.
Tel.: 210-6130, 06(20)426-3626

�Vállalkozó vállal vízszerelés, fűtéssze-
relés, gázszerelés átalakításokat, dugulás-
elhárításokat, ingyenes kiszállás, kőmű-
ves munka, burkolás és komplett lakásfel-
újítást, nagyobb munka esetén a nyugdíja-
soknak 10 % kedvezmény. Tel.:
06(20)9125-128

� AVON tanácsadó nőnek regisztráltas-
sa most ingyen magát! Küldje el a telefon-
számát, nevét SMS-ben a 06(20)9515-
742-re. Visszahívjuk! Minden jelentkező
mintacsomagot kap ajándékba!
� KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerű-
en! INGYENES pótkocsi, dobozok!
Bauer-Teher  Tel.: 292-1612, 06(30)944-
3717
� Fogsorjavítás megvárható! Fogpót-
lások kedvező áron. Gyulai, Erzsébet krt.
51. f/5. Tel.: 342-3429, 06(30)231-1519
� Gyógypedikűr-manikűr, testmasz-
százs. Hajós u. 13-15. Tel.: 06(20)483-
5501. Kérésre házhoz megyek! Moldován
Ildikó

� Színes televíziók helyszíni javítása, ki-
szállási díj nélkül. Puska Géza 342-6425
(üzenetrögzítő is) 
� Vízóraszerelés, gázkészülék javítás.
Tel.: 251-4912
� Redőny, reluxa, harmonikaajtó, rolet-
taszerelés, javítás hétvégén is! Tel.: 261-
7298, 06(30)318-5217
� Pedikűr, manikűr, lábmasszírozás a
kerületben. Zsóka 06(30)250-5774. Hív-
jon bizalommal házhoz is kimegyek!

� Zármester! Gyorsszolgálat! Ajtónyi-
tás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-
szerelés, betörésvédelem, lakatosmunkák!
Tel.: 06(30)9613-794
�� Órajavítás, antik órák restaurálása,
esetleg oda-visszaszállítással. Órák, ele-
mek, csatok óraszíjak (erős csuklóra
is). Tel.: 06(70)505-5620, VII., Garay u.
45. Üzletház. Web: www.jungoras.hu

� LÉPCSŐFELÚJÍTÁS porelszívás-
sal, kő-, műkőlépcsők, lépcsőpihenők fel-
újítása szakcég által, garanciával. Tel.:
420-4616, 06(30)9480-241

� Villanyszerelő, tapasztalt ELMŰ
nyugdíjas hibaelhárításokat, villanyfűtés,
bojler  javításokat, korábbi veszélyes sze-
relések bemérését, dokumentálását, azok
javítását garanciával  vállalja. . Tel.: 337-
0338, 06(70)259-0089 Tessék megőrizni! 

� Festés, mázolás, tapétázás garanciával,
takarítással. Nyugdíjasoknak, társashá-
zaknak kedvezmény. Tel.: 06(70)282-
0071
� AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERŰ
JAVÍTÁSA, szigetelése, zárcserék garan-
ciával. Horváth Ákos, tel.: 06(30)9628-
704
� Garanciával vállalok csempézést,
padlóburkolást, kőműves munkát, vízsze-
relést, azonnali kezdés. Tel.: 06(20)234-
0811
�Profi galéria építés 1 nap alatt minősé-
gi anyagból, olcsón, fémből, fából. Tel.:
06(70)210-3539
� Kiadó lakásokat, ingatlanokat kere-
sünk a kerületben. Tel.: 351-9578,
www.ingatlanabc.net
� GÁZKÉSZTÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA
gázégők, konvektorok,  tűzhelyek, Hévíz
készülékek javítása, karbantartása. Bán
László Tel.: 220-9765, 06(20)432-5598 
� 44 éves egyedülálló nő eltartási szerző-
dést kötne ott-lakással. Tel.: 06(20)358-
5789
� A Holló utcában garázshely hosszú
távra kiadó. Érdeklődni: 06(70)339-8740
telefonszámon
� Depresszió, szorongásos zavarok, al-
vászavar, pánikbetegség kezelése, pszi-
chiátriai magánrendelésen Rákóczi úton.
Dr. Erdős Anna bejelentkezés: 06(20)365-
3530
� Jelzáloghitel. Ingatlan vásárlásra sza-
badfelhasználás és hitelkiváltás. BAR lis-
ta nem akadály. Tel.: 06(20)9445-197,
06(70)5443-138

� Balett tanfolyam az Almássyban!
Óvodásoknak és kisiskolásoknak játékos,
táncos foglalkozás. Tel.: 261-3380,
06(20)424-2618
� Redőny, reluxa, szalagfüggöny, szú-
nyogháló, napellenző szerelése, javítása, ga-
ranciával. Tel.: 261-3380, 06(30)973-4378
� Kémia, matematika, fizika tanítást
vállalok. Bíró Zoltán, tel.: 06(70)317-
5546

� Költöztetés, áruszállítás olcsón, éjjel-
nappal. Tel.: 06(1) 321-2723, 06(20)382-
4697, 06(30)270-4894, 06(70)513-8931
� 50 éves, csendes, egyedülálló, nemdo-
hányzó, alkoholt nem fogyasztó férfi ki-
adó szobát keres. Esetleg házimunkába
besegítek. Tel.: 06(30)413-0662
� Városligeti fasor közelében III. eme-
leti, 84 nm-es (2 és fél szobás) összkom-
fortos, felújított, gázfűtéses, vízórás,
szép nagypolgári lakás, beépített konyha-
bútorral tulajdonostól eladó. Irányár:
24,4 mFt Tel.: 06(20)572-6162
� Ruhatisztító, ruhajavító! Textil- és
bőrruházat, szőrmefélék, függönyök,
plédek tisztítása, festése, zipzár-, bélés-
csere, felhajtások, szőnyegtisztítás, sze-
gés, javítás. Damjanich u. 11-15.
(Kaisers oldalában) Tel.:  257-7050
� Bt-k, kft-k és egyéni vállalkozók tel-
jes körű könyvelését vállaljuk Békásme-
gyeren. New Line Consulting Bt. Tel.:
06(20)326-7664, 243-4686
� Még egyedül? Rendezvények, új szol-
gáltatások, több ezer klubtag, baráti árak.
Tel.: 302-0593
� Eladó ingatlanokat keresünk ügyfe-
leink részére. Korrekt együttműködést
garantálunk!  Fix-Pont Ingatlaniroda,
XIII., Szent István krt. 26. Tel.:
06(30)6199-337 (06-1)788-1274,
www.fix-pontgroup.hu
� MEGNYITOTTUK IRODÁNKAT!
Teljes körű hitelügyintézés BAR listá-
soknak is. Peterdy u. 35. Tel.: 342-1000
� MEGNYITOTTUK TÁPLÁLKO-
ZÁSI ÉS ÉLETMÓD TANÁCSADÓ
IRODÁNKAT! Szolgáltatásaink: díj-
mentes testzsír mérés, személyre szabott
tanácsadás, stb. Várjuk szeretettel egy
kellemes teára. Peterdy u. 35. Tel.: 342-
1000
� Zongorázni megtanulhatsz kedvenc
slágereiden keresztül is! Zongora tanítás
Pesten, a Keletinél, 17 éves korig. Tel.:
06(20)931-80321, www.bizekemi.hu
� Zongora 50.000 Ft-ért eladó Buda-
pesten! Kereszty féle, világkiállítás díjas,
bécsi mechanikás, 130-as. Kemény bil-
lentés, kezdőknek ideális. Tel.:
06(20)931-8032

� Ingatlanügyeit bízza szakértőre!
VII. Dob u. 71.  www.ingatlanpalet-
ta.hu, 06(30)327-4579

� Nőgyógyászati magánrendelés!
Kedd 17-19 óráig, csütörtök: 11-13
óráig, VII. Hársfa u. 17. Tel.:
06(20)470-2080

�Államilag elismert dajka pedagó-
giai és gyógypedagógiai asszisztens-
képzés. Kasza Szakképzés 06(1)276-
5918

� Keresse társát Györgyi Asszony-
nál! Szeretettel  várunk mindenkit aki
igényli szolgáltatásunkat. Nyugdíja-
soknak 50 % kedvezményt biztosí-
tunk.  Érdeklődés: 326-5989, reggel:
8-10-ig, este: 20-22-ig 

�Mellékjövedelem 80.000 Ft/hó kö-
tetlenül, otthonából irányítva, ügynö-
kösködés nélkül! Fogyhat! Tel.:
06(70)605-7337, 409-0585

� Lakossági gyorsszerviz!  Teljes
körű gázkészülék javítás, dugulásel-
hárítás, víz-, villanyszerelés, készü-
lékjavítás, 0-24-ig, hétvégén is! Tel.:
291-2800, 06(20)334-3437

� GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÓ
GYORSSZOLGÁLAT: cirkók,
konvektorok, cserépkályhák, vízme-
legítők karbantartása, beüzemelése
garanciával, 0-24 óráig, hétvégén és
munkaszüneti napokon is! Tel.: 292-
1990, 06(70)704-1091

� KERÜLETI GYORSSZOLGÁ-
LAT:  dugulás-elhárítás-, víz-, vil-
lany-, gáz-, fűtésszerelés, készülékja-
vítás anyagbeszerzéssel, garanciával
0-24 óráig! Tel.: 321-1826

� Kerületi gyorsszerviz: teljes körű
gázkészülék javítás, fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás, víz-, gáz-, villany-
készülékek javítása 0-24 óráig, hétvé-
gén is. Tel.: 321-3174, 06(70)609-
2550

Computer Shop
Komplett számítógépek

igény szerint
Számítógépes alkatrészek, 
részegységek, tartozékok

Szerviz
Hálózatépítés, karbantartás

*
Mobiltelefon alkatrészek
árusítása és szervizelése

*
1074 Bp. Szövetség utca 11

Tel: 352-1372
Nyitva:hétfő-csötörtök 9-17

Péntek 9-16 - ig
http://www.ba-lin.com

MTK EVEZÕS KLUB
12-14 éves sportolni akaró fiúk,

lányok jelentkezését várja.
Jelentkezni lehet: 

Bp. XX., Vízisport utca 24.
Fekete István edzõ

Mobil: 06(20)9755-300
Hétfõ, szerda, péntek 15-tõl 17 óráig 

ÓBUDA SZOMSZÉDSÁGÁBAN ÜRÖMÖN ÚJ ÉPÍTÉSÛ,
ZÖLDÖVEZETI ÖNÁLLÓ APARTMANOK 

ÖRÖKLÉSI LEHETÕSÉGGEL LEKÖTHETÕK!
A szállodai szintû szolgáltatást az úszómedence, 

a szauna, a 7000 nm-es parkosított kert, és a masz-
százsmedence teszi még komfortosabbá. Az állandó

nõvérügyelet és az orvosi felügyelet biztosított.
Contractors Kft. 

1086 Budapest, Üllõi út 14. 
Tel.: 317-0890, 06(20)912-5831

Társasházkezelés. A Saxus Társasházkezelõ Kft.
vállalja új és régi épületek kezelé-sét, karbantartását,

társasházak ügyeinek teljes körû ellátását, 
gyorsszolgálat biztosí-tását. 
Részletesebb információ: 

www.saxus társasházkezelés.hu, e-mail:
maria_keringer@hotmail.com, iroda: 351-9257,

mobil: Halupka Attila:06/30-683-5044
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M agyarországon tavaly óta műkö-
dik a kombinált italoskarton cso-
magolások szelektív gyűjtése és

újrahasznosítása. A különgyűjtött, préselt
és bálázott csomagolóanyagokat a németor-
szági Köln mellett, egy kifejezetten erre a
nyersanyagra specializálódott papírgyárban
dolgozzák fel. A kiszállított mennyiség hó-
napról hónapra nő, s a rendszer működésé-
vel kapcsolatban eddig mindössze egyetlen
apró probléma merült fel: mivel kombinált
csomagolásról van szó, nem mindenki tud-
ja, hogy hova - a gyűjtőszigeten melyik
konténerbe - kell a hulladékot bedobni. A
kérdés eldöntésére találta ki a hasznosítást
szervező Italos Karton Környezetvédelmi
Egyesülés, a Kék Doboz lottót. A helyes
válasz ott van a játék nevében: Budapesten
a kék, vagyis a papírgyűjtésre szolgáló kon-
téner a megfelelő hely az italoskarton cso-
magolások számára.

Aki részt akar venni a különgyűjtésben,
egyúttal részt vehet magában a játékban is.
Ehhez csupán a játékos nevét és címét kell
feltüntetni a kiürült dobozon, majd az így
"megcímzett", laposra préselt csomagolást
kell bedobni a gyűjtőszigetek kék konténe-
reibe. (A nevet és címet legegyszerűbb egy
fehér lapra felírni és azt a kartondobozhoz
ragasztani.) A papírhulladék esetében min-

denképpen utóválogatásra van szükség, en-
nek során szűrik ki a névvel és címmel ellá-
tott dobozokat, hogy ki tudják sorsolni a
nyerteseket. 

A játék célja természetesen a kombinált
csomagolások szelektív gyűjtésének és
hasznosításának népszerűsítése. A két, illet-
ve háromféle (papír-műanyag vagy papír-
alumínium-műanyag) összetevőből álló
italoskarton kiváló nyersanyag: a klórmen-
tes, jó minőségű papírból újrapapír (hul-
lámkarton csomagolóanyag) lesz, a mű-
anyagot és az alumíniumot pedig a cement-
gyártásban hasznosítják. A Magyarorszá-
gon összegyűjtött italoskarton feldolgozása
még csak néhány hónapos múltra tekinthet
vissza, maga a csomagolóanyag azonban
nem mai találmány: az ötlet majd 80 éves.
A kombinált kartondobozok népszerűsége
elsősorban a kedvező higiéniai és élelmi-
szerbiztonsági tulajdonságokból adódik (a
fényvédő, antiszeptikus és ütésálló) csoma-
golás nem csak a káros mikroorganizmusok
bejutását, az értékes vitaminok és fehérjék
lebomlását akadályozza meg, de többnyire
azt is, hogy a dobozba csomagolt tej vagy
gyümölcslé - a vásárlók legnagyobb bosz-
szúságára - idő előtt kiszivárogjon. A biz-
tonsággal függ össze, hogy újabban már
csecsemőknek szánt élelmiszereket is cso-

magolnak italoskarton dobozba. Az már
csak a ráadás, hogy formájából adódóan
megkönnyíti a tárolást - az alumíniummal
kombinált változatok esetén hűtés nélkül is. 

A Kék Doboz Lottó fődíja egy stockhol-
mi hétvége lesz. A nyerteseket nem véletle-
nül repítik éppen Skandináviába. Ott
ugyanis régóta élő gyakorlat az italoskar-
ton-újrahasznosítás papírgyári eljárással.  A
főnyeremény mellett több értékes, környe-
zetbarát díjat is nyerhetnek a szerencsés pá-
lyázók, akik remélhetőleg az akció befeje-
ződése után sem felejtik el, hogy az italos
kartondoboznak a kék gyűjtőedényben a
helye Budapesten.

KÉK DOBOZ LOTTÓ: játék a környezetért 

A kerületünkben jelenleg szelektív
hulladékgyűjtő szigetek a következő
helyszínen találhatók:

· Dob utca  35. (a 38-cal szemben, a jár-
da belső szélén)

· Bajza utca  - Városligeti fasor sarok (a
17/B pavilon mellett)

· Klauzál tér
· Bethlen Gábor tér - István út sarok
· Almássy tér

www.iksznet.hu 

Neves magyar grafikusmű-
vészek eredeti meseillusztrá-
cióinak állandó kiállítása lát-
ható a BÁV Rt. Kortárs Mű-
vészeti Galériájában (V. ker.,
Bécsi utca 3.). A képzőművé-
szeti alkotásokat nem csak
megcsodálni lehet, hanem
meg is vásárolhatók. 

A galéria 1993 óta létezik, amely-
ben számos jeles művész munkáit
mutatták már be. A Mese Galéria
című kiállítás 1996-ban talált itt ott-
honra. Bizonyára mindenki emlék-
szik Vackorra, a „piszén pisze kö-
lyökmackóra”, a Varjúdombi me-
sékre, Dargay Attila népszerű rajz-
filmjeire, vagy Öreg néne őzikéjé-
re. A már elhunyt Reich Károly
grafikusművész a magyar gyer-
mekkönyv-művészet nagy újítója
volt. A mesékhez, ifjúsági regé-
nyekhez, gyermekversekhez készí-
tett munkáinak legfőbb jellemzői a
könnyed, tiszta vonalak, az egyéni
forma- és színvilág. Előszeretettel
használt vízfestéket, temperát,
pasztell- és zsírkrétát. Nevéhez
nem csak Kormos István Vackor
című verseskönyvének rajzai köt-

hetők. Ő illusztrálta Benedek Elek
mese könyveit, Molnár Ferenc Pál
utcai fiúk, és Móricz Zsigmond
Légy Jó mindhalálig című ifjúsági
regényét is. Heinzelmann Emma
neve hallatán sokunknak a Varjú-
dombi mesék jutnak eszünkbe, pe-
dig emellett számos mesekönyv is
az ő munkáját dicséri. 

Az Öreg néne őzikéjét, a János
vitéz kedves figuráit Róna Emynek
köszönhetjük. Az 1988-ban el-
hunyt grafikus, festő érdemes mű-
vész pár évig külföldön is élt, dol-
gozott újságoknál, folyóiratoknál és
könyvkiadóknál is. Több hazai és
külföldi díjat kapott. 1939-ben gra-
fikai díjat (arany diplomát) nyert a
New York-i világkiállításon. Mun-
kásságának fő területe a meseil-
lusztráció volt, csaknem négyszáz
könyvet illusztrált. Itt a galériában
többek között a Tükörszívű huszár-
hoz készült aquarelle festményei,
és tollrajzai láthatók. Tovább halad-
va találkozhatunk Dargay Attila Az
erdő kapitánya című rajzfilmjének
főhősével, Szántó Piroska festmé-
nyeivel, a nem rég hazatért Sos-
tarics Yvette munkáival.

SSSSzzzzoooommmmsssszzzzééééddddoooollllóóóó    ----     MMMMúúúúzzzzeeeeuuuummmmiiii     kkkkiiii tttteeeekkkkiiiinnnnttttõõõõ

Mese Galéria a belvárosban
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Rejtő Jenő 1905-ben szüle-
tett Erzsébetvárosban, a
mai Hevesi tér (korábban
Izabella) 5-ben. Bár sok
minden iránt érdeklődő,
művészalkat, jó képességei
ellenére sem érezi otthono-
san magát az iskola falai
között. Családja tudomásul
veszi azt is, hogy színi pá-
lyára készül. Rákosi Szidi
népszerű színésziskolájába
iratkozik be, melyet sikere-
sen el is végez. 

Egy ideig statiszta,
majd néma szerepet kap,
ám amikor a hordágyról le-
ejti a sebesültet alakító
Törzs Jenőt, vége is lesz
színpadi pályafutásának. A
színházhoz azonban hű
marad. Karcolatai, írásai
már abban az időben meg-
jelennek a hazai lapokban,
így Salamon Béla felismeri
benne az írót, s jóvoltából
házi szerző lesz a Teréz

körúti Színpadnál. A fiatal
Rejtő Jenő azonban szűk-
nek érzi maga körül a vilá-
got. Szüksége van élmé-
nyekre, ezért 24 éves korá-
ban pénz nélkül neki vág a
világnak. Először Bécsbe
utazik, onnan Berlinbe,
majd Stockholm, Párizs,
Marseille következik. In-
nen hajóval bepillant
Észak-Afrikába. Két éves
utazása során, "nem egy-
szer olyan groteszk kalan-
dokba keveredett, amelyek
alapanyagát adták a későb-
bi howardizmusnak" (Az
utolsó szó jogán, 1967.).

Erre példa az, amikor
Párizsban lakbérét nem
tudja kifizetni, ezért elhiteti
főbérlőjével, hogy inkogni-
tóban szegény, lakbérfize-
tésre képtelen magyar,
száműzött uralkodó valójá-
ban trónja visszaszerzésén
munkálkodik, s így játssza

ki ellenségeit. Sikerül is ily
módon további hitel kap-
nia. Berlinben fizetés nél-
küli gyakornok a híres ren-
dező, Reinhardt mellett.
Pénzre lócsutakoló munká-
val a lóversenytéren tesz
szert. Hamburgban hamisí-
tott francia parfümöket árul
éjszakai lokálokban, ami-
kor fülön csípik, néhány
napi fogdával megússza.
Svédországban heringhalá-
szatra akar "specializálód-
ni", innen kitoloncolják, s
minthogy útlevelében fran-
cia vízum van, visszairá-
nyítják Franciaországba.
Párizsban édességet árul a
Montparnesse mulatóiban.
Majd egy vándorcirkusz-
hoz szegődik el segédmun-
kásnak, s eljut Marseille-be
is. Ott fellopózkodik egy
Észak-Afrikába tartó hajó-
ra, s Oránig jut el. Ez elég
arra, hogy "beleszagoljon

az idegenlégió világának
levegőjébe". Hazatérve elő-
ször operetteket ír, sikerrel.
Aki mer, az nyer című mű-
ve 150 előadást ér meg
Honthy Hannával és Törzs
Jenővel a főszerepben. Az
úrilány szobát keres, Zilahy
Irén főszereplésével szintén
nagy sikert ér el. Kártya-
szenvedélye miatt adósság-
ba keveredik. Ekkor jön
össze Müller úr ponyvaki-
adójával, aki detektívre-
gényt kér tőle, lehetőleg
idegen néven. Rejtő Jenő
előbb francia, azaz Gibson
Lavery álnéven ír. Eközben
találja meg saját műfaját, a
ponyva paródiáját, és az an-
gol P. Howard nevet. 

A légiós regények a két
világháború közti időben
nagy népszerűségnek ör-
vendnek. Időnként detek-
tívregényeket is ír (pl. Vesz-
tegzár a Grand Hotelban).E

regényének elkészül a film-
változata is 1963-ban A
Meztelen diplomata címen.
Rejtő Jenő is kávéházi író.
Többnyire a Nova kiadóval
szembeni Japán kávéház-
ban tanyázik. Amit ír, azért
a kiadó azonnal fizet. Ha pl.
megitta kávéját, vagy
megette tízóraiját a kávé-
házban, a főpincér annyi
sort visz át kéziratából a ki-
adónak, amennyi fedezi
számláját. A Nova kiadó az
így hozzáérkező kézirat
részleteket összerakja és
így készül el az újabb
Howard regény. A sors kér-
lelhetetlen vele szemben.
1942-ben a nagykátai kór-
házból betegen hurcolják el
egy büntetőszázadba. Mun-
katáborban hal meg 1943.
január elsején. 

Erzsébetvárosban szü-
lőházán emléktábla és róla
elnevezett utca őrzi emlékét.

Blaha Lujza 1852.
szeptember 8-án,
Reindl Ludovikaként
született Rimaszom-
baton. Édesanyja,
(Ponti Lujza) után
nevezték Lujzikának. 

Gyerekkora, lévén szülei
színészek, vándor társu-
lattal telik, öt éves korától
már kisebb szerepekben

színpadra is lép. Korán ár-
vaságra jut, egy Kölesi
nevű színészcsalád veszi
pártfogásába. Nagyobb
szerepben először 1858-
ban lépett színpadra Győ-
rött, Kölesi Lujza néven.
1864-ben a budai Nép-

színházban, 1865-ben
Szabadkán játszott. Itt
férjhez ment Blaha János
színházi karmesterhez,
akinek zenei képzettségét
köszönhette. Férje halála
után (1871-ben) Buda-
pestre került, a Nemzeti
Színházhoz, ahol népszín-
műben, operettben és ope-
rában egyforma sikerrel
szerepelt.  1875-ben az
akkor megnyílt pesti Nép-
színház tagja lett. A ma-
gyar népszínmű, amely-
nek legkiválóbb tolmá-
csolója volt, a 70-es évek-
től kezdve az ő játékstílu-
sát, egyéniségét - melynek
fő ereje a játékossággal
vegyülő érzelmesség volt
- követve őrizte meg ro-
mantikus, stilizált és irreá-
lis jellegét. Kortársai és az
utókor véleménye szerint
is rendkívül jelentős sze-
repe volt Budapest szelle-
mének magyarrá tételé-
ben, hiszen az ő varázsla-
tosan kedves egyénisége
által lett a Népszínház a

pesti német színház dia-
dalmas vetélytársává. A
korabeli közönséget ha-
mar meghódította köny-
nyed játékával, humorá-
val és kellemes énekével. 

Blaha Lujza életének
legnagyobb részében Er-
zsébetvárosban, az Erzsé-

bet körút - Rákóczi út sar-
kán lévő EMKE-ház első
emeletén élt. Ablakából
láthatta a később lerom-
bolt Nemzeti Színházat,
és megérhette az iránta ér-
zett tiszteletnek és megbe-
csülésnek egy olyan meg-
nyilatkozását, mely nem

sokaknak adatott meg: a
Rákóczi út és a Nagykörút
találkozásánál kialakult
teret 1920. április 20-a óta
Blaha Lujza térnek hívják.
A századvégi népszínmű-
vek híres primadonnája
1926. január 18-án távo-
zott az élők sorából. 

A Nemzet Csalogánya Erzsébetvárosban élt
BBBBllllaaaahhhhaaaa    LLLLuuuujjjjzzzzaaaa    111155553333    éééévvvveeee    sssszzzzüüüülllleeeetttteeeetttttttt

Az EMKE-ház jelenleg felújítás alatt áll. Korábban az elsõ emeleten egy használt
holmikat árusító üzlet kínálta portékáját az ország egyik leghíresebb mûvésznõjének
„lakásában”.

BBBBUUUU DDDD AAAA KKKKAAAATTTTAAAA LLLL IIII NNNN HHHH EEEE LLLLYYYY TTTT ÖÖÖÖ RRRRTTTTÉÉÉÉNNNNEEEETTTTIIII RRRR OOOO VVVVAAAATTTTAAAA

Száz éve született Rejtõ Jenõ, író
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Meleg, zöldséges 
elõétel
Hozzávalók: 205 g zöldbab, 2 kis
cukkíni, 1 piros húsú paprika, 400
g burgonya, 4 evőkanál olaj, 4 dl
zöldségleves (kockából), 1 dl jog-
hurt, 1 kis fej fokhagyma, korian-
der - és mentalevelek, só, bors, cu-
kor.

A 4 cm-es darabokra vágott
zöldbabot forrásban lévő sós víz-
ben 2-3 percig előfőzzük, a cukkí-
nit 1 cm vastag szeletekre, a kima-
gozott paprikát 5 cm hosszú csí-
kokra, a burgonyát pedig rövi-
debb hasábokra vágjuk. A felfor-
rósított olajon a zöldségeket kü-
lön-külön 4 percig pároljuk, majd
valamennyit visszatéve felöntjük
a zöldséglevessel, és 15-20 percig
főzzük. Közben elkészítjük a már-
tást, a joghurtot, az apróra vágott
hagymát és zöld leveleket, ízlés
szerint cukorral és sóval alaposan
összekeverjük. A zöldségeket me-

legen tálaljuk és hideg mártással
kínáljuk.

Gombás 
palacsintabatyu
Hozzávalók: 3 evőkanál olaj, 1
hagyma, 200 g gomba, 100 g cuk-
kíni, 6-8 zsályalevél, 1 gerezd fok-
hagyma, só, bors, 4-5 szál petre-
zselyem, 2 tojás, 16 szál snidling, 8
sós palacsinta.

Az olajban 4-5 percig pirítjuk a
finomra vágott hagymát és zsályát,
a felkockázott gombát és cukkínit,
az áttört fokhagymát, ízlés szerint
sózzuk, borsozzuk, levét elfőzzük.
A tojásokat felverjük, a keverékre
öntjük, rezgősre sütjük, megszór-
juk a vágott petrezselyemmel. A
snidlingszálakat leforrázzuk. Min-
den palacsinta közepére 1 evőka-
nál tölteléket púpozzunk, a széle-
ket összeforgatjuk, megkötjük 2
szál snidlinggel. Tálaláskor mikro-
hullámú vagy hagyományos sütő-

ben (lefedve) átforrósítjuk, és para-
dicsommal, olívabogyóval díszítve
tálaljuk. 

Zöldséges haltorta
Hozzávalók: 1/2 csomag fagyasz-
tott leveles vajas tészta, 60 dkg ve-
gyes zöldség (pl. karfiol, brokkoli,
répa, póréhagyma), 10 dkg edámi
sajt, 50 dkg halfilé, 1/2 citrom leve,
3 dkg vaj vagy margarin, 1 evőka-
nál liszt, 1/2 zöldségleveskocka, 1
tojássárgája, só, őrölt bors, csipet-
nyi reszelt szerecsendió, 4 kis (14
cm átmérőjű) tortaformácska.

A csomagban lévő egyik leve-
lestészta-tekercset hagyjuk felen-
gedni, majd akkora lappá nyújtjuk,
hogy négy kb. tizenhat centis
négyzetre vághassuk. A zöldségfé-
lét megtisztítjuk, megmossuk, és
falatnyi darabokra szabjuk. A saj-
tot kockákra vágjuk. A sütőt 200
oC-ra előmelegítjük. A formákat
hideg vízzel kiöblítjük, és mind-

egyikbe egy tésztalapot fektetünk.
A többféle zöldséget lobogó, sós
vízbe rakjuk, és kb. öt percig főz-
zük. Utána leszűrjük, alaposan le-
csöpögtetjük, és a formákba terít-
jük A halat megmossuk, papír tö-
rölközővel megtöröljük, a citrom-
lével meg a sóval bedörzsöljük, és
kockákra vágva a zöldségekre
szórjuk. A mártáshoz a vajat vagy
margarint felolvasztjuk, a lisztet
beleszórjuk, kevergetve világos-
sárgára sütjük, majd bő egy deci
vízzel felengedve a leveskockával
ízesítjük. Addig forraljuk, amíg a
kocka fel nem oldódott, majd a
sajtkockákat belerakva hagyjuk
felolvadni. Sóval, borssal, szere-
csendióval ízesítjük, és a halra meg
a zöldségekre öntjük. A lelógó
tésztaszéleket a töltelékre hajtjuk,
és a simára kevert tojássárgájával
megöntjük. A sütőben kb. 25 per-
cig sütjük, utána forrón tálaljuk.

Keszthelyi

Könnyû, szeptemberi zöldséges finomságok
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☺☺ ☺☺ ☺☺

Férjek egymás közt: -
Mondd csak, biztosan
tudod, hogy megcsal a
feleséged?
- Biztosan nem, de már
két éve nem jött haza.

* * *
- Hallom, összevesztél
a feleségeddel. Mi tör-
tént?
- Nem tudtunk meg-
egyezni a nyaralással
kapcsolatban.
- Hogyhogy?
- Én mindenképpen a
K a n á r i - s z i g e t e k r e
akartam menni, õ meg
mindenáron velem
akart jönni.

* * *
- Tényleg megõrjítesz
Dezsõ! Akármit mon-
dok, mindig kijavítasz,
és ez így megy már ti-
zenöt éve!
- Tizennyolc, drágám,
tizennyolc!

* * *
- Pincér, ez a csirke
csupa csont és bõr!
- Talán parancsolja a
tollát is?

Két napig
TE IS
Változatos ifjúsági- és
gyermekprogramokon
vehettek részt azok, akik
ellátogattak a Kéthly An-
na téren szeptember 17-
én és 18-án megrendezett
TE IS elnevezésű rendez-
vényre. Az önkormányzat
által szervezett ingyenes,
szabadtéri programot De-
meter Tamás alpolgár-
mester nyitotta meg.

Lakossági fórum
Az Erzsébetvárosiak Klubja lakossági fórumot rendez
szeptember 29-én 17 órakor az Almássy Téri Szabadidõ-
központ (Almássy tér 6.) II. emeleti kamaratermében. Ven-
dégek: Hunvald György polgármester és Dr. Vedres Klára a
szociális bizottság elnöke. Témák: 1. Tájékoztató az elsõ
félévi célkitûzések, tervek megvalósításáról. 2. A szociális
támogatási rendszer változásai. Minden érdeklõdõt szere-
tettel várnak!

Ingyenes
nyelvizsga-
előkészítő
Az Erzsébetvárosi Német
Kisebbségi Önkormány-
zat (1077 Bp. Rózsa utca
20.) ingyenes középfokú
nyelvvizsga-előkészítő
tanfolyamot indít októberi
kezdéssel.

Érdeklődni lehet a 06-
20-9533-420-as telefon-
számon Kiss Helga iroda-
vezetőnél, személyesen
szerdai napokon 14-16
óráig a Rózsa utca 20.
szám alatti irodában vagy
telefonon a 352-9688-as
telefonszámon.

A nyári szünet után újra
induló Baba-Mama Klub
szeptembertől az Erzsé-
betvárosi Közösségi Ház-
ban tartja összejöveteleit.
A közösségi ház címe:
Wesselényi utca 17. Idő-
pont: csütörtökönként 10

órától. Érdeklődni lehet:
Esély Családsegítő Szol-
gálat (Dózsa György út
70.), tel.: 322-0272.

Minden régi és leen-
dő klubtagot szeretettel
vár: Zámbó Lilla és
Orlik Mónika

A Godot Galéria Kortárs
Magángyűjteményeket
bemutató kiállítás soroza-
tának hetedik része, Kozák
Gábor gyűjteményét mu-
tatja be. A Kettesben és

egyedül című tárlat októ-
ber 1-ig, keddtől péntekig
10 és 18 óra, szombaton
10 és 13 óra között tekint-
hető meg a Madách út 8.
szám alatt.

MMMMeeeegggghhhhíííívvvvóóóó Új helyen 
a Baba-Mama Klub

Az Erzsébetvárosi Topogó
Klub nosztalgia táncdél-
utánját az Almássy Téri
Szabadidőközpontban
minden csütörtökön 15-19
óráig rendezik meg. Klub-
tagoknak a belépés kedvez-
ményes.

Érdeklődni lehet: 06-
30-2751446-os telefonszá-
mon, vagy személyesen
csütörtöki napokon az
Almássy Téri Szabadidő-
központban 13 és 18 óra
között dr. Varga Sándorné
főszervezőnél.

Topogó Klub

Kettesben és egyedül
Párkapcsolat
Megjelent a Párkapcsolat,
konfliktuskezelõ magazin 
III-IV. száma. A családsegítõk
lapja tartalmas olvasnivalók-
kal és hasznos információk-
kal szolgál a különélõk, a há-
zassági krízisben és válófél-
ben lévõk számára.


