
„Maxi” kutyák
mikrochippel
Hunvald György polgár-
mester  bejelentette, hogy
várhatóan márciustól, a ke-
rületben regisztrált mintegy
3 ezer kutyába ültetnek
mikrochipet, mellyel követ-
hetõ lesz a kutya „oltottsá-
ga”, tulajdonosa, lakóhe-
lye. (4. oldal)

Szabad
demokrata
hangsúlyok
Az SZDSZ idei terveirõl
Gál György frakcióvezetõ
tájékoztat. (5. oldal)

Urnatemetõ az
altemplomban
Ismét mûködik az Árpád-
házi Szent Erzsébet temp-
lom altemplomában talál-
ható urnatemetõ. (14. oldal)

E-mail címünk:

olvlev@

freemail.hu
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Megnyitotta kapuit a Garay 5. szám
alatti, második polgármesteri hivatal

Ünnepélyes keretek között, február 3-án nyitotta meg dr.
Kálmán Zsuzsanna jegyzõ és Hunvald György polgármester
az erzsébetvárosi önkormányzat második hivatali épüle-
tét, a Garay utca 5. szám alatti irodaházat. 
Bõvebben a 6. oldalon

Héthónapos munka után
Demszky Gábor fõpolgár-
mester, Hunvald György
VII. és Verók István VI. ke-
rületi polgármester január
27-én átadták a Király ut-
ca felújított, Nagymezõ
utca és Deák tér közötti
szakaszát.
(Folytatás az 5. oldalon)
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Követendő városrehabili-
tációs modell lehet az er-
zsébetvárosi „zsidóne-
gyed” hagyományőrző
szempontokat szem előtt
tartó megújítása - tájékoz-
tatta Hunvald György pol-

gármester szokásos sajtó-
reggelijén az érdeklődőket,
Benedek András a Kultu-
rális és Örökségvédelmi
Minisztérium közigazgatá-
si államtitkára. A februári
sajtóreggeli vendége volt

még Marinov Péter, a bel-
ső-erzsébetvárosi műem-
lékvédelmet sürgető civil
szervezet vezetője is. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Szárnyaló tervek a zsidónegyedért
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Egyetlen társasház la-
kóinak sem volt köny-
nyű beleszokni abba,
hogy felelős tulajdo-
nosként tekintsenek
az immár tulajdonu-
kat képező lakóépület
közös ügyeire.

Éppen ezért van a leg-
több házban közös kép-
viselő, akit a ház azért fi-
zet, hogy képességei sze-

rint a legjobban képvi-
selje a lakók és a ház ér-
dekeit. Ripp Ágnes kép-
viselő egy kerületi tár-
sasház kálváriájáról tájé-
koztatja olvasóinkat. 
(Folytatás a 7. oldalon)
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Társasházi kálvária

Régóta példaértékűen,
rendkívül magas mérték-
ben támogatja a kerületi
önkormányzat a társas-
házak felújítási törekvé-
seit. Minden évben több
száz millió forintot külö-
nítenek el a költségvetés-
ben társasház-felújítás
címén. Fedrid Gábor a
kerületfejlesztési bizott-
ság elnöke tájékoztatja

az érintetteket az idei pá-
lyázat lehetséges válto-
zásairól. 
(Folytatás a 2. oldalon)
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Gázcsõ-csere elõre

Bővülő fővárosi támogatások
A fővárosi közgyűlés ja-
nuár 27-i ülésén elfogad-
ta a városrehabilitációs
keretből juttatható támo-
gatás feltételeiről szóló
rendeletét, melynek ré-
szét képezi a társasházak
részére kiírandó pályázat
is. Molnár István kerüle-

ti és fővárosi képviselő
tájékoztatja olvasóinkat
a várható változásokról. 
(Bővebben a 2. oldalon)

Mint már korábbi lapszá-
munkban megírtuk, Kispál
Tibor képviselõ újszerû ta-
nulmányi versenyre invitál-
ta a Magyar-Angol
Kéttannyelvû Általános Is-
kola és Vendéglátó Szakis-
kola diákjait. Mi lehet új-
szerû egy tanulmányi ver-
senyben? Fõleg az, hogy
a Dob utcai iskolások szá-
mára nem a színtiszta bi-
zonyítvány elérése volt az
elsõdlegesen kitûzött cél.

(Folytatás a 4. oldalon)
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Erzsébetvárosi  TV
minden hétköznap 17-tõl
18 óráig. Ismétlés a követ-
kezõ munkanap 11 órától.
Telefonszám adásidõ alatt:
462-0794. Üzenetrögzítõ:
462-0795.

TELEFONSZÁMUNK
MEGVÁLTOZOTT!

462-34-11

Bûnbanda áll 
a bûncselekmény-
sorozat 
hátterében?
Dr. Nagy-Juhák István ke-
rületi rendőrkapitány nyi-
latkozata a mozgáskorláto-
zottak parkolási igazolvá-
nyával kapcsolatos bűncse-
lekményekről a  9. oldalon. 
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A fővárosi közgyűlés január
27-i ülésén elfogadta a város-
rehabilitációs keretből juttat-
ható támogatás feltételeiről
szóló rendeletét, melynek ré-
szét képezi a társasházak ré-
szére kiírandó pályázat is.
Molnár István kerületi és fő-
városi képviselő tájékoztatja
olvasóinkat a várható válto-
zásokról. 

- Miután a pályázni kívánó társas-
házaink már javában készülnek az
idei pályázatra, a legfontosabb vál-
tozásnak azt tartom, hogy az idei
évben változik, azaz jelentősen bő-
vül azon munkák köre, melyeket
támogat a főváros. Az idén, a tava-
lyi lehetőségek mellett támogatás
nyerhető a homlokzatok és/vagy a
lépcsőház felújítására, új felvonó
létesítésére, a lakóépületek közös
részeinek akadálymentesítésére, a
ház vízszigetelésének javítására,
épületgépészeti berendezések léte-
sítésére és a kiviteli munkák lebo-
nyolítására is. A pályázható mun-
kanemek szélesebb körét az tette

lehetővé, hogy az idei évben a ter-
vek szerint a tavalyi támogatási ke-
ret kétszerese áll majd az elbíráló
bizottság rendelkezésre. Éppen
ezért szeretném ezúton is bíztatni
az erzsébetvárosi  társasházakat,
hogy minél nagyobb számban pá-
lyázzanak a fővárosnál is, ne csak a
kerületnél. A rendelet kialakításá-
hoz értékes javaslatokat küldött
Gergely József alpolgármester és
fontos, a közgyűlés által elfogadott

módosítást nyújtott be Devosa Gá-
bor képviselőtársam is. Ez utóbbi
szabályozza, hogy a pályázatot a
fővárosi költségvetés elfogadása
utáni ülésen ki kell írni, így a pályá-
zatok elbírálására még a nyári szü-
net előtt sor kerülhet.
A fõvárosi társasház-felújítási pályázat
további részvételeivel kapcsolatban
Molnár István képviselõ szívesen áll az
érdeklõdõk rendelkezésére minden
nap 9-17 óráig.Tel: 322-9815.
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Fõvárosi „társasházi” rendelet

- Az eddig megszokott trend szerint
a korábbi pályázatok tapasztalatait
összegyűjtöttük, és az adott, követ-
kező évi pályázati kiírásában figye-
lemmel voltunk a lakossági igé-
nyekre. Az idei pá-
lyázati kiírásban a
korábbinál na-
gyobb mértékű
változások várha-
tóak - mondta
Fedrid Gábor. 

A 2003-as ta-
pasztalatok alapján
tavaly a rendelet-
ben megfogalma-
zódott a gázszol-
gáltatásból kizárt
társasházak támo-
gatása. A bizottsági elnök állítása
szerint nem csak a felújítási pályá-
zatra szánt pénzösszeg mértéke a
legmagasabb a fővárosban. Joggal

állítható, hogy Budapest egyetlen
kerülete Erzsébetváros, ahol tavaly
erre a célra már költségvetési alapon
juttattak támogatást. A normál pá-
lyázati rendszerben egy évben egy

adott időpontban lehet
pályázni, a gázszolgál-
tatásból kizárt társashá-
zak számára azonban
biztosította a kerület a
folyamatos pályázati
lehetőséget. 

- A kerületben már
kipróbált támogatási
formáról tájékoztattam
a főváros illetékes bi-
zottsága elnökét, hi-
szen célszerű lett vol-
na, ha a főváros a tár-

sasház-felújításhoz hasonlóan részt
vesz ezekben a munkálatokban is.
Sajnos egyelőre nem valósult meg
javaslatom, remélhetőleg a jövő év-

ben már kalkulál a főváros is ezzel
az összeggel - mondta a képviselő.

A kerületfejlesztési bizottság el-
nöke javaslata szerint megváltozna
az idei kiírás. Megmaradna az alap-
pályázat, melyet a társasházak már
ismernek, ám azok a társasházak,
melyek jó előre gondoskodni akar-
nak biztonságukról, az eredeti pá-
lyázattal együtt gázvezeték javításá-
ra, cseréjére is pályázhatnának.
Emellett megmaradna a gázszolgál-
tatásból kizárt társasházak támoga-
tása is. Tavaly majd 63 millió forin-
tot költött a kerület azon közössé-
gek támogatására, melyeket a gáz-
művek kizárt a szolgáltatásból.
Idén, emelve a társasház-felújításra
szánt 240 milliós összeget, a gázve-
zetékek cseréjére is megfelelő ösz-
szeg juthatna. A fenti javaslat az
MSZP-frakció támogatását élvezi,
ahhoz azonban, hogy megvalósul-
hassanak az itt tervezett célok a ko-
alíciós partner és az ellenzék támo-
gatására is szükség van - zárta tájé-
koztatóját Fedrid Gábor.
A társasházi rendelet módosításairól,
illetve a pályázati kiírásról a testületi
döntés után tájékoztatjuk olvasóinkat.
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Gázcsõ-csere elõre

Az elmúlt években, mind a fõvá-
rosban, mind Erzsébetvárosban a
gázvezetékekkel sok probléma
volt. Ezeket, a problémákat - saj-
nos - elõre lehetett sejteni, és,
hogy mire vezethetõk vissza, azt
mindenki tudja. A fõvárosban
több mint húsz éve történt meg
az átállás a városi gázról, a föld-
gázra. Míg a városi gáznak van
víz tartalma, a földgáznak nincs.
Ennek kapcsán a régi szerelésû
gázvezetékek összeeresztési
pontjai - ahol a csavaros kötések
voltak - az új gáz bevezetése
után kiszáradtak. Így a tömített-
ség romlott, és szivárgások lép-
tek fel. De nem csak ez okozza a
hibákat. Törvény írja elõ, hogy a
házakban elõzetes szakmai ellen-
õrzéseket kell tartani az épület ál-
laga tekintetében,  2004-tõl a
törvény külön kiemeli a gázveze-
tékek ellenõrzését. Ez nagyon ke-
vés házban történt meg. A régi
vezetékfektetési szokások - leg-
több helyen - a gáz- alapvezeté-
kek a víz-alapvezetékek alatt he-
lyezkednek el. A természetes
csöpögés korróziót okoz a gázve-
zetéken. Ezeket, a szakaszokat
rendszeresen felül kell vizsgálni,
és korrózióvédõ réteggel ellátni.
Problémaként felmerül még az ut-
cai csapok - mely a gázmûvek tu-
lajdona - meghibásodása. Ilyen-
kor kijavítják a csapot - leginkább
utca felújításoknál - és "megnyo-
matják" a ház vezetékét. Nyomás
esés esetén a gázmûvek intézke-
dik, és lezárja a gázszolgáltatást
a házban.
A társasházak támogatására a
kerületfejlesztési bizottság tavaly
javaslatot dolgozott ki a képviselõ-
testületnek. Hogy a gázcsövek ja-
vítási munkáinál ne legyen fenn-
akadás, a közgyûlés által kért tá-
mogatást a bizottság egy héten
belül elbírálta. Így tavaly 58 tár-
sasháznak - több kérelem nem
volt - tudott a kerület gyors segít-
séget nyújtani - tudtuk meg Fedrid
Gábor képviselõtõl, az illetékes
bizottság elnökétõl.
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Fedrid Gábor

Devosa Gábor és  Molnár István erzsébetvárosi képviselõk, a fõvárosi köz-
gyûlés tagjaiként, több témában is közösen képviselik a kerületi érdekeket 

Régóta példaértékűen, rendkívül magas mértékben támogatja
a kerületi önkormányzat a társasházak felújítási törekvéseit.
Minden évben több száz millió forintot különítenek el a költ-
ségvetésben társasház-felújítás címén. Fedrid Gábor a kerület-
fejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja az érintetteket az idei
pályázat lehetséges változásairól. 
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A sajtóreggeli fő apropója a
február 6-án közzétett, mű-
emlékvédelem alá vonandó
házak listája volt, melyen
51 belső-erzsébetvárosi
épület is szerepel. 

Benedek András állam-
titkár felhívta a figyelmet
arra, hogy a kulturális örök-
ségünk védelmére elhiva-
tott minisztérium moderáto-
ri szerepet vállalt a helyi ön-
kormányzat és a műemlék-
védelmet sürgetők között
tavaly nyár végére már
igencsak elmérgesedő vitá-
ban. Az eredmény, az a vá-
rosrehabilitációs modell,
amely a kulturális és a törté-
neti értékekhez igazítja a
városrész megújulását. Az
erzsébetvárosi minta alap-
ján kialakulhat egy követ-
hető példa arra, hogyan le-
het a környezet rehabilitáci-
óját az építészeti megújulás-
sal együtt megoldani -
mondta az államtitkár, aki
megköszönte Hunvald
György polgármester és az
erzsébetvárosi önkormány-

zat együttműködését a kon-
szenzusos megoldás kiala-
kításában, egyben kiemelte,
hogy a helyi önkormányzat
az utóbbi időszakban már
nem adott ki bontási enge-
délyt a területen lévő épüle-
tekre. 

Erzsébetvárosban olyan
hosszú távú fejlesztési kon-
cepciót kell kidolgozni a te-
rület megújítására, melyben
az épületek mögött felsejlő
történeti valóság illeszkedik
a mához - zárta tájékoztató-
ját az államtitkár.

Marinov Péter az Óvás!
egyesület elnöke tájékozta-
tott arról, hogy a továbbiak-
ban is szorgalmazzák: a he-
lyi önkormányzat adjon ki
változtatási tilalmat a terü-
letre, amit egyébként a bu-
dapesti főépítész is javasol a
kerületnek. 

Párbeszéd, 
nem vita
Hunvald György elmondta:
a zsidónegyed műemlékvé-
delmével kapcsolatos, indu-

latoktól sem mentes szóvál-
tás mára párbeszéddé ala-
kult, bár tény, igencsak pa-
rázs vitákat eredményezett,
hogy eleinte egyik fél sem

ismerte a másik álláspont-
ját. - Nem kell, hogy azono-
san gondolkodjunk, hiszen
akkor új ötletek sem szület-
nének, azonban minden-
képpen ismernünk kell a
másik elképzelésit, javasla-
tait - hangsúlyozta a polgár-
mester, hozzátéve: mindkét
fél igényli, hogy a kulturális
minisztérium koordinálja a
további munkát. 

Jogbiztonság 
és beruházók
A minél szélesebb körű tá-
jékozódás érdekében a he-
lyi önkormányzat a véle-
ményeket több fórumon,
például a lakossággal, a ci-
vil szervezetekkel, a terü-
leten dolgozó vállalkozók-
kal, a műemlékvédelem-
mel foglalkozó szerveze-
tekkel is összehangolta.
Ezen egyeztetések ered-
ménye, hogy pont került
azon épületek listájára,
melyek a jövőben a terüle-
ten védettséget élveznek. 

- Ahhoz, hogy a kerü-
letnek pontos elképzelése,
terve lehessen egy adott te-
rület fejlesztésére, két dolog
szükséges - a jogbiztonság
és a szabályozási terv. A
jogbiztonság helyreállt, a
szabályozási tervek módo-

sítása pedig ennek megfele-
lően megtörtént. A szakmai
körök által kifogásolt szem-
pontok újragondolása is
megtörtént, az idei költség-

vetésben már elkülönítésre
kerül a rehabilitáció meg-
kezdéséhez szükséges ösz-
szeg.

Hunvald György pol-
gármester, okulva a kiala-
kult helyzetből, az adótör-
vények módosítását java-
solja. A tervek szerint már-
ciusban több, hasonló mű-
emléki területekkel rendel-
kező város - például Kő-
szeg, Sopron, Miskolc,
Szeged - polgármesterei-
nek meghívásával egy
olyan „lobby-kör” megala-
pítására törekszik, mely se-
gítségével áttekinthetik a
lehetséges támogatási rend-
szerek lehetőségeit. Ered-
ményként Erzsébetváros
polgármestere egy olyan fi-
nanszírozási struktúra ki-
dolgozását várja, mely az
örökségvédelmi törvény
kötelezettségei mellett a tá-
mogatási rendszer megva-
lósulását is biztosítja. Mint
mondta, valamilyen szintű
állami támogatásban kell
részesíteni mind a műem-
lékvédelemmel érintett
épületek, mint a műemlék-
védelmi területeken lévő
épületek „gazdáit” is,
amennyiben azok felújítás-
ban gondolkodnak. A
konstrukció elméleti tervei

szerint banki hitel felvételé-
nél maga az állam lenne a
fedezet, ami lényegesen
megkönnyítené a jelzálog-
tehertől elriadó tulajdono-

sok hitelfelvételét. Ugyan-
csak e terv része, az adótör-
vény módosítása, miszerint
az építési anyagok áfáját
visszatéríthetővé kell tenni,
illetve a felújítás alatt álló
műemlékvédelemmel ter-
helt épület albetétjei eseté-
ben a hiteltörlesztés részle-
teit leírhatóvá kell tenni az
adó összegéből. 

Biztos jövõkép
Hunvald György elmondta:
az érintett területen teljesen
visszaesett a beruházók ér-
deklődése, azonban most,
hogy a jogbiztonság helyre-
állt, újra megjelentek az ér-
deklődők. Az izraeli illetve
a párizsi partnerek kapcso-
latrendszerük, ismereteik
átadásával, pályázatok
megírásához nyújtott segít-
séggel továbbra is nagyban
hozzájárulnak az erzsébet-
városi zsidónegyed meg-
mentésére irányuló törek-
vésekhez. Ezek együttesen
azt jelentik, hogy a terüle-
ten élők számára biztos, ki-
egyensúlyozott, ütemesen
fejlődő városrész jövőképét
tudja nyújtani a kerület. 

KKKKöööövvvveeeetttteeeennnnddddõõõõ    vvvváááárrrroooossssrrrreeeehhhhaaaabbbbiiii llll iiii ttttáááácccciiiióóóóssss    mmmmooooddddeeeellll llll

Szárnyaló tervek a zsidónegyedért

Január végén szállították
Emanuil Gozsdu síremlékét
Nagyváradról a budapesti
Kerepesi úti temetõbe. A
felújított emlékmûvet eredeti-
leg február 8-9-én Gozsdu
halálának 135. évfordulóján
avatták volna fel, ám idõpont-
egyeztetési nehézségek miatt
csak március elején kerül sor
a ceremóniára. Az Emanoil
Gozsdu által 1870-ben létrehozott Gozsdu-alapítvány 1917-ig
mûködött és több ezer román fiatalnak biztosított tanulmányi
ösztöndíjakat. Az alapítvány az elsõ világháború elõtti korszak-
ban az Osztrák-Magyar Monarchia legjelentõsebb alapítványa
lett. Vagyona az 1870-es 178 ezer forintról 1917-ig 8 millió
koronára nõtt. Ingatlan vagyona nyolc épületbõl áll
Budapesten, s értékét jelenleg 12 millió amerikai dollárra becsü-
lik. Egyik legértékesebb ingatlan közülük a Király utcai
Gozsdu-udvar. (Forrás: erdely.com)

Követendő városrehabilitációs modell lehet az er-
zsébetvárosi „zsidónegyed” hagyományőrző szem-
pontokat szem előtt tartó megújítása - tájékoztatta
Hunvald György polgármester szokásos sajtóreg-
gelijén az érdeklődőket Benedek András a Kulturá-
lis és Örökségvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkára. A februári sajtóreggeli vendége volt
még Marinov Péter, a belső-erzsébetvárosi műem-
lékvédelmet sürgető civil szervezet vezetője is. 

GGGGOOOOZZZZSSSSDDDDUUUU SSSSÍÍÍÍRRRREEEEMMMMLLLLÉÉÉÉKKKK

MŰEMLÉKLISTA 
A 20. OLDALON.



ÖÖÖÖNNNNKKKKOOOORRRRMMMMÁÁÁÁNNNNYYYYZZZZAAAATTTT4 2005/3. szám

Mint már korábbi
lapszámunkban meg-
írtuk Kispál Tibor
képviselő újszerű ta-
nulmányi versenyre
invitálta a Magyar-
Angol Kéttannyelvű
Általános Iskola és
Vendéglátó Szakisko-
la diákjait. Mi lehet
újszerű egy tanulmá-
nyi versenyben? Fő-
leg az, hogy a Dob ut-
cai iskolások számára
nem a színtiszta bizo-
nyítvány elérése volt
az elsődlegesen kitű-
zött cél. 

A Dob utcai Magyar-Angol
Kéttannyelvű Általános Is-
kola és Vendéglátó Szakis-
kola diákjai és hozzátarto-
zói, valamint a felkészítő pe-
dagógusok izgatottan gyüle-
keztek január 27-én az isko-
la tornatermében. Ekkor
volt ugyanis az eredmény-
hirdetése a Kispál Tibor
képviselő által meghirdetett
tanulmányi versenynek. 

A képviselő megnyitó
beszédében kiemelte, véle-
ménye szerint minden
gyermek tehetséges vala-
miben, ennek a tehetség-

nek teret kell engedni, a ké-
pességeket, adottságokat
pedig minden gyermek
esetében el kell ismerni. A
verseny célja a gyermekek
ösztönzésén belül az volt,
hogy korosztályonként,
különböző kategóriákban
elismerést kaphassanak a
kiemelkedő munkát teljesí-
tő diákok. A versenyen az
iskola összes diákja részt
vehetett, természetesen kü-

lönböző, a korosztályok-
nak megfelelő kategóriák-
ban. Így például az elsősök
között nem csak azok ré-
szesültek kitüntetésben,
akik matekból és olvasás-
ból a legjobbak voltak, ha-
nem azok is, akik az elmúlt
fél év gondos munkája
után a legszebb füzeteket
tudták bemutatni. A felső-
sök és a gimnazisták között
még érdekesebb volt a ver-

seny, hiszen a legjobb ta-
nulmányi eredményt el-
érők mellett díjazott lehe-
tett az is, aki a legtöbbet ja-
vította tanulmányi eredmé-
nyén, vagy a közösségi
munkában mutatott ki-
emelkedő aktivitást. A dí-
jazottak között, sőt minden
bizonnyal az összes ma-
gyar diák között is kiugró
teljesítményt ért el az isko-
la 7. a osztályos tanulója,
Kosztyi Zoltán, aki az idei
tanév első félévében 1,8-et
javított tanulmányi átlagán.
Teljesítményét Kispál Ti-
bor 10 ezer forintos külön-
díjjal jutalmazta. Az iskola
diákjai között 82-en kaptak
„ösztön-díjat”, közülük né-
gyen két kategóriában is. A
díjak összegét, 300 ezer fo-
rintot, Kispál Tibor ajánlot-
ta fel, képviselői alapjából.

- Ezzel a kis tanulmá-
nyi versennyel ösztönöz-
zük a diákokat arra, hogy a
tanulás és a tudás ízét meg-
érezzék, értelmet és célt ta-
láljanak benne - mondta a
képviselő. - A szoros ver-
senyeredmények és a nagy-
számú megjelent vendég is
azt mutatták, hogy a diákok
és szüleik is megértették a
verseny lényegét. 

A díjátadás után Márta
Edit, az iskola igazgatója,
minden megjelentet vendé-
gül látott egy „kakaó
party”-ra.

A januári testületi ülé-
sen zárt ülés keretében
tárgyalt a testület a
Garay  vásárcsarnok-
kal kapcsolatos té-
mákról. Kecskés
Gusztáv képviselő, a
jogi bizottság elnöke
tájékoztatott arról,
hogy az ellenzék, a je-
lenlegi formájában
nem tudta támogatni a
Garay piac új szerző-
désének elfogadását. 

Az ellenzéki frakcióban
volt aki nemmel szavazott,
és volt aki tartózkodott a
szavazáskor. Kecskés Gusz-
táv ezt azzal indokolta,
hogy a szerződés módosítá-
sakor a kerületet vezető
frakció nem fogadta el a jo-
gi bizottság elnökeként be-
nyújtott módosító indítvá-
nyát. 

- Az ülésen egy új cég-
gel kötött szerződést az ön-
kormányzat. A szerződés
módosítása nagyszerű alka-
lom lett volna arra, hogy
rendezzük a vásárcsarnok-
nak helyet adó, eredetileg
önkormányzati tulajdonban
lévő földingatlan tulajdoni
viszonyait - mondta a kép-
viselő, aki indítványában
kifogásolta, hogy a felépít-
mény, tehát magának a pi-
acnak is helyet adó épület,
22%-os önkormányzati, és
78%-os társberuházó cég
által megosztott felépítése
után a piac ingatlanát építő
beruházó a telek 78%-át is
megkapja tulajdonba, anél-
kül, hogy ezért fizetne. 

- Valójában hasonló,
kettős beruházásoknál jo-
gilag működik a fentiek-
nek megfelelő megosztás,

ám annak valami ellenér-
tékét is biztosíttathatta vol-
na az önkormányzat. Az
ellenzéki aggodalmak sze-
rint a mintegy 1 milliárdra
becsült értékű telekingat-
lan esetében ez a megosz-
tás 780 millió forint ellen-
szolgáltatás nélküli va-
gyonátruházásnak felel
meg. 

Ajándék vagy üzlet?

TTTTaaaannnnuuuullllmmmmáááánnnnyyyyiiii     vvvveeeerrrrsssseeeennnnyyyy    aaaa    lllleeeeggggjjjjoooobbbbbbbb    ééééssss    aaaa    lllleeeeggggjjjjoooobbbbbbbbaaaannnn    ffffeeeejjjj llllõõõõddddõõõõ    ddddiiiiáááákkkkooookkkknnnnaaaakkkk

Díjazott kitûnõk és felzárkózók 

Akadálymentesen
A Mozgáskorlátozottak Or-
szágos Egyesületeinek
Szövetsége bepereli azon
közintézmények egy ré-
szét, melyek nem oldották
meg az akadálymentesí-
tést a törvényben elõírt, ja-
nuár elsejei határidõig. A
minisztérium a lejárt határ-
idõt kitolná a törvénysértõ
állapot elkerülése érdeké-
ben, a mozgássérülteket
viszont felháborítja, hogy
"van egy törvény, amin
mindenki röhögve átlé-
pett". Erzsébetvárosban az
önkormányzat Garay utcai
hivatalának átadásával im-
már mindkét irodaépület
megközelíthetõ a mozgá-
sukban korlátozottak szá-
mára is. Azon irodákból,
melyeknél nem elég a “lift”,
az ügyintézõk lemennek az
illetõhöz az ügyfélszolgálati
irodára.

Erzsébetvárosban
minden kutya 
igazoltatható lesz
Hunvald György polgár-
mester február 10-i sajtótá-
jékoztatóján bejelentette,
hogy várhatóan márciustól
a VII. kerületben regisztrált
mintegy 3 ezer kutyába ül-
tetnek mikrochipet, mellyel
követhetõ lesz a kutya „ol-
tottsága”, tulajdonosa, la-
kóhelye. A chipnek nem
csak adminisztratív indokai
vannak. Az önkormányzat
nagyon sokat próbál tenni,
jelen pillanatban úgy tûnik
sok esetben hasztalanul, a
kerület kutyaürülék-mente-
sítéséért - mondta a pol-
gármester, aki a „bechip-
pelt” kutyáktól az ebren-
delet betarthatóságát is el-
várja. Következõ lapszá-
munkban részletesen visz-
szatérünk a témára.

„„„„MMMMAAAA XXXX IIII””””     KKKKUUUUTTTTYYYYÁÁÁÁKKKK
MMMMIIIIKKKKRRRROOOOCCCCHHHHIIIIPPPPPPPPEEEELLLL

Kispál Tibor, az újszerû tanulmányi verseny meghirdetõje adta át a jutalmakat és az
okleveleket

Kecskés Gusztáv
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A budapestiek 
a legaktívabb
pályázók 
A 2004-es évet számos pá-
lyázati aspektusból elemez-
ték a szakértõk, akik szerint
az ország jól szerepelt az
uniós társfinanszírozású tá-
mogatások lehívásának te-
kintetében. A jelentésekbõl
kiderült, hogy a legsikere-
sebbnek a GVOP (Gazda-
sági Versenyképesség
Operatív Program ) kiírásai
bizonyultak, a pályázatok
zömét ezekre nyújtották be.

Kötött taxitarifa?
A budapesti taxisok részé-
re 300 forintos alap- és ki-
állási-, 240 forintos kilomé-
ter- és 60 forintos percdíjat
indítványoz a fõvárosi ön-
kormányzat szakbizottsá-
ga. A bizottság szocialista
elnöke a távirati irodának
elmondta, hogy március
végén döntenek az egysé-
ges, rögzített hatósági
árakról, miután a szakmai
érdekképviseletek is véle-
ményezték a javaslatot.

Postai árak

Átlagosan 4,15 százalékkal
emelte hatósági áras szol-
gáltatásai tarifáit február 1-
jétõl a Magyar Posta. A
nem hatósági áras szolgál-
tatások már az év elején,
az átlagnál nagyobb mér-
tékben drágultak. A külde-
ményforgalom mintegy ki-
lencven százalékát kitevõ
szabványlevelekért 48 fo-
rint helyett 50 forintot kér-
nek majd. A nagyméretû
reklámküldeményekért 85
forint helyett 90 forintot kér-
nek. A hivatalos irat kézbe-
sítése február elejétõl 260
forint helyett 270 forintba
kerül majd. A nem hatósági
áras körbe tartozó levélkül-
deményeknél a posta beve-
zeti a 750 grammos új súly-
határt, amelynek alapdíja
290 forint, elsõbbségi ára
pedig 420 forint lett.

TTTT----MMMMAAAA

Bár pontos számadatokról
még nem beszélhetünk, a
tervek, lehetőségek, elkép-
zelések már készen állnak
vagy most kerülnek kidol-
gozásra. A kerületi szabad
demokrata frakció idei cél-
jairól Gál György képvise-
lő, frakcióvezető adott tájé-
koztatást.

- Munkánk során min-
dig figyelemmel kísérjük
az Erzsébetvárosban készü-
lő közvélemény kutatások
eredményeit, melyek a ke-
rületi lakosok véleményét
tükrözik. Általános tény,
hogy az itt kapott eredmé-
nyeket megerősítik a lakos-
sággal való rendszeres ta-
lálkozások, beszélgetések,
illetve a képviselőink által
készített „Tervezzünk
együtt költségvetést” hírle-
velekre beérkezett választó-
polgári javaslatok is -
mondta Gál György.

Az SZDSZ-frakció a

tavalyi évnél is határozot-
tabban javasolja három, a
kerületi lakossági visszajel-
zésekből egyértelműen ki-
emelkedő kérdés kiemelt
kezelését. Ezek a köztiszta-
ság, a társasházak, lakóépü-
letek felújítása, támogatása
és az önkormányzat lehető-
ségein belüli, a közbizton-
sági helyzet javítására vo-
natkozó feladatok. A ne-
gyedik, a frakció által az
előzőekhez hasonlóan el-

sőbbséget élvező témakör,
az önkormányzat intézmé-
nyeinek felújítása. 

- Ahhoz, hogy valóban
látványos változásokat ér-
jünk el ezeken a területe-
ken, néhány helyen meg-
fontolandó azon feladatok
áttekintése, melyeket ön-
kormányzatunk nem köte-
lező feladatként lát el. Frak-
ciónk véleménye szerint a
kötelezően ellátandó intéz-
mény-fenntartási, szociális,
egészségügyi, oktatási és
még hosszan sorolható fel-
adatok mellett nem lehet
minden területen „egy pici-
vel többet” elven működni,

hanem tudatos kiválasztás
alapján meg kell jelölni a
fontosabb feladatokat. Fi-
gyelve a többi frakció eddi-
gi nyilatkozatait, úgy gon-
dolom, lehetséges konszen-
zust találni ezekben a kér-
désekben, természetesen
megtalálva az ehhez szük-
séges racionalizálási lehe-
tőségeket és bevételi forrá-
sokat. A konkrét, részletes
számokról és intézkedések-
ről természetesen csak a
szocialista frakcióval törté-
nő egyeztetések és megál-
lapodás után tudok beszá-
molni, hiszen együtt irá-
nyítjuk a kerületet, így a ter-
vek és hangsúlyok összeve-
tése után születő kompro-
misszumok, döntések lesz-
nek azok, melyek az idei
költségvetést megteremtik.

HHHHáááárrrroooommmm    kkkkiiiieeeemmmmeeeellll tttt     ttttáááámmmmooooggggaaaattttáááássssiiii     tttteeeerrrrüüüülllleeeetttt

Szabad demokrata hangsúlyok
Az évnek ebben az időszakában az önkormányzat vezetői, képviselői, az il-
letékes irodák munkatársai számsorok összeadásával, kivonásával, átcso-
portosításával töltik munkaidejük nagy részét. Fentiek következményeként
március környékén megszületik a kerület éves költségvetése. 

Gál György

Átadták a megszépült Király utcát
Héthónapos munka
után Demszky Gábor
főpolgármester, Hun-
vald György VII. és
Verók István VI. ke-
rületi polgármester
január 27-én átadták
Király utca felújított,
Nagymező utca és De-
ák tér közötti szaka-
szát. 

A régóta várt közös beruhá-
zás során 4650 négyzetmé-
ter járdafelület kapott gránit
díszburkolatot, 2158 négy-
zetméter aszfaltburkolatot
fektettek le, és 117 parkoló-
helyet alakítottak ki. A for-
galomcsillapított út külön-
legessége, hogy az úttest
nem a régi, egyenes nyom-
vonalán halad, hanem sza-
kaszosan megtörik, így biz-
tosítva az autók lassabb ha-
ladását. A Pesten oly diva-
tos járdára parkolást kő-
tömbök akadályozzák. 

Megújították a közvilá-
gítást is és 309 négyzetmé-
ternyi zöldfelületen 96 dé-
zsás díszfát, valamint új pa-
dokat helyeztek el. A beru-

házás költsége 609 millió
forint volt. A projektből a
VII. és VI. kerületi önkor-
mányzat fele-fele arányban
384 millió forinthoz jutott

hozzá a főváros Stratégiai
Alapjából vissza nem térí-
tendő támogatásként, a töb-
bit a kerületek saját költ-
ségvetésükből állták.  

Hunvald György Erzsébetváros polgármestere, Demszky Gábor fõpolgármester és Verók
István Terézváros polgármestere a Király utca felújított szakaszának átadásán

A közterület-fenntartó vállalat kéri
a házfelügyelõket, magánház-tu-
lajdonosokat, hogy a törvénynek
megfelelõen a téli idõszakban in-
gatlanjaik elõtt gondoskodjanak a
járda síkosságmentesítésérõl.

FFFFIIIIGGGGYYYYEEEELLLLEEEEMMMM!!!!     SSSSÍÍÍÍKKKKOOOOSSSSSSSSÁÁÁÁGGGGMMMMEEEENNNNTTTTEEEESSSSÍÍÍÍTTTTÉÉÉÉSSSS!!!!
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Egyetlen társasház la-
kóinak sem volt köny-
nyű beleszokni abba,
hogy felelős tulajdo-
nosként tekintsenek
az immár tulajdonu-
kat képező lakóépület
közös ügyeire. Éppen
ezért van a legtöbb
házban közösképvise-
lő, akit a ház azért fi-
zet, hogy képességei
szerint a legjobban
képviselje a lakók és a
ház érdekeit. Ripp
Ágnes képviselő egy
kerületi társasház kál-
váriájáról tájékoztat-
ja olvasóinkat. 

A közösképviselő munká-
ját a számvizsgáló bizott-
ság ellenőrzi, így elvben a
társasház minden egyes fo-
rintjának útja nyomon kö-
vethető. Elvben. Sajnos
előfordulnak olyan esetek
is, mint a történetünkben
szereplő ház esetében,
amikor úgy hozza az élet,
hogy a közös képviselő
egyedüli aláíróként kezeli
a ház ügyeit. Hogy kerül-
het sor ilyesmire?

- A számvizsgáló bi-
zottság elnöke hiába kérte,
nem kapta meg a ház anya-
gi helyzetéről tanúskodó
iratokat, így feladatát lénye-
gében nem tudta ellátni - tá-
jékoztatott Ripp Ágnes kép-
viselő - Egy közgyűlés al-
kalmával aztán lemondott,
ám lemondásának feltétele
nem került be a közgyűlés-
ről készült jegyzőkönyvbe.
A megmaradt számvizsgá-
ló bizottsági tagok közül
senkit nem választottak
meg elnöknek, és aláíróvá
sem vált senki, így a ház
pénzügyei felett a további-

akban már kizárólag a kö-
zösképviselő rendelkezett.
Ki is vett a ház számlájáról
több mint másfél millió fo-
rintot, amellyel azonban a
mai napig nem számolt el.
Az általa összehívott köz-
gyűlések szinte soha nem
voltak szabályosak, ha nem
jött össze a határozatképes-
ség, utólag íratta alá a jelen-
léti ívet.

A ház lakói összehívtak
egy rendkívüli közgyűlést,
amelyen leváltották a kö-
zösképviselőt, és újat vá-
lasztottak helyette. Ennek
már több hónapja. A ház
anyagait az illető a mai na-
pig nem szolgáltatta át az
utódjának, akit el sem ismer
közös képviselőként. Le-
váltása után is számos köz-
gyűlést hívott össze, mintha
mi sem történt volna. Ma a
társasház lakói a rendőrség
és a bíróság útján hadakoz-
nak egykori alkalmazott-
jukkal. 
Lehet, hogy mindennapi a

történet, de nem kellene
annak lennie. Az ilyen
esetek kikerülhetőek,
különösen akkor, ha ta-
nulunk ebből a példá-
ból. Íme néhány meg-
szívelendő tanács:

Soha ne hagyjuk, hogy a
közösképviselő a meg-
felelő tulajdoni hányad-
dal rendelkező tulajdo-
nosi részvétel nélkül
tartson meg egy köz-
gyűlést. 

Mindig legyen működő-
képes számvizsgáló bi-
zottság, amely folyama-
tosan nyomon követi a
társasház ügyeit, és az
utolsó forintig elszámol-
tatja a közös képviselőt. 

Lehetőség szerint kerüljük
el, hogy a közösképvi-
selő egyszemélyi alá-
íróvá váljon, hiszen ak-
kor akár "meg is lép-
het" a társasház nehe-
zen összegyűjtött pénzé-
vel. Nem egy ilyen eset-
ről tudunk…

Ha kérdéseik lennének a témá-
val kapcsolatban, a rippa@-
erzsebetvaros.hu e-mail címre
írhatnak Ripp Ágnes  képvise-
lõnek.

Ünnepélyes keretek között
nyitotta meg az Erzsébet-
városi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatalának
második irodaházát Hun-
vald György polgármester
és dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző (képünkön jobbra).
Az átadáson az irodaveze-
tők mellett részt vettek a
képviselő-testület tagjai is. 

A modern, a kor köve-
telményeinek minden

szinten megfelelő irodaház
alsó szintjén az ügyfélszol-
gálati iroda várja a kerüle-
tieket. 

A felsőbb szinteken a
főépítészi csoport, a gyám-
hivatal, a műszaki iroda, a
művelődési iroda, a szoci-
ális iroda, a városüzemel-
tetési és közrendvédelmi
iroda valamint a polgári
védelem helyiségeit talál-
ják az ügyfelek. A többi,

lakossági ügyintézéssel
kapcsolatos iroda az Er-
zsébet körút 6. szám alatt
található. 

A hivatal irodáinak
munka- és ügyfélfogadási
rendje nem változott, hét-
főn 13.30-tól 18 óráig,
szerdán 8-tól 16.30 óráig;
pénteken 8-tól 12 óráig
várják az ügyfeleket az Er-
zsébet körúton és a Garay
utcában is. 

Fővárosi beruházás
keretében a Csator-
názási Művek vég-
zett útburkolat bon-
tással járó felújítási
munkálatokat a
Hernád utcában. A
100 éves csövek cse-
réje éppen idejében
történt, ám... Ádler
György a körzet
képviselője tájékoz-
tatott a munkálatok
befejezés utáni prob-
lémákról.

- Hosszú távon rendkívül
hasznosnak tartom az út-
burkolat alatti csőveze-
ték-rendszerek felújítá-
sát, hiszen amikor az út-
burkolat cseréjére kerül
sor, alapfeltétele a munka
elkezdésének, hogy a
közművek cseréje már
korábban megtörténjen -
mondta a képviselő. -
Ugyanígy gondoltam a
Hernád utcai munkák so-

rán is, ám azóta több pa-
nasz érkezett hozzám a
lakóktól. Ennek oka,
hogy a burkolat helyreál-
lítása olyan hibákat ered-
ményezett melyek veszé-
lyesek lehetnek mind a
járókelőkre, mind az au-
tókra. Értesítettem az il-
letékes alpolgármestert
az észlelt hibákról, remé-

lem mielőbb gondoskod-
nak a kijavításról. 
Ádler György kéri olvasóin-
kat, hogy amennyiben ha-
sonló jellegû problémákat
észlelnek, hagyjanak szá-
mára a hely pontos megjelö-
lésével egy üzenetet a 322-
98-15-ös telefonszámon. .
Az adatokat a képviselõ to-
vábbítja az illetékesek felé.

AAAA    bbbbaaaajjjj    mmmmeeeeggggeeeellllõõõõzzzzhhhheeeettttõõõõ

Társasházi kálvária

Ripp Ágnes

Megnyitotta kapuit a Garay 5. szám
alatti, második polgármesteri hivatal

Hernád utcai üröm az örömben
KKKKááááttttyyyyúúúú    kkkkááááttttyyyyúúúú    hhhhááááttttáááánnnn
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Sándorné Juhász Katalin,
az egyesület elnöke bemu-
tatta a 2002-ben létrejött, fő
célkitűzéseként a mozgás-
korlátozottak érdekvédel-
mével foglalkozó egyesü-
letet. Ezt követően sorra
vette a fórum témáit, elő-
ször is az akadálymentesí-
tés problémáját, melynek
hiánya nem csak a moz-
gáskorlátozottak, hanem
sokszor az idősek és a ba-
bakocsit toló kismamák

számára is gondot jelent.
Példáként hozta fel azokat
a kerületi közterületeket,
ahol nincs, vagy nem meg-
felelő az akadálymentesí-
tés, csakúgy, mint számos
patika, kórház és más köz-
intézmény esetében or-
szágszerte.

Aktuális problémaként
beszélt azokról, a manap-
ság egyre jobban elhara-
pódzó gépkocsi feltörések-
ről, amelyeket a bűnözők a

mozgáskorlátozott igazol-
ványok megszerzéséért kö-
vetnek el. E bűncselekmé-
nyek következményeként
rendkívül sok utánajárást,
kellemetlenséget és nem
utolsósorban kárt okoznak
a mozgáskorlátozottaknak.
A probléma megoldására,
a civil szervezet javaslata:
egy olyan, a mozgáskorlá-
tozott igazolványt helyette-
sítő, matrica létrehozása,
melynek használata sem a
jog, sem a KRESZ szabá-
lyait nem sértené. Az el-
képzelés szerint a „letéphe-
tetlen”, hologramos matri-
cán feltűntetnék az autó
rendszámát, használatával
kivédhető lenne a mozgás-
korlátozott igazolványok

lopása, az azokkal való
visszaélés. A tervezett té-
mák között felmerült még
egy fotókiállítás rendezési
helyének problémája, a
szociális ellátás, illetve az
egyesület helyiségigénye
is. 

Hunvald György az
akadálymentesítés problé-
májára reagálva elmondta:
a szándék megvan, azon-
ban az anyagi források be-
határolják, a széleskörű
akadálymentesítésre előírt
határidők betartását. Tájé-
koztatott arról, hogy az
újonnan átadásra kerülő
közintézményeket előre
meghatározott program
szerint, akadálymentesítik.
Példaként hozta fel a már

elkészült Garay 5. szám
alatti hivatali épületet, az
Erzsébet körúti adócsoport
ügyfélszolgálatát, a felújí-
tott Madách gimnázium
épületét. Idén várhatóan a
kerületben található orvosi
rendelők, a Kertész utcai és
a Rottenbiller utcai iskolák
felújítására, illetve aka-
dálymentesítésére kerül
sor, továbbá tervezik a jár-
dák fokozatos akadály-
mentesítését is.

A polgármester ígére-
tet tett arra, hogy, miután
nem kerületi kompetenciá-
ról van szó, a mozgáskorlá-
tozott igazolványt helyette-
sítő matrica ötletének meg-
valósítására a megfelelő lé-
péseket megteszi.

PPPPrrrroooobbbblllléééémmmmáááákkkk    ééééssss    mmmmeeeeggggoooollllddddáááássssooookkkk

A mozgáskorlátozottak védelmében

Képviselõ hokimezben

A Lipton Amatőr Jégko-
rong Kupára bárki jelent-
kezhet, aki össze tudja állíta-
ni hat fős versenyképes csa-
patát. A február 6-i megmé-
rettetésen részt vett a képvi-
selő-testület egyik tagja,
Kecskés Gusztáv is, Téli
Fagyi nevezetű csapatával.
A csapat nem először részt-
vevője a versenynek. Ta-
valy, a több mint 80 induló

csapat közül az első helyet
szerezték meg. Kecskés
Gusztáv egyébként 18 éves
koráig tagja volt a magyar
serdülő és ifi jégkorong-vá-
logatottnak is. A versenyen
az Erzsébetvárosi Sport-
egyesület, az ESE csapata is
elindult. Február 19-én az
elődöntőre és 20-án a döntő-
re is várják az érdeklődőket
a városligeti műjégpályára.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából tartottak ünnepséget január 21-én az Erzsébetváro-
si Közösségi Házban. A mûvészeti esten Demeter Tamás alpolgármester és Devosa Gá-
bor, a mûvelõdési bizottság elnöke mondott köszöntõt. A kulturális mûsorban kerületi
iskolások zenei elõadásai színesítették a programot. 

A Mozgáskorlátozottak problémáinak megoldása
Erzsébetvárosban címmel rendezett fórumot az Er-
zsébetvárosi Mozgássérültek és Barátaik Érdekvé-
delmi Egyesülete a Rehabilitációért (EMBER), feb-
ruár 14-én az Erzsébetvárosi Közösségi Házban. A
rendezvényre meghívták Hunvald György polgár-
mestert is, aki az egyesület, illetve a megjelentek által
felvetett problémákra, kérdésekre reagált, többek
között az akadálymentesség, a közlekedési kedvez-
mények, a parkolási gondok témáiban. 

Művészeti est a Magyar Kultúra Napja alkalmából
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"Munkalehetõség Ausztriában"
A grafikán látható ismeretlen férfit
csalás miatt keresi a rendõrség. A
Mamlecz Antal néven bemutatkozó
férfi ausztriai munkalehetõséget
ajánlott fel többeknek, amelynek le-
bonyolításáért 100 ezer forintot kért.
Az összeg fejében a munkavállalói
engedély elintézését, szállásfogla-
lást és a kiutazás intézését ígérte. A
csaló a pénz átvételét követõen el-
tûnt. A kerületi kapitányság kéri, aki ellen hasonló bûncse-
lekményt követtek el, illetve felismeri a rajzon látható elkö-
vetõt, hívja a kapitányságot a 461-81-00 telefonszámon.

Üzletet rabolt ki
A Rákóczi út egyik üzletének bevé-
telét vitte el a képen látható elkövetõ.
A férfi egy konyhakéssel fenyegette
meg a bolt alkalmazottját, követelve
tõle e kassza tartalmát. A rabló 10
ezer forintot vitt el. A körözött férfi 25
év körüli, 170 cm magas, normál test-
alkatú, elkövetéskor szürkéskék
combközépig érõ, fényes anyagú ka-
bátot, szürke vászonnadrágot és fekete színû sapkát viselt.

Zaklatással kezdõdött
Egy járókelõnek tett szexuális ajánla-
tot egy ismeretlen nõ január 30-án az
Erzsébet körúton. A nõ elkezdte fog-
dosni, majd társa hátulról megrúgta a
járókelõt, aki a rúgástól a földre esett.
Ekkor a tettesek elvették a mobiltele-
fonját, majd gépkocsival menekültek el
a helyszínrõl. A grafikán látható egyik
elkövetõ 35 év körüli, 150-160 cm magas nõ, hosszú, hullá-
mos, barna hajú. Világos színû steppelt szõrmés gallérú pufi
dzsekit, farmernadrágot viselt. Társáról nincs személyleírás.

Ékszertolvaj
A Dohány utca egyik szépség-
szalonjából tûntek el ékszerek
január 4-én. Az ismeretlen tet-
tes a szalon öltözõszekrényét
kifeszítette, és több mint félmil-
liós értékû ékszerkereket vitt
el. A kerületi rendõrség kéri, aki a fenti bûncselekményekkel
kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a
kapitányságot a 461-81-00 telefonszámon.

A tapasztalatok szerint, az
időskorú gyalogosok által
okozott balesetek nagy ré-
sze tudatos szabályszegés
miatt következik be - derül
ki a Fővárosi Baleset-
megelőzési Bizottság tájé-
koztatójából. A szabályta-
lankodó gyalogosok nem
bízhatnak teljes mértékben
a járművezetők vezetési ta-
pasztalatában, türelmében.
Az autóvezetőkre jellemző
agresszív magatartás miatt

a gyalogosoknak kell résen
lennie, és megelőznie, ki-
védenie a veszélyhelyzete-
ket. A sietség, kapkodás
sokszor végzetes következ-
ményekkel járhat. A sza-
bálytalankodó gyalogos sa-
ját testi épségét is kockáz-
tatja, hiszen míg egy ütkö-
zést a jármű vezetője kar-
colás nélkül megúszhat,
addig a gyalogosoknak ko-
moly sérüléseket okozhat. 

A téli időszak jellegze-

tességei is megnehezíthe-
tik a közlekedés zavar-
mentességét. A jeges csú-
szós utak még veszélye-
sebbek, ilyenkor a sza-
bálytalan manőverek és a
baleseti veszélyezettség a
többszörösére nő. A
BRFK Fővárosi Baleset-
megelőzési Bizottsága az
elmúlt év szomorú tapasz-
talatai alapján közleke-
désbiztonsági kampányt
indított az idős korúak
védelmében. A kampány
ideje alatt a BRFK köz-
lekedési szakemberei a
fővárosi nyugdíjas klu-
bokba látogatnak, és
közlekedésbiztonsági-
balesetmegelőzési elő-
adást tartanak az idősko-
rú gyalogosoknak.

Holtan találtak egy idõs
asszonyt Cserhát utcai la-
kásában február 10-én. A
tûzoltókat a reggeli órák-
ban riasztották a helyszín-
re, ahol egy régi bérház
egyik elsõ emeleti lakásá-
ban ütött ki tûz. 
Égett a szoba és a konyha-
helyiség. A tûzoltók az ol-
tási munkálatok közben, a
konyhában egy idõs nõt ta-
láltak, akit kihoztak a lán-
gok közül, de asszony
olyan súlyos égési
sérüléseket szenvedett,
hogy az életét már nem le-
hetett megmenteni, bele-
halt sérüléseibe. A tûz okát
még vizsgálják a szakem-
berek. 

Fegyveres rablás egy közértben
Január 27-én este kiraboltak egy élelmiszerüzletet a kerület-
ben, a két - feltehetõen fegyveres - rabló a bûncselekmény el-
követése után elmenekült a helyszínrõl. Az egyik tettes nyolc
óra körül ment be a Marek József utcában található kisközért-
be, míg társa az üzlet elõtt várakozott. Az üzletben lévõ támadó
- feltehetõen - fegyverrel megfenyegette a helyiségben tartóz-
kodó alkalmazottat és a bevétel átadására kényszerítette. Miu-
tán a hölgy átadta a férfinak a kasszában lévõ bevételt, a két
elkövetõ gyalogosan elmenekült a helyszínrõl.

A Fővárosi Tűzoltópa-
rancsnokság elődje, a 12
fős hivatásos tűzoltóság,
gróf Széchenyi Ödön irá-
nyításával, 135 esztende-
je, 1870. február 1-jén
alakult meg Ebből az al-
kalomból tartottak a Fő-
városi Tűzoltóparancs-
nokságon ünnepi megem-
lékezést február 1-én,
ahol dr. Bende Péter tűz-

oltó vezérőrnagy, fővárosi
parancsnok mondott ün-
nepi beszédet. Az ünnep-
ségen megjelent az FTP
két korábbi parancsnoka,
Ficsór Sándor ny. tűzoltó
vezérőrnagy és dr. Száray
Zoltán ny. tűzoltó vezér-
őrnagy is. A BM Orszá-
gos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság képvisele-
tében dr. Jádi Tamás tűz-

oltó ezredes, az OKF Hi-
vatalának vezetője adta át
a főigazgatóság ajándé-
kát.

Az ünnepi megemlé-
kezés zárásaként
Danielisz Béla, a Főváro-
si Közgyűlés Városrendé-
szeti Bizottságának elnö-
ke mondott köszöntőt,
méltatta a fővárosi tűzol-
tók helytállását.

KKKKöööözzzzlllleeeekkkkeeeeddddééééssssiiii     bbbbaaaalllleeeesssseeeetttteeeekkkk    ----     vvvveeeesssszzzzééééllllyyyyeeeezzzztttteeeetttteeeetttttttt     kkkkoooorrrroooosssszzzzttttáááállllyyyy

Közlekedésbiztonsági kampány az idõsekért
Az elmúlt évben Budapesten kiemelkedően ma-
gas volt az idős korú gyalogosok részvétele a köz-
úti közlekedési balesetekben. Az idős kor jellem-
zői miatt - lassuló reflexek, valamint a gyengülő
testi, fiziológiai és idegi működések - az időskorú-
ak korcsoportja fokozottan veszélyeztetett. Eb-
ben a korban nehezebbé válik a koncentrálás,
lanyhul a figyelem és nő a baleseti kockázat.

A lángok közt lelte halálát

135 éves a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
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- A korábbiaktól eltérően
a gépkocsi feltörésekkel
az elkövetők célja az volt,
hogy megszerezzék az au-
tó szélvédői mögé elhe-
lyezett, úgynevezett
"mozgásában korlátozott
személy parkolási igazol-
ványa" okiratot. A szóban
forgó igazolvány, január
elseje óta érvényes, az
uniós szabványoknak is
megfelelő, tulajdonosaik
Magyarországon és az
egész EU-ban bárhol in-
gyen parkolhatnak. Erzsé-
betvárosban eddig 80

ilyen, ellopott igazolvány-
ról van tudomásunk. A
nyomozás eredményeként
már vannak gyanúsítot-
tak, és az is bizonyosnak
látszik, hogy a bűncselek-
ményeket szervezetten
követték el. Feltehető,
hogy a bűnbanda tagjai
felosztották maguk között
a „munkát”, azaz volt, aki
felderítette a terepet, volt,
aki feltörte a gépkocsit, és
volt, aki a vevőket hajtot-
ta fel. A lopott igazolvá-
nyokat ugyanis többféle
terjesztési módszerrel, 30

ezer és 120 ezer forintért
adták el.  

A rendőrkapitány el-
mondta, hogy eddig körül-
belül 20 igazolványt si-
került megtalálni az ello-
pott okiratok közül. A nyo-
mozás azonban tovább foly-
tatódik, a gyanúsítottak köre
egyre bővül, és remélhetőleg
sikeresen zárul majd a vizs-
gálat. 

A bűncselekmény
megelőzése érdekében azt
javasolta az igazolványok
tulajdonosainak, ha nem
indokolt - azaz a fizető
parkolás időszakán kívül,
18 és 8 óra között, vala-
mint hétvégén -, ne hagy-
ják az okiratot az autóban.
Másrészt felhívta a figyel-
met: aki ezeket a lopott
igazolványokat megvásá-
rolja és felhasználja, köz-
okirat hamisítást követ el,
amely a gépkocsi feltörés-
nél is súlyosabban, 3 évig

terjedő szabadságvesztés-
sel sújtható. A megvételre
kínált igazolványokat
azért sem érdemes megvá-
sárolni, mert az okirat el-
tűnésének bejelentése
után, azok bekerülnek a
körözési nyilvántartásba,
így - akárcsak az eddig
megtalált igazolványok
esetében - csak idő kérdé-
se, hogy előkerüljenek, és
a felhasználókat eljárás alá
vonják.

Csatorna-karban-
tartási munkálatok
közben szenvedett
balesetet két mun-
kás a Wesselényi ut-
cában február 8-án. 

A munkaárkot egy lég-
kalapáccsal kezdték fel-

tárni, ám eközben elta-
láltak egy nagyfeszültsé-
gű elektromos kábelt. A
kábel felrobbant, s a rob-
banás következtében egy
munkás életveszélyesen
megégett, a másik köny-
nyebb sérüléseket szen-

vedett. A tűzoltókat elő-
ször gázrobbanáshoz ri-
asztották, a helyszínen
azonban kiderült, hogy
elektromos zárlatról van
szó, ezért az Elektromos
Művek szakembereit is a
helyszínre kérték.

Hol a gépkocsivezetők,
hol a gyalogosok hibájá-
ból történik baleset a köz-
utakon. Az esetek túlnyo-
mó többségében megelőz-
hetőek lennének a közle-
kedési balesetek.

A gyalogosok tipikus
magatartási formája, ami-
kor a tömegközlekedési
eszközről leszállva nem
várják meg a jármű elha-
ladását, hanem annak ta-
karásából lépnek ki. Pár-
huzamos közlekedésre al-
kalmas úttesten gyakran a
külső forgalmi sávban for-
galmi ok miatt álló jármű-
vek között áthaladva lép-
nek ki a belső sávban ér-
kező járművek elé. Sok
esetben hirtelen, körülte-
kintés nélkül lépnek le az
úttestre, illetve szaladnak
át, és sajnos nem ritka a ti-
los jelzésen való áthaladás
sem. Ennek egyik gyakori
formája, amikor a gyalo-
gos közlekedést irányító

fényjelző villogó zöld jel-
zésére lépnek le a járdáról,
és az úttesten való átkelést
kellő időben már nem tud-
ják befejezni.

A gépjárművezetők
által okozott baleseteknél
gyakran előforduló sza-
bálysértés, amikor a kije-
lölt gyalogos-átkelőhelyet
a megengedett legna-
gyobb sebességgel, vagy
annál gyorsabban közelí-
tik meg, így nem tudnak
eleget tenni elsőbbségadá-
si kötelezettségüknek.
Gyakori, ha párhuzamos
közlekedésre alkalmas út-
testen az egyik forgalmi
sávban érkező jármű ve-
zetője elsőbbségadás cél-
jából megáll a kijelölt
gyalogos-átkelőhely előtt,
azonban a másik sávban
haladó jármű vezetője
mellette elhaladva elüti a
szabályosan áthaladó gya-
logost. 

(Folytatjuk)
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Bûnbanda áll a bûncselekmény-sorozat hátterében?
Az igazolvány
használata
A mozgáskorlátozottak
számára kiállított, ingye-
nes parkolásra jogosító
igazolványt, jogosultsági
alapon, a kormányrende-
letben meghatározott sza-
bályozás alapján állítja ki
az okmányiroda. Az iga-
zolvány nem adható át
használatra, az arra jogo-
sulatlan személynek. A jo-
gosultat szállító jármû ve-
zetõje az igazolvány által
biztosított kedvezmények-
kel csak a jogosult szállí-
tása esetén élhet. Ameny-
nyiben a jogosult maga él
vissza az igazolvány biz-
tosította kedvezmények-
kel, az igazolványt vissza
kell vonni és a visszavo-
nástól számított egy évig
részére új igazolvány nem
állítható ki.

Idén január elejétől közel 80 gépkocsit törtek
fel Erzsébetvárosban, az ismeretlen elkövetők
kizárólag a mozgáskorlátozott igazolványok
megszerzéséért rongálták meg az autókat. A
kerületi rendőrkapitányság és a BRFK ezen
bűncselekmények felderítésére létrehozott cso-
portja, nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást.
Ennek eddigi eredményeiről dr. Nagy-Juhák
István, az VI-VII. kerületi rendőrkapitányság
vezetője tájékoztatott.

Mit tehetünk a balesetek
megelõzéséért? Robbanás a Wesselényi utcában

KKKKéééétttt     mmmmuuuunnnnkkkkáááássss    mmmmeeeeggggsssséééérrrrüüüüllll tttt

Fotó: www.tuzoltosagbp.hu
A baleset helyszínén hosszú órákra leállt a forgalom

dr. Nagy-Juhák István
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Az önkormányzat és
az Erzsébetvárosi Pe-
dagógiai Szolgáltató
Központ február 22.
és március 1. között
rendezi meg az Erzsé-
betvárosi Pedagógiai
Napokat.

Programok
Február 22-én 13 órakor a

rendezvényt Hunvald
György polgármester
nyitja meg. "Tényleg
megváltozott a pedagó-
gus szerepe?" címmel
Gombocz János egye-
temi tanár előadása.
Helyszín: Almássy téri
Szabadidőközpont
(Almássy tér 6.)

Február 23-án 14.30-kor
Múzeumlátogatás. Veze-
ti: Papp Péter. Helyszín:
Magyar Állami Földtani
Intézetben (Stefánia út
14.) Szervezi: Matemati-
ka - Fizika - Földrajz -
Biológia - Technika
munkaközösség.

Február 23-án 14.30-kor
Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret az oktatásban
címmel, Varga Ferenc
előadása. Helyszín: Ma-
gyar-Angol Kéttannyelvű
Általános Iskola és Ven-
déglátó Szakiskola (Dob
utca 85.). 

Február 24-én 14.30-kor
Az olvasott német nyel-
vű szöveg értése (fel-
adattípusok, autentikus
szövegfajták) - módszer-
tani délután. Helyszín:
Baross Gábor Általános
Iskola (Hernád utca 42-
46.). Február 24-én
14.30-kor A természet-
tudományi tantárgyak ta-
nításának  módszertani
kérdései címmel, Dr.
Victor András előadása.
Helyszín: EPSZK (Er-
zsébet körút 32. I. eme-
let). 

Február 28-án 14.30-kor
A házi feladat didaktikai
funkciója (előkészítés,
ellenőrzés, értékelés), az
egyénre szabott diffe-
renciálás / szemléltetés
/órarészletekkel/. Elő-
adó: Ajtonyné Vathy

Éva kerületi munkakö-
zösség-vezető. Hely-
szín: Alsóerdősori
Ének-zene Tagozatos
Általános Iskola és
Gimnázium (Alsóerdő-
sor utca 14-16.). 

Március 1-én 14 órakor

Óvodai - Alsós- és Nap-
közis Módszertani Na-
pok. Téma: Képesség-
fejlesztő ötlettár. Előadó:
Rosta Katalin óvodave-
zető. Helyszín: Amerikai
Alapítványi Iskola (Wes-
selényi utca 44.)

Erzsébetváros tíz ki-
sebbségi önkormány-
zata együttműködne
egy olyan közös szer-
vezésű rendezvényso-
rozat megvalósításá-
ban, amelyen minden
nemzetiség képvisel-
tetné magát.

- Valamennyi kisebbségi
önkormányzat elnöke
örömmel fogadta, Kirov
Péter, a bolgár önkor-
mányzat elnökének felve-
tését, amely alapján egy
közös programsorozat
megvalósításának a terve
körvonalazódott - mondta
Varga Mónika kisebbségi
referens. - Az elképzelés
szerint, Hagyományőrző
Táncház elnevezéssel in-
dulna útjára a rendezvény-
sorozat, amelyet az
Almássy téri Szabadidő-
központban, negyedéven-
te tartanának meg. Az ed-
digi gyakorlattól eltérően a

programban minden nem-
zetiség egyszerre venne
részt, nem pedig külön
időpontokban rendezné
meg, ki-ki saját nemzetisé-
gi fesztiválját. A tánchá-
zaknak minden alkalom-
mal más-más nemzetisé-
gek lennének a házigazdái,
meghívott táncoktatókkal
és együttesekkel. A ha-
gyományőrző esteken
gasztronómiai kóstolókat,
kézműves foglalkozásokat
tartanának, esetenként ki-
állítással, filmvetítéssel
egybekötve.

Nemzetiségek 
a Babaházban
A más nemzetiségû csa-
ládok beilleszkedése, az
identitás tudat, a toleran-
cia és a különbözõ kultú-
rák találkozása lesz a té-
mája a Babaház elneve-
zésû gyermekvédelmi
napnak, amelyet február
23-án 10-12 óráig ren-
deznek meg az Almássy
téri Szabadidõközpont-
ban - tájékoztatott Varga
Mónika kisebbségi refe-
rens. Az érdeklõdõk a
Babaház címû dokumen-
tumfilm megtekintését kö-
vetõen vitafórumon ve-
hetnek részt. A rendez-
vény beszélgetõpartnerei:
dr. Vedres Klára a szociá-
lis bizottság elnöke,
Hubainé Muzsnai Márta
gyermek szociálpszicho-
lógus és Novák Éva ki-
sebbségi szociológus.
Díszvendég: Hunvald
György polgármester, fõ-
védnök: Koromzay Anna-
mária alpolgármester.

A HSD Magyar
Rendezők Társasága
szervezésében Ren-
dező - Néző Találko-
zót tartanak február
23-án 17 órakor a
Fészek Művészklub
(Kertész utca 36.) I.
emeleti kávézójá-
ban.

A videofilm vetítéssel és
beszélgetéssel egybekö-
tött rendezvényen Seregi
László koreográfus-ren-
dező, a Magyar Állami

Operaház művésze és Gé-
mes György film- és TV
rendező beszélgetnek az
erzsébetvárosiakkal, a
művészet műhelymunká-
ja iránt érdeklődő közön-
séggel. A rendezvényt Er-
zsébetváros Önkormány-
zata támogatja. A belépés
ingyenes.

A társaság következő
közönségtalálkozójára

február 28-án 17 órakor
kerül sor. A rendezvényen
Konter László rendező, a
Békés Megyei Jókai Szín-
ház igazgató-főrendezője,
valamint Gyökössy Zsolt
színház- és TV rendező
beszélget az erzsébetváro-
siakkal. Március 9-én 17
órakor a rendezvény ven-
dége M. Lukács Ágnes és
Herzum Péter.

KKKKiiiisssseeeebbbbbbbbssssééééggggeeeekkkk    kkkköööözzzzöööössss    tttteeeerrrrvvvveeee

Hagyományőrző Táncház
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Káté aranyérmes lett
Az MTK-ás Káté Gyula ré-
vén aranyérem született, a
február elején, Debrecen-
ben megrendezett nemzet-
közi amatõr ökölvívó tor-
nán, a Bocskai István- em-
lékversenyen. Az egyesület
olimpiai résztvevõ öklözõje
33-7-re diadalmaskodott az
olasz Cirillov-val szemben,
így megérdemelten hódí-
totta el az aranyérmet a 64 kilogrammosok között.

Rendezõk és nézõk 
találkozója

MMMMTTTTKKKK    HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK

Képzõmûvészeti
kiállítás
Gaál József képzõmûvész
Álomban létezõ II. címû ki-
állítását tekinthetik meg az
érdeklõdõk a Godot Galéri-
ában (Madách út 8.). A tár-
lat március 12-ig, keddtõl
péntekig 10 és 18 óra és
szombaton 10 és 13 óra
között látható a galériában.

Megjelent a Kopogtató
Az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ gondo-
zásában idén is megjelent a Kopogtató címû kiadvány. A
Kopogtató a szülõk számára nyújt általános tudnivalókat a
beiskolázással, illetve az óvodai felvételekkel kapcsolat-
ban, tartalmazza a kerületi iskolák és óvodák rövid bemu-
tatkozó leírását, a nyílt napok idõpontjait.
Nyílt napok
�� Alsóerdõsor utcai Ének-zene tagozatos Általános Is-
kola és Gimnázium (Alsóerdõsor utca 14-16.): február 24-
én  9-12 óráig.
�� Baross Gábor Általános Iskola (Hernád utca 42-46.):
március 9-én 8-11-ig.
�� Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola, nyílt nap a MultiCenterben: március 21-
én 14 órától a Kertész utca 30. szám alatti iskolaépületben.
�� Janikovszky Éva Mûvészeti Általános Iskola
(Rottenbiller utca 43-45.): március 22-én 9-12 óráig.
�� Magyar-Angol Kéttannyelvû Általános Iskola és Ven-
déglátó Szakiskola (Dob utca 85.): február 23-án, márci-
us 2-án, és 9-én 9 órától.

Erzsébetvárosi Pedagógiai Napok
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Az Erzsébetvárosiak
Klubja január 27-én tartot-
ta meg beszámoló taggyű-
lését az Almássy téri Sza-
badidőközpontban.

A taggyűlésen Tóth
Tiborné a civil szervezet
elnöke köszöntötte a meg-
hívott vendégeket:
Hunvald György polgár-
mestert, Filló Pál ország-
gyűlési képviselőt, dr.
Vedres Klára (képünkön)
képviselőt, valamint Váczi
Andrást a szabadidőköz-
pont igazgatóját.

Ezt követően beszá-
molt az Erzsébetvárosiak
Klubja elmúlt évi tevé-
kenységéről, amelynek fő
célkitűzése az Erzsébetvá-
rosban élők és az önkor-
mányzat közti kapcsolat-
tartás a havonta megszer-
vezett lakossági fórumok
keretében. Ismertette,
hogy 2004-ben 430 ezer

forintból gazdálkodtak,
valamint beszámolt azok-
ról a pályázatokról, illetve
a támogatók által nyújtott
segítségről, amelyek az
egyesület tevékenységét
segítették elő. Emlékezte-
tett a programjuk kereté-
ben megvalósult országjá-
ró kirándulásokra, amelyet
tavaly négy alkalommal,
különböző úti céllal szer-
veztek meg. Vállalt fel-
adataik között a klub tag-
jai folyamatos segítséget
nyújtanak a vöröskereszt-
nek, beteglátogatást szer-
veznek, valamint minden
évben az Erzsébetvárosi
Napok programjaihoz
csatlakozva vesznek részt
a népszerű Böske bál
megrendezésében. A tag-
létszámmal kapcsolatban
tájékoztatott arról, hogy a
közelmúltban 10 taggal
bővült a szervezet. A be-

számolót a tagok egyhan-
gúlag elfogadták. Ezt kö-
vetően megemlékeztek az
1990-ben alakult Erzsé-
betvárosiak Klubja egyik
alapító tagjáról, a január-
ban elhunyt Dezsényi Ru-
dolfról.

Az idei év terveivel
kapcsolatban Tóth Tiborné
elmondta: céljuk, továbbra
is eredményesen folytatni
vállalt feladataikat, ame-
lyek közül kiemelte a la-
kossági fórumok megren-
dezését, melynek kereté-

ben, az adott témában tehe-
tik fel kérdéseiket az erzsé-
betvárosiak a meghívott
önkormányzati vezetők-
nek. A fórumokat minden
hónap utolsó csütörtökén
tartják az Almássy téri Sza-
badidőközpontban. 

Elment Rudi bácsi
Dezsényi Rudolf január végén örökre eltávozott közülünk.
Február 14-én lett volna 84 esztendõs.
Rudi bácsit mindenki ismerte a kerületben, vérbeli lokál-
patrióta, az Erzsébetvárosiak Klubjának alapító tagja volt.
Évtizedek óta figyelemmel kísérte a kerületi életet, magas
erkölcsi mércéjéhez mérten, kritikus szemmel, de mindig
építõ jelleggel adott hangot véleményének. Súlyos beteg-
ségét megelõzõen rendszeresen részt vett az Erzsébetvá-
rosiak Klubja rendezvényein, csakúgy, mint a képviselõ-
testület ülésein.
A Dohány utca 73-75. szám alatt lakott. A Vasas Szakszer-
vezet régi tagjaként, hosszas kutatómunka eredménye-
ként kiderítette, hogy az épületben hajdan az elsõ Magyar-
országi Munkás Egészségmegõrzési és Balesetbiztosítási
Pénztár mûködött. Tevékenységének köszönhetõen, 1999
óta emléktábla jelzi az intézmény egykori helyét.
Rudi bácsi önzetlen aktivitással végzett társadalmi mun-
kát, tevékenységében a kerülethez fûzõdõ szeretete moti-
válta.
Személyében olyan ember távozott el körünkbõl, akinek
emlékét örökké õrizzük.

Erzsébetváros önkormányzata nevében:
Dr. Vedres Klára képviselõ

Különös konferenciá-
nak adott helyet feb-
ruár 5-én az Almássy
téri Szabadidőköz-
pont színházterme.
Országjáró Bábmisz-
szió néven rendezte
itt első konferenciáját
a Palánta Sorsfordító
Alapítvány.

Közel kétszázan látogattak
el a rendezvényre az or-
szág 102 településéről.
Egy részük már tavaly ka-
rácsonykor bábcsoportot
alakított, másik része idén
húsvétkor szeretnének elő-
ször előadásukkal a gyere-
kek elé állni. Az alapítvány
közel 10 éve ad elő általá-
nos iskolákban olyan báb-
darabokat, amelyek nem
pusztán a szórakoztatást
adják, hanem lényeges
mondanivalót tartalmaz-
nak. A Biblia üzeneteit
gyermekek számára teszik
érthetővé a bábdarabokon
keresztül. A bábjátékot
minden gyermek szereti,
ez indította a missziót,
hogy ne csak egy csoport
végezze ezt a munkát, ha-

nem országosan több száz
csapat alakuljon. Vélemé-
nyük szerint, ehhez nem
kell más, csak néhány lel-
kes ember, akik a szívükön
viselik a gyermekek jövő-
jét. A keresztény gyüleke-
zetek, missziók nagy része
nyitott volt megkeresésük-
re, és belekezdtek a mun-
kába. Amit az alapítvány
kínál: bábdarabok teljes
szövegkönyve, hanganya-
ga, paravánok, hátterek,

Muppet bábfigurák. Ami
kell hozzá: szándék és per-
sze egy kis hit is. Idén hús-
vétkor már 50 bábcsoport
járja az országot. A fővá-
rosban három csapat viszi
az általános iskolákba a
legújabb húsvéti darabot.
Az erzsébetvárosi iskolák
idén is, mint 10 éve folya-
matosan, fogadhatják az
előadást. Jelentkezni lehet
a 322-0034 telefonszá-
mon.

A Küldetés Egyesület közgyûlésére
A Küldetés Egyesület elnöke meghívja tagjait a február
19-én 10 órakor tartandó éves rendes közgyûlésére,
amelyet az István utca 20. szám alatt tartanak. A közgyû-
lésen az elnökség gazdálkodásról szóló éves beszámoló-
ja, közhasznúsági jelentés, az SZMSZ módosítása, a Kht.
létrehozása, a brüsszeli úti beszámoló lesz napirenden.

Hitzingerné Klemens Lilla elnök

EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossssiiiiaaaakkkk    KKKKlllluuuubbbbjjjjaaaa    

Lakossági fórum: kapocs a lakók és az önkormányzat között

Bábosok készülnek húsvétra

MMMMEEEEGGGGHHHHÍÍÍÍVVVVÓÓÓÓ
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Brunszvik Teréz díj

Romhányi Gáborné 1967-ben fe-
jezte be tanulmányait a kecskeméti
Felsőfokú Óvónőképző Intézetben,
amelyet követően - pontosan kiszá-
molta! - 37 évig és 156 napig dol-
gozott a VII. kerületben óvodape-
dagógusként. A Rózsák terei Gróf
Brunszvik Teréz Óvodában 20 esz-
tendőn át óvónőként tevékenyke-
dett, majd 17 évig, nyugdíjba vonu-
lásáig vezette az óvodát. Emellett
30 éven át a kerületi gyermekvé-
delmi munkaközösség vezetője
volt.

Mint mondja, kisgyermek kora
óta arra készült, hogy kicsikkel fog-
lalkozzon, hivatásszeretete végigk-
isérte pályáját. Óvónői és vezetői
munkájában is a gyerekek iránti
szeretet vezérelte. A szeretet, amely
véleménye szerint a legfontosabb
egy gyermek nevelése során. Min-
dig csodálattal és örömmel kísérte
figyelemmel, ahogy a „kicsiny
bimbókból” okos, értelmes nagyok
lesznek, vezetőként pedig maga-
sabb szinten valósíthatta meg el-
képzeléseit, amelyek tovább erősí-
tették a nagy múltú óvoda elismert-
ségét. Soha nem jutott eszébe, hogy
más óvodában helyezkedjen el, mi-
vel a Rózsák terei óvoda kollektí-
vájában olyan kollégákra lelt, akik
nem csupán szakmailag végeznek
kiemelkedő munkát, hanem embe-
rileg is erősen kötődnek egymás-
hoz. Jóleső érzéssel emlékszik vis-
sza a kollégákkal és családjukkal

töltött közös szilveszterekre, kirán-
dulásokra, színházlátogatásokra,
mely élmények még inkább össze-
kovácsolták őket. Az elmúlt év au-
gusztusában ment nyugdíjba, de
érezhetően most is megtalálta azo-
kat az örömöket, amelyek kiegyen-
súlyozottságának és derűjének for-
rásai. Persze a gyerekekkel és a
kollégákkal való napi kapcsolat hi-
ányzik, ezért is igyekszik rendsze-
resen meglátogatni őket. Nyugdí-
jasként több ideje jut szeretett csa-
ládjára, kedvteléseire. Most például
olaszul tanul és alig várja a tavaszt,
hogy kertészkedhessen.

Apáczai Csere János díj

Burghardt Jenőné, az Alsóerdősor
Ének-Zene Tagozatos Általános Is-
kola és Gimnázium igazgatóhelyet-
tese. Harmincöt évvel ezelőtt bioló-
gia-földrajz szakon végzett az Eöt-
vös Lóránd Tudományegyetemen.
Huszonnyolc éve igazgatóhelyettes
az Alsóerdősor utcai iskolában. A
kitüntetést meglepetéssel és nagy
örömmel fogadta, úgy gondolja, is-
kolájának, kollégáinak kiemelkedő
szerepe van az elismerésben.

Munkájának minden területé-
ről, nagy szeretettel beszél, akár-
csak, gyermek és fiatalkorának kis-
kőrösi tanárairól, példaképeiről,
akik miatt a pedagógusi hivatást
választotta. A gyerekek iskolai
szabadidős tevékenységeinek,
napközis foglalkozásainak szerve-

zése, lebonyolítása olyan feladat
számára, amelyben óriási örömét
leli. Úgy látja, a napköziben a gye-
rekek jobban megnyílnak, amíg a
szülők távol vannak „plusz anyai
szívhez” juthatnak a tanórák rend-
jétől eltérő, szabadabb foglalkozá-
sokon. 

Ugyanakkor szívügye az ének-
kar és a néptánc csoport fejlődésé-
nek gondozása. Az utóbbi, 34 éves
fennállása alatt megkapta a Nívó-
díjas Kiváló Együttes címet.

Bevallja, minden évben alig
várja a szeptemberi becsengetést,
hogy a nyári szünet után ismét ta-
lálkozhasson diákjaival. Pedig szi-
gorú tanárnak tartja magát, aki sok-
szor mondogatja diákjainak: nem
muszáj tanulnod, de ha megérted,
mi a saját érdeked, tíz év múlva
visszajössz, és azt mondod nekem:
„Helénke néni, igaza volt”. Nos na-
gyon sok hajdani diákja felkeresi őt
ezzel a mondattal, Helénke néni pe-
dig ilyenkor azt gondolja: ez az én
Kossuth-díjam.

Karácsony Sándor díj

A Karácsony Sándor díjat az ok-
tatási miniszter adja át a Magyar
Kultúra Napja  alkalmából.  A díj
olyan tanítónak adományozható,
akik a gyermekek harmonikus
személyiségformálásában huza-
mosan kiemelkedő munkát vé-
geznek. Idén, Magyar Bálint ok-
tatási minisztertől Móri Árpádné
vehette át a kitüntető címet, az ez-

zel járó pénzjutalmat és emlékpla-
kettet. 

Móri Árpádné, Ági néni, az Al-
sóerdősor utcai Ének-Zene Tagoza-
tos Általános Iskola és Gimnázium
igazgatóhelyettese, az egyik alsó
tagozatos osztály osztályfőnöke.
Mint mondta, életének második
ilyen nagy kitüntetése a Karácsony
Sándor-díj, hiszen 1996-ban már
megkapta az Év tanítója címet. 

Véleménye szerint a díjat nem
csak azért kapja meg valaki, mert jó
tanító. Ennél sokkal többre, érzel-
mekre, szeretetre, barátságra van
szükség, mégpedig a legfontosabb
közönség, a gyermekek felé. Mind-
emellett fontos, hogy az iskola falain
túl is jó pedagógusnak kell lennie an-
nak aki ezt a pályát választja. Móri
Árpádné a kerületben is tevékenyke-
dik, mint szaktanácsadó, és az utóbbi
években több előadást tartott a szöve-
ges értékelésről, valamint a gyerme-
kek iskolakezdését megkönnyítő gu-
rulós rendszerű oktatásról. 

A jelenlegi díj nem csak ki-
tüntetés volta miatt nagyon fontos
számára. Mint mondta, a minisz-
ter beszédében nagyon szívhez
szólóan beszélt a hivatástudatról,
mely egy életre szóló elkötelezett-
séget jelent számára. Mindemel-
lett igazán felemelőnek tartotta,
hogy olyan kitűnő emberekkel
együtt vehette át a díjat, akiknek
pár évvel korábban a könyveiből
maga is tanult. Örömében oszto-
zott egész családja, szülei, férje és
gyermekei is. Móri Árpádné min-
dig pedagógus szeretett volna len-
ni, fő célja, hogy megtanítsa a
gyerekeket gondolkodni, egymás
mellett élni, és elfogadni, mert
mint mondta, ez a mai társada-
lomban elengedhetetlen. 
Mindhárom kitüntetett kiemelte, megha-
tó volt számukra Demeter Tamás alpol-
gármester, Hollósi Géza a mûvelõdési
iroda vezetõje, Telegdiné Tóth Mária az
EPSZK vezetõje, valamint az intézmé-
nyek igazgatóinak támogatása és a díja-
zottak felé kifejezett gratulációik.

Kitûnõ erzsébetvárosi pedagógusok
AAAA    ggggyyyyeeeerrrrmmmmeeeekkkkeeeekkkk    sssszzzzoooollllggggáááállllaaaattttáááábbbbaaaannnn

Az oktatási minisztérium minden év januárjában kitüntetéseket ad át az oktatás-nevelés területén kimagasló munkát végző pedagógu-
soknak. Az erzsébetvárosi pedagógusokat Demeter Tamás alpolgármester és Hollósi Géza a művelődési iroda vezetőjének támogatásá-
val az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ, illetve az adott intézmény vezetői javasolták a kitüntetésekre. Mint azt Telegdiné
Tóth Mária az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ vezetője elmondta: mindegyikük, hosszú évek óta kiemelkedő szakmai
munkát végez, komoly eredményeket értek el a kerületben az oktatás-nevelés területén. Hozzátette: nagy öröm, hogy e magas miniszté-
riumi kitüntetést három erzsébetvárosi pedagógus is átvehette.

Előző lapszámunkban egy sajnálatos félreértés eredményeként összekevertük az oktatási minisztérium által díjazott erzsé-
betvárosi pedagógusok fotóit. Az érintettektől elnézést kérünk, az eredeti cikket, immár a helyesen elhelyezett fotókkal, az oldalon
megismételjük. -szerk.-
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Az idegenforgalom és
szálloda szakon a képzés
célja, hogy a hallgatók
turisztikai szemlélettel
rendelkező szolgáltatási
szakemberekként hagy-
ják el az iskolapadot,
míg a gazdálkodási szak
végzősei elsősorban ke-
reskedelmi cégeknél, a
pénzügyi- és bankszek-
torban, illetve szállítási
vállalatoknál kamatoz-
tathatják majd tudásukat.
A képzés a főiskolán
nappali és levelező tago-
zaton folyik. A  nappali
agozaton államilag fi-
nanszírozott és költség-
térítéses, a levelező tago-

zaton költségtérítéses
képzésre jelentkezhetnek
az érdeklődők
(www.hff.hu).  

Az idei immár a má-
sodik tanév, amikor a fő-
iskola hallgatói a Leo-
nardo da Vinci mobilitás
program keretében kül-
földi szakmai képzésen
vehetnek részt. - Idén
februárban tizenhat hall-
gatónk utazott Németor-
szágba, illetve Olaszor-
szágba - tájékoztatott Dr.
Asbóth Arthur a főiskola
alapító elnöke. - A hu-
szonegy hetes szakmai
programon a diákok
nyelvtanfolyamon és

szakmai gyakorlaton
vesznek részt idegenfor-
galmi cégeknél.

A Leonardo da Vinci
program az Oktatási Mi-
nisztérium, a Tempus
Közalapítvány és az Eu-
rópai Bizottság közös
szakmai programja,
mely a szakoktatás terü-
letén megvalósuló prog-
ramokat támogatja. A

Heller Farkas Gazdasági
és Turisztikai Szolgálta-
tások Főiskolája az el-
múlt tanévben első alka-
lommal pályázott és ka-
pott támogatást általános
szállodai gyakorlat szer-
vezésére. Az idei Leo-
nardo programot pedig a
hivatásturizmus és ren-
dezvényszervezés szak-
területen indították. A

hallgatók számára ingye-
nes szakmai képzést a
pályázati támogatásból,
illetve a főiskola hozzá-
járulásából finanszíroz-
ták. A külföldi szakmai
képzésre a hallgatók az
intézményi pályázat el-
nyerésével kapnak lehe-
tőséget, ahol a szakmai
és nyelvi tudás illetve a
tanulmányi eredmények
mellett a motivációt és
az alkalmasságot mérle-
geli a felkért bizottság. A
képzésről egyébként
minden résztvevőnek
úgynevezett ked-
vezményezetti beszámo-
lót kell készítenie haza-
érkezését követően,
amelyért az elmúlt tan-
évben Györkei Orsolya
hallgató nívódíjat kapott
az Oktatási Minisztéri-
umtól és a Tempus Köz-
a l a p í t v á n y t ó l
(www.tpf.iif.hu). 
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Külföldi idegenforgalmi szakképzés pályázati támogatással

Györkei Orsolya (középen) búcsúztatja a februárban indu-
ló diáktársait

A kerület szívében, a Rózsa utcában található
a Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szol-
gáltatások Főiskolája, ahol 2001 szeptemberé-
ben kezdődött az első tanév. A főiskolán két
szakon folyik az oktatás:  idegenforgalmi és
szálloda szakon valamint gazdálkodási szakon. 
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1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117

Február 18-án 17 órakor keresztút. Február 19-
én 18 órakor szentmise Dégen Titusz atyáért,
templomunk első plébánosáért, halálának 111. év-
fordulóján. A szentmisén megemlékezünk templo-
munk többi plébánosáért is. Február 25-én 17 óra-
kor keresztút.
1%:  Szeretettel kérjük, hogy adófizető híve-
ink adójuk 1-1 százalékát ajánlják fel a Magyar
Katolikus Egyháznak (technikai száma: 0011),
illetve a Szent Erzsébet Plébániáért Alapítvány-
nak, melynek adószáma: 18001927-1-42. Az
alapítvány céljai között szerepel templomunk ta-
tarozása, a szociálisan rászorulók támogatása és
az ifjúság testi-lelki fejlődését célzó programok
megvalósítása. Idén is számítunk nagylelkű tá-

mogatásukra.

ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd----hhhháááázzzz iiii
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Az elmúlt évben,
pünkösd ünnepén
kezdte meg adását a
Magyar Katolikus
Rádió. Az új adó az
evangéliumi érték-
rend következetes
képviseletét tekinti
legfőbb küldetésé-
nek, műsoraiban na-
ponta mintegy 10
százalékban szere-
pelnek a kifejezetten
vallásos műsorok.

Az adásidő többi része
foglalkozik a kultúra, a
magyar nyelv kérdései-
vel, ismeretterjesztéssel,
a zenei élet értékeivel.
Súlyt helyeznek a nem-
zeti és etnikai kisebbsé-
gek kultúrájának és ha-
gyományainak ápolására.
A napi részletes hír-
adások mellett speciális
műsorok készülnek óvo-
dások, fiatalok, családok
és idősek számára, a mű-
sorfolyamot vetélkedők
színesítik. 

Igyekeznek bemutat-
ni az élet szépségeit is,

pozitív példákkal bizo-
nyítani, hogy érdemes és
megvalósítható Krisztus
Urunk tanításának köve-
tése. 

Ökumenikus kapcso-
latokat táplálnak a test-
véregyházakkal, lehető-
séget adva, hogy ők is
megszólaljanak az új rá-
dióban.

A Magyar Katolikus
Rádió adása a legtisztáb-
ban a UPC kábelhálóza-
tán keresztül fogható.
Rádiónkat be kell állíta-
nunk az URH sáv 99,7
Mhz-es frekvenciájára,
és a rádió antennáját
csatlakoztatni kell a UPC
antennacsatlakozójához.
(Antenna-elágaztató bár-
melyik TV-szerelőnél
beszerezhető.) 

A Magyar Katolikus
Rádió a szépre, az érté-
kesre fogékony hallgató-
ságot szolgálja műsorai-
val.

Szűcs Gizella
Szent Erzsébet 

Plébánia

A felújítási munkálatok be-
fejeztével ismét működik
az Árpád-házi Szent Erzsé-
bet templom altemplomá-
ban található urnatemető.
Az urnatemetőben egy sze-
mélyestől egészen kilenc
személy befogadására al-
kalmas sírhelyek találha-
tók, minden változatban.
Az urnahelyek el nem évü-
lő időtartamúak, a keresz-
tény egyházak bármelyiké-
hez tartozó hívek temetkez-
hetnek ide. Urnatemetői
ügyintézést a plébánia (Ró-
zsák tere 8.) irodájában hét-
főn 14-18 óráig, szerdán
15-18 óráig, csütörtökön 9-
12 óráig tartanak. Telefon-
szám: 322-4117.

Templomunk csaknem két
és fél évtizeden át a római
katolikus hívek lelki hajlé-
ka volt. Ezen időszak tár-
gyi emlékei is megtalálha-
tóak a Rózsák terei temp-
lomban, a szentély három
festett üvegablaka emeli
az épület belső kialakításá-
nak szépségét.

A két szélső üvegab-
lak Szent Mátyás apostolt
és Szent Józsefet ábrázol-
ja. Hogy miért éppen
őket? Erre, a képek alján
látható adományozási fel-
iratokból következtethe-
tünk. Zellerin Mátyás és
Jozefa - a József női alak-
ja: Jozefa - készítette az
üvegablakokat 1881-ben,
amelyekre védőszentjein-
ket festették meg. Hogy az
adományozók testvérek
vagy házaspárok voltak-e,
azt sajnos nem tudjuk.

A harmadik üvegablak
Árpádházi Szent Erzsébe-
tet ábrázolja, aki eredetileg
a templom védőszentje
volt. A szentély végében
építettek egy falfülkét a
papi szék elhelyezésére, s
emiatt az ablak alsó része
megsemmisült, így nem
tudható, hogy azt felira-
tozták-e. 

A papi szék felett talál-
ható az oltárkép, a védő-

szent változásnak megfe-
lelően: a Magyarok Nagy-
asszonya címet viseli és
ábrázolja. Alkotója
Roskovics Ignác festőmű-
vész. A kép díszes kereté-
nek alján a görög katoli-
kus köszöntés olvasható:
"Dicsőség Jézus Krisztus-
nak!" A kép egyébként
igen közismert, más görög
katolikus templomokban
is találkozhatunk másola-
taival. Elterjedt, mint zász-
lót díszítő kép is, míg sze-

repel egyházközségünk
pecsétjében is. A kép
azonban nem Roskovics
képzelete alapján született,
barokkos megmintázásá-
ban létezik egy részletei-
ben is hasonló XVIII. szá-
zadi zászlókép.

Mivel naptárunkban a
Magyarok Nagyasszonyá-
nak nincs külön ünnepe, a
templombúcsú október 1-
én, Mária oltalma ünnepén
van.

dr. Sasvári László

GGGGöööörrrröööögggg    kkkkaaaattttoooollll iiiikkkkuuuussss    eeeeggggyyyyhhhháááázzzzkkkköööözzzzsssséééégggg

A templom üvegablakai

Urnatemető az altemplomban

Magyar Katolikus
Rádió

Örömmel adjuk hírül, hogy a Szent Erzsébet Plébánia hí-
vei a délkelet-ázsiai katasztrófa sújtotta embertársaink
megsegítéséhez 532.156 forint adománnyal járultak hoz-
zá. Isten áldása legyen jutalmuk nagylelkûségükért!

KKKKÖÖÖÖSSSSZZZZÖÖÖÖNNNNEEEETTTT

Március a tavasz el-
ső hónapja. A pa-
raszti életben a me-
zőgazdasági munká-
latok kezdetének
ideje. 

Számos az időjáráshoz
kapcsolódó megfigyelés
és jóslás kötődik ehhez a
hónaphoz. Ugyanakkor
március a húsvéti 40 na-
pos nagyböjt hónapja is,
ilyenkor tilos a vigalom,
a lakodalom, a húsos éte-
lek fogyasztása.

Kázmér napja már-
cius 4-én. Bizonyos vidé-
keken patkányűző nap-
ként tartják számon.
Ilyenkor kell utánanézni,

hogy a patkányok nem te-
lepedtek-e meg az istál-
lókban vagy a házban, és
ez a nap a legalkalma-
sabb arra, hogy onnan a
gazda kihajtsa a rágcsáló-
kat.

Gergely napja már-
cius 12-én, eredetileg a
diákság ünnepe. A nap
ünneplését IV. Gergely
pápa rendelte el, ezen a
napon emlékeztek I.
Gergely pápára, az isko-
lák patrónusára. Eredete
a XVI. századra nyúlik
vissza, amikor a diákok
maguk és tanítóik szá-
mára adományokat gyűj-
töttek. 

Március a tavasz első hónapja
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A héber naptár sze-
rinti svát hó 15-e,
amely ebben az év-
ben január 25-ére
esik, Tu Bisvát, va-
gyis a Fák ünnepe.  A
régi bölcsek szerint
ezen a napon dől el,
hogy melyik fára mi
vár: növekszik, gyü-
mölcsöt hoz, vagy el-
sorvad, kiszárad ne-
tán kitépi a vihar.

A Szentföldön ezt a napot,
mint a fák újraéledésének,
a természet ébredésének
ünnepét ülik meg. Az ün-
nep kedves szokása, hogy
ezen a napon különféle
gyümölcsöket esznek,
olyanokat is, amelyekről
már a Biblia is említést
tesz. Így például a fügét,
szőlőt, datolyát, gránátal-
mát, olajbogyót. Európán
elterjedt szokás ezen a na-
pon tizenötféle gyümöl-
csöt enni.

A hitközségekben tar-
tott ünnepségeken l5 zsol-
tárt mondanak, melyek kö-

zött elhangzik, „akik köny-
nyekkel   vetnek, örömmel
aratnak” vagy „kezed
munkáját, ha élvezed, jó
dolgod lesz és boldog
leszel…” Izraelben ezen a
napon szokás, hogy az is-
kolások tanáraikkal együtt
új facsemetéket ültetnek.

A fák ünnepével kap-
csolatos az alábbi történet: 
Hadrianus római császár,
Tibériásban sétálva meg-
pillantott egy öreg zsidót,
aki épp fügefa palántákat
ültetett. Megkérdezte tő-
le, hogy az ő korában mi-
nek ültet fákat, hiszen
azok gyümölcsét, már
úgysem élvezheti. Az
öreg azt felelte, - egész
életemben ezt tettem, ül-
tettem fiatal koromban is
és ültetek most is. Ha
megélem, enni fogok
ezek gyümölcséből, ha
nem, úgy majd a fiam
eszik belőle. Apám és
nagyapám is azon voltak,
hogy én ehessek abból,
amit ők ültettek…

A császár gúnyosan
válaszolt: - Ha megéled és
eszel is abból a fügéből,
akkor majd gyere el hoz-
zám és mondd el
nekem…

Jó néhány év eltelté-
vel a fa termőre fordult.
A zsidónak eszébe jutott
Hadrianus gúnyos meg-
jegyzése, ezért elhatá-
rozta, hogy elmegy hoz-
zá egy kosár friss fügé-
vel. A császár igencsak
meglepődött az öreg zsi-
dó láttán, akinek bölcs
mondása így beteljese-
dett. Megparancsolta,
hogy ültessék az öreget
arany trónusra, majd
töltsék meg a kosarát
arany dukátokkal. A csá-
szár udvaroncai felettébb
csodálkoztak uruk ke-
gyes cselekedetén, meg
is kérdezték, miért tette
ezt? A császár így vála-
szolt: én ne tisztelném
meg, amikor a Teremtője
így megtiszteli?

M.V.

Gyülekezeti életünknek
egyik nagy munkaterülete
az idős emberek lelki és tes-
ti gondozása. A nyugdíjas
házakban élőkhöz nemcsak
ünnepek alkalmával, de kö-
tetlen beszélgetésekre alkal-
mat adó bibliaórákon is elju-
tunk, amikor napi lelki gon-
dok és egzisztenciális prob-
lémák egyaránt szóba kerül-

nek Isten Igéjének fényé-
ben. Különös hangsúlyt kap
az élet és halál kérdése, az
életminőség igei megfogal-
mazása, a vigasztalás és a
krisztusi öröm a legnehe-
zebb próbák között is.

Sokkal nehezebb az ott-
honukban, magányosan
élők megkeresése és
lelkigondozása. A bezárt-

ság, a társtalanság keserűvé
tesz embereket, az egyedül-
lét rossz tanácsadó. A lel-
kész, vagy a szeretetmun-
kás megjelenése fényt hoz
életükbe, a beszélgetések és
a közös imádság Isten kezé-
ben a vigasztalás eszköze és
hatalmas erőforrás a megfá-
radt szívekben. A tárgyi - ta-
karítás, bevásárlás, ügyinté-
zés, stb. - segítségen túl,
vagy azzal együtt a remény-
telenséget bizakodássá, a fé-
lelmet megnyugvássá vál-
toztatja.

Sokszor megkérdezik:
nem fárasztó a számos
egyéb tennivaló mellett ez a
szolgálat? Az, de látva a sze-
mekben az öröm csillogását,
az idősek gondozásának fel-
adata örömmel és Isten irán-
ti hálaadással tölt el. Áldott
legyen érte az Ő Neve.

Mezey Tibor
lelkipásztor

A Carmine Celebrat Kórus és Zenekar ingyenes hangver-
senyt ad március 5-én 19 órakor az Egyetemi Templomban
(V. kerület Papnövelde utca). A koncerten Bach: János pas-
sio címû zenemûvét hallhatják az érdeklõdõk. Vezényel:
Zimányi István.

A Fasori Evangélikus Templom építésének, felszentelésé-
nek és alapításának 100. évfordulóját ünnepli idén.

Zsuzsanna
Zsuzsanna napja február
19-én: a Bibliában szerep-
lő Zsuzsannát házasságtö-
réssel gyanúsították. A
történet dramatikus feldol-
gozása az úgynevezett
Zsuzsánna játék, amit a
Bánságban református
gyerekek adtak elő házról
házra járva, Nagyböjt ide-
jén.

Péter
Üszögös Szent Péter napja
február 22-én: a néphit
szerint ez nap az év sze-
rencsétlen napjai közé tar-
tozik. Ezért semmilyen
munkát nem végeznek,
tyúkot nem ültetnek, mert
például üszögös lesz a bú-
za.

Azt tartják, hogy ami-
lyen ezen a napon az idő,
olyan lesz József napkor
is.

Mátyás
Mátyás napja február 24-
én: ismert időjárásjósló
nap. A népi mondás sze-

rint: „Ha Mátyás jeget ta-
lál, akkor töri, ha nem ta-
lál, akkor csinál.”. Az az-
napi időjárásból lehetett
jósolni a termésre és a to-
jásmennyiségre is. Bara-
nyában az e napon fogott
hal egész évi jó halászatot
jelentett. Általában febru-
árban zajlik a farsang, ami
vízkereszttől hamvazó
szerdáig tart. Mivel húsvét
úgynevezett mozgó ün-
nep, az előtte 40 nappal
véget érő farsangi időszak
rövidebb-hosszabb ideig
tart. A nagy evés-ivások,
mulatságok időszaka. Ez
időszakban különféle bá-
lokat tartottak. Lányok és
legények, de külön az asz-
szonyok, a házasemberek
- batyusbált, kosarasbált -
is rendeztek. A párválasz-
tásnak, a lakodalmaknak is
ekkor van ideje. Kímélet-
lenül kicsúfolták a pártá-
ban maradt lányokat, a pár
nélkül maradt legényeket.
Köszöntők és maszkos
alakoskodások jellemzik
az időszakot. 
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„Segítségért kinyújtod a kezed…”
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A Fák ünnepe 
FFFFEEEEBBBBRRRRUUUUÁÁÁÁRRRRIIII JJJJEEEELLLLEEEESSSS NNNNAAAAPPPPOOOOKKKK

Zsuzsánna játék, batyusbál

„Segítségért kinyújtod a kezed, amikor
megöregszel….” mondta a feltámadott Úr szeretett
tanítványának, Jánosnak, jelezve a számára elké-
szített hosszú életet. Nos, az idős, megfáradt embe-
rek kinyújtott keze legtöbbször csak kérni tud: ed-
dig adtam, már elfáradtam. Segítsetek!

Déli koncert: A Spinozában minden szerdán sor-
ra kerülõ koncertsorozat következõ alkalma február 23-án
13 órakor kezdõdik a Dob utca 15. szám alatt. Az ingyene-
sen látogatható, harminc perces koncerten J. Haydn G-dúr
szonátáját valamint Beethoven Serenade címû zenemûvét
adja elõ Földesi Péter fuvolán és Futó Balázs zongorán.
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Február 20.
1865 - A Vigadó 
A Pollack Mihály-féle elpusztult
klasszicista Vigadó helyén 1859-
1865 között épült fel Feszl Frigyes
pesti Vigadója.
1962  - Ûrhajózás
Az elsõ amerikai ûrhajós, John H.
Glenn Mercury típusú ûrkabinban
háromszor kerüli meg a Földet és
az elõre megadott területen száll
le az Atlanti-óceánon.
1985 - Kongresszusi
Központ
Felavatják a Finta József által ter-
vezett Budapesti Kongresszusi
Központot.
1996  - Sakk VB.
Elsõ magyar sakkozóként világ-
bajnoki címet szerez Polgár
Zsuzsa a nõk között.

Február 21.
1440 - Ellopják a
Szent Koronát
A Szent Koronát a visegrádi vár-
ban egy kincseskamrából nyíló
lepecsételt helyiségben õrizték.
Innen lopta el Erzsébet királyné
kérésére Kottaner Jánosné.

Február 22.
1512 - Meghal
Amerigo Vespucci 
Sevillában meghal a spanyol és
portugál szolgálatban álló híres
itáliai hajós és felfedezõ Amerigo
Vespucci. Keresztneve adta az
Újvilágnak az "Amerika" nevet.

Február 23.
1997 - Klónozás
A világon elõször a skóciai
Edinburghban sikerül felnõtt
emlõs testi sejtjébôl új, élõ
egyedet elõállítani, így születik
meg Dolly, a klónozott bárány.

Február 25.
1991  Varsói
Szerzõdés
A Varsói Szerzõdés tagállamainak
képviselõi elfogadták a korábban
kötött katonai megállapodások
hatályának megszûnését és azt,
hogy a szervezetet felszámolják.

Március 3.
1880 - MTI
Megkezdte mûködését a Maszák
Hugó és Egyesy Géza által alapí-
tott MTI. 1882. június 1-jétõl a
miniszterelnökség
közremûködésével félhivatalos
intézmény lett belõle. 1950-ben
államosíották.
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Ahogy befordulunk az Akácfa
utcába, olyan érzése támad az
embernek, mintha pár évtizedet
visszautazott volna az időben.
Ez a környék valaha előkelő ne-
gyed volt. A II. világ-
háború alatt gettóvá
alakították át, sok
épületen ma is látha-
tók a háború nyomai.  

Az üzletek is őr-
zik a régmúlt idők
hangulatát. Rövid séta
a körút felől, elhala-
dunk egy rőfös és egy
szabóság mellett, és
meg is érkeztünk a
vendéglőhöz. 

A bejárat melletti
táblán olvasható:
„Kispipa Vendéglő”.
Belseje, a színes ab-
laküvegek miatt a
külső szemlélődő
előtt rejtve marad. Az
erzsébetvárosi időuta-
zás még nem ért vé-
get. A étterem belső
terének kialakítása és
berendezése múlt szá-
zad eleji hangulatot
áraszt. A hely maga
nem túl nagy, ám an-
nál otthonosabb. Hétköznap, ko-
ra délután még nincsenek vendé-
gek. Az asztalon hófehér abro-
szon porcelán étkészlet, az
aranyszegélyű, fehér vázában
friss szegfű, a falakon békebeli
reklámok. A magnóból régmúlt
idők slágerei szólnak. A vendég-
lő tulajdonosa Aubel Ervin kész-
séggel mesél a “Kispipáról”.

Az '50-es évektől kezdve a
művészvilág szinte valamennyi
ismert alakja járt már itt. Buda-
pesti filmforgatása idején a híres
filmszínész,  Marcello
Mastroianni is megkóstolta a
vendéglő specialitásait. Aubel
Ervin '78 óta vezeti a Kispipát.: 

- Amikor idejöttem mély-
ponton volt a Kispipa. Seress
Rezső halála után, '69-ben Frajt

Pál volt az üzletvezető, akinek a
vezetése alatt nagyon szépen
működött az üzlet. Ő utána vi-
szont kezdett romlani a színvo-
nal. Két-három éves alapos tata-

rozás után kapta meg mostani ar-
culatát a helyiség. Azóta sok po-
litikus és ismert ember járt ná-
lunk.

Ha vendéglőről van szó, ak-
kor az ételekről is kell, hogy szót
ejtsünk. Már az étlap összeállítá-
sa is különleges, ami a berende-
zéshez hasonlóan, 25 éve válto-
zatlan. Több, mint 300 főétel
szerepel benne. Itt mindenki
megtalálhatja  a maga szája íze
szerint valót, van közte néhány
klasszikus magyar specialitás,
francia ételkülönlegesség, és az
olasz konyha remekei is. Ennyi
jó nevű fogás közül nehéz vá-
lasztani. 

- Nem művészet megcsinálni
például egy adag jó borjúpörköl-
tet, hanem tízezer adagot ugyan-

olyan jól megcsinálni, az az iga-
zi művészet - állítja Aubel Ervin.

Íme néhány különlegesség
kedvcsinálónak: töltött gomba
„Kispipa” módra, tárkonyos őz-
ragu leves, rántott Camembert
sajt párolt almával, libamájjal
töltött pulykamell hasábburgo-
nyával, végül desszertnek „Kis-
pipa” égő palacsinta.  Ehhez jön
még a napi menü, melyen a főze-
lékektől kezdve a vegetáriánus
tálig minden megtalálható. 

Egy ideig a Fészek Művész-
klub étterme, a
Média Klub Étte-
rem és a Hársfa
Nagyvendéglő is
Aubel Ervin keze-
lésében működött.
A nagy étlap
mindegyiknél azo-
nos volt. Végül le-
mondott a három
étterem irányításá-
ról, hogy minden
energiáját a Kispi-
pára fordíthassa.
Minden este zon-
gorista szolgáltatja
itt az élőzenét, aki
repertoárját a né-
zők igényei szerint
alakítja. Ha kérik,
eljátssza Seress
Rezső számait,
vagy más, ismert
slágereket is. 

Az étlap alján
egy megjegyzés:
Ha kedvenc ételét
nem találta meg

étlapunkon, szívesen elkészítjük
a rendelkezésünkre álló alap-
anyagokból. Érezze jól magát
nálunk, kellemes szórakozást és
jó étvágyat kívánunk!

Egy biztos: ahol az embert
ilyen szívesen látják, oda érde-
mes visszatérni!

Keszthelyi Renáta
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A Kispipa Vendéglõ
Akácfa utca 38. szám alatt található a Kispipa vendéglő,
amely nem csak ínycsiklandó ételeiről híres. Megélt már
egy világháborút és sok neves ember is megfordult itt. Az
'50-es, '60-as években a  világhírű dal, a „Szomorú vasár-
nap” szerzője, Seress Rezső zongorázott itt esténként. A
hely körül nincs nagy hírverés, mégis sok az állandó vendé-
ge. Főleg azok látogatják, akiknek már a nagyszülei és a
szülei is ide jártak. 

KEDVENCEK
Mindenkinek van egy ked-
venc helye, egy hangulatos
kisvendéglõ vagy egy ele-
gáns étterem, ahol szívesen
eltölt egy estét. Írja meg ne-
künk a hely nevét, címét, so-
rozatunkban szívesen sort
kerítünk az Ön kedvenc ven-
déglõjének bemutatására is.
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(Folytatás az előző lap-
számból)
A Nagykörútról másként
vélekedtek, és sajátos han-
gulatot adtak az új körút-
nak azok az írók, művé-
szek, akik naponta idejár-
tak, sőt idejük döntő részét
az itt létesült kávéházak-
ban, illetve szállodákban
töltötték. Ezek egyike volt
az Erzsébet krt. 6. szám
alatti hajdani Meteor Hotel
és kávéház, mely ma a VII.
kerületi Polgármesteri Hi-
vatal otthona. Ez az épület
korántsem volt olyan fé-
nyes hely, mint a szemköz-
ti New York palota, de Ady

Endre szívesebben tartóz-
kodott a Meteorban, ahon-
nan szemmel is tarthatta a
New York kávéházban
működő irodalmi centru-
mot. Ady, amikor a Három
Holló és más kávéházak
bűvköréből kiszabadult, és
változtatott életformáján,
"mint aki házasodni vagy
adósságot törleszteni akar:
a Meteor-kávéházba jár".
A tágas, üvegtetős kávéház
a szálloda udvarát és az
épület földszintjét foglalta
el. Ady szállodai szobája a
III. emeleten volt. Kik jár-
tak ebbe a kávéházba?
Krúdy Gyula, fővárosuk

nagyszerű krónikása, "Ady
Endre éjszakái" című
könyvéből megtudjuk,
hogy napközben főként ál-
lás nélküli artisták tanyáz-
tak a kávéházban. Megfor-
dult itt Sallai Imre, aki az
artistaújságot szerkesztette
és egy újságárus fiú, Bakti
Gyula is, aki később költő
lett. „Éjféltájban sem lett
nobelebb a társaság a Me-
teorban, a város különböző
mulatóiból, varietéiből, kis
színpadjairól, énekes lebu-
jaiból összeverődik, hogy
itt megbeszélje az elmúlt
este eseményeit". Egy este
itt állt tótágast Ady előtt ré-

gi ismerőse, Rienzi Maris-
ka, varieté énekesnő, hogy
"szakmai" fejlődését be-
mutassa neki.
Ady ritkán fordult meg a
New Yorkban, mert azt
hitte, ellenségei tanyáznak
ott. Reinitz Béla (versei-
nek megzenésítője) és Zu-
boly (Bányai Elemér új-
ságíró, költő 1875-1915)
voltak a két kávéház kö-
zött az összekötők. Ők
igen kedvelték Ady társa-
ságát, de az irodalmi híre-
ket is, melyekre viszont a
New Yorkban tettek szert.
„Ott az erkélyre vezető
lépcső kanyarulata alatt
volt egy márványasztal,
mely elkülönülve látszott
lenni a kávéház többi asz-
talától. Ennél az asztalnál
éjfélkor kezdődött a had-
delhadd, akkor verődtek

össze a város különböző
részeiből a legfurcsább fi-
gurák, akik itt irodalmi ér-
tesültségeiket kicserélték.
Ennek az asztalnak a hírei-
vel rohantak a Meteorba,
Adyhoz” -írta Krúdy.
Egyik este azzal a hírrel
jöttek barátai, hogy megtá-
madták Adyt a Kisfaludy-
társaságban. Ezen
Hatvany Lajos (1880-
1961) is felháborodott.
Ady nyomban reflektált a
támadásra, feleletül megír-
ta híres versét  „A harcun-
kat megharcoltuk” cím-
mel, ebből idézünk:
„Mi a harcunkat 
megharcoltuk.
Hadd várjanak a pipogyák
Valami nem jövő csodát,
Vén, szép, történelmi 
csodát,
S rajtuk ütünk…"

(Folytatás)
Ez  a gettó már a német
megszállók által Kelet-
Európában kijelölt lezárt
zsidónegyedek mintájára
létesült, amelyek a zsidók
összegyűjtését szolgálták
deportálás céljára. Nem
autonóm kisebbségi lakó-
területek, hanem a halál
előszobái voltak. Így volt
ez 1944 nyarán Magyaror-
szágon is, ahol a vidéki
zsidóságot vagy internáló-
táborokba, vagy a nagyobb
városok gettóiba zsúfolták
néhány héttel bevagoníro-
zásuk előtt. Meg kell je-
gyeznünk, hogy nem min-
dig a város egy részét, ha-
nem gyakran raktárakat,
téglagyárat néha sertéstele-
pet jelöltek ki zsidó polgá-
rok lakhelyének.  1944-
ben már lezajlott mind a
lengyel, mind a magyar vi-
déki gettók felszámolása,
amelynek ismeretében a
budapesti zsidók okkal ret-
tegtek a javasolt  "tömörí-
tés" tervétől, aki tudott
Schutzpass-t szerzett és
megpróbált az új-lipótvá-

rosi  „nemzetközi”  vagy
„kisgettó” valamelyik há-
zába jutni. Akik nem sze-
reztek védlevelet, de a buj-
kálást sem merték vállalni
kerültek a Klauzál tér  kör-
nyékén kialakított „nagy-
gettóba”. 

Már a 40-es évek elején ja-
vaslat hangzott el a magyar
parlament felsőházában
zárt budapesti zsidónegyed
felállítására, de akkor még
a Podmaniczky utcánál
kezdődött volna a gettó,
nem csak néhány utcát

szántak a fővárosi lakosság
egyötödének. 
November 18-án stílszerű-
en a Mosonyi utcai Tolonc-
házban közölték a Zsidó Ta-
nács tagjaival a „Zsidóne-
gyed” létrehozását. Nem
örültek neki, hiszen már a

nyáron kijelölt „csillagos
házak” is sok ide-oda költö-
zéssel és kellemetlenséggel
jártak a meggyötört és meg-
félemlített közösség számá-
ra. Meg kellett oldani ezrek
átköltözését , oda-vissza:
ugyanis a gettóban keresz-

tény lakó nem maradhatott.
12 ezer kereszténynek kel-
lett december 2-a és 7-e  kö-
zött  elhagynia belső-erzsé-
betvárosi lakását  és a szá-
mukra kiürített zsidó laká-
sokat elfoglalniuk.  Róluk
így szólt a november 29-i
rendelet: „ A zsidók részére
kijelölt területen nem zsi-
dók nem lakhatnak. Foglal-
kozásukat ott nem gyako-
rolhatják, hatóságok és köz-
intézmények e területen
nem székelhetnek.”  Meg is
indokolják, demagóg mó-
don, hogy miért: „A ma-
gyarság sorsát évszázadok-
ra eldöntő élethalálharcban
mindannyiunknak áldoza-
tot kell hozni. A kormány
tudatában van azoknak a
rendkívüli nehézségeknek,
amelyek a kérdés megoldá-
sával kapcsolatban a kitele-
pítendő nem zsidó lakos-
ságra hárulnak, de a jobb jö-
vőbe vetett szilárd hittel a

győzelem zálogaként vál-
lalniuk kell ezt az áldozatot
is.” Elhúzta azért a mézes-
madzagot is:  gondoskod-
nak arról, hogy „legalább
olyan lakáshoz jussanak,
mint amilyeneket elhagyni
k é n y s z e r ü l n e k . ”
(8935/1944. BM) Tényleg
gondoskodtak, de nem a ha-
tóságok, hanem a Zsidó Ta-
nács, akiknek azonnal ki
kellett üríteni 6000 bútoro-
zott lakást és lakóikat moz-
gatható holmijukkal a Klau-
zál térre gyűjteni. Kb. négy-
szer  annyian jöttek be a get-
tóba, mint ahánynak ki kel-
lett költözni. December ele-
jén kb. 33 ezer zsidó lakott
itt, számuk  januárban elérte
a 70 ezret,  nagy volt a zsú-
foltság, egyharmad négy-
zetkilométeren 14 fő jutott
egy szobára. Ide hozták a
Nemzetközi Vöröskereszt
gyermekotthonaiban tartott
6000 zsidó gyermeket is.

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

Az Erzsébet körút története – II. rész
Ott, ahol ma villamosok robognak, autók száguldoznak és járókelők sétál-
nak, alighanem hajózható csatorna épült volna, ha Reitter Ferenc mérnök
tervei váltak volna valóra. Ám a kivitelezés tetemes költsége miatt a terv
meghiúsult. Ugyanis a mai Nagykörút helyén egykor egy vizes városárok hú-
zódott, ezért kézenfekvő lett volna ennek kimélyítése és hajózhatóvá tétele. 

A halál elõszobái...
AAAAzzzz    EEEEggggyyyyeeeetttt lllleeeennnn    mmmmeeeeggggmmmmaaaarrrraaaaddddtttt     ggggeeeettttttttóóóó    ----         RRRRóóóóbbbbeeeerrrrtttt     PPPPéééétttteeeerrrr     ssssoooorrrroooozzzzaaaattttaaaa    ----     IIII IIII ....     rrrréééésssszzzz    

A szovjet vörös hadsereg január 18-án, idén 60 éve szaba-
dította fel a pesti gettót. A háborúban és a Holokauszt so-
rán a 200 ezres pesti zsidóság közel fele életét vesztette.
Az Erzsébetvárosban lévõ pesti gettó területén mintegy 70
ezer magyar zsidót zsúfoltak össze. Lapunk megemlékezé-
sül összefoglaló sorozatot indít ott Az Egyetlen megmaradt
gettó címmel.
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Kérelmére az ügyfél - jövedelmi vi-
szonyaira tekintet nélkül - is kaphat
rövid tájékoztatást arról, hogy ügyé-
nek elbírálása melyik bíróság, vagy
hatóság feladatkörébe tartozik. Tá-
jékoztatást bárki kaphat egyszerû
megítélésû ügyekben felmerült jogi
kérdésekben.

A kérelem 
teljesítésének 
fontosabb feltételei 
a 2003. évi  LXXX. 
törvény alapján:
1./ Az ügyfélnek állandó budapesti
lakosnak kell lennie. Ezt személyi
okmányaival (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 SEGÍTÕI (ÜGYVÉDI)
SZOLGÁLTATÁST CSAK RÁSZO-
RULTAK VEHETNEK IGÉNYBE!  A
rászorultságot    (jövedelmi- és va-
gyoni viszonyokat) okmányokkal
kell igazolni. (A rászorultság feltét-
eleit Tájékoztatónkban még részle-
tezzük.) Ha azonban érvényes köz-
gyógy-ellátási igazolvánnyal rendel-
kezik, vagy az önkormányzattól
rendszeres szociális segélyben ré-
szesül, illetve átmeneti hajléktalan
szállás igénybevételét igazolja, a
rászorultság megállapításához to-
vábbi igazolások nem szükségesek.
3./ FONTOS! Bíróság elõtt már folya-
matban lévõ ügyben Hivatalunk nem
adhat jogi segítséget! Sem bírósági
ügyben, sem egyéb hatósági eljárás-
ban képviseletet ellátó ügyvédet
nem tudunk biztosítani! Folyamatban
lévõ ügy az, amelyben a keresetle-
velet már benyújtották a bírósághoz,
vagy már volt is tárgyalás, továbbá

ha elsõ fokon végzés, vagy ítélet
született. Fellebbezést sem készít-
hetünk. A folyamatban lévõ bírósági
ügyekben (a rászorulók) jogi segítsé-
get (pl. pártfogó ügyvéd kirendelése)
annál a bíróságnál kérhetnek, amely
elõtt a per folyamatban van.
Büntetõ ügyekben jogi segítséget
csak a sértettnek adhatunk, az el-
követõnek (gyanúsítottnak, vádlott-
nak) nem! Befejezett büntetõügy
esetén azonban az elítéltnek a
rendkívüli jogorvoslati kérelem elké-
szítéséhez nyújthatunk segítséget.
4./ Magánszemély vállalkozással
kapcsolatos ügyében jogi segítsé-
get nem tudunk adni.

Milyen ügyekben 
nyújtható támogatás?
A jogi segítõ (ügyvéd) KIZÁRÓLAG
PEREN KÍVÜL ad tanácsot, illetve
szerkeszt beadványt olyan jogvitás
ügyekben, amelyekben a késõbbi-
ekben per lefolytatására kerülhet
sor, illetve jogi felvilágosítást taná-
csot ad a mindennapi megélhetést
érintõ jogvitás kérdésekben (pl. bir-
tokháborítás, lakhatási, társasházi,
hagyatéki, munka- és foglalkoztatá-
si, társadalombiztosítási ügyekben,
közüzemi tartozás esetén, stb.).
Nem adhatunk jogi segítséget olyan
ügyben, amelyben nincs, vagy nem
várható jogvita! (Pl.: végrendelet ké-
szítése, szociális jellegû kérelem,
lakáskérelem elkészítése stb.)
Kizárt a támogatás továbbá vám- és
hitelügyekben is. Szerzõdés készí-
tése csak a jogszabály által megha-
tározott kivételes ügyekben és ak-
kor lehetséges, ha mind a két fél rá-
szorult.

Ki tekinthetõ 
rászorultnak és milyen
támogatásban 
részesíthetõ?
1./ A jogi szolgáltatás díját az ügyfél
helyett az állam viseli a következõ
esetekben:

a) Jövedelmi és vagyoni viszonyaira
tekintet nélkül, aki rendszeres szo-
ciális segélyben részesül, közgyó-
gy-ellátási igazolvánnyal rendelke-
zik, egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultságát állapították meg,
átmeneti szállást igénybe vevõ haj-
léktalan, továbbá a menekült, a me-
nedékes, illetve a menekültkénti
vagy menedékeskénti elismerését
kérõ.
b) Akiknél a családban (közös ház-
tartásban) az egy fõre esõ havi net-
tó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb 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/keresetet?
Az egy fõre esõ családi  nettó jöve-
delem a következõ okiratokkal iga-
zolható:
Például: munkáltatói igazolás, nyug-
díj-határozat, egyéb társadalombiz-
tosítási és szociális támogatásról
hozott határozat (lakásfenntartási
támogatás, rendszeres gyermek-
nevelési segély, GYES, GYED,
családi pótlék stb.).
A közös háztartásban élõ család-
tagok (házastárs, élettárs, nagyko-
rú gyermekek, a kérelmezõvel
együtt élõ szülõ, nagyszülõ, stb.)
esetében az idei 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 vagyo-
náról is. Az ügyfélnek nem csak a
jelenlegi jövedelmét, de az elõzõ
évi átlagkeresetét is igazolnia kell.
A kérelmet az erre szolgáló nyom-
tatvány kitöltésével kell benyújtani.
Ez történhet személyesen, vagy
postán, utóbbi esetben a levelet -
az említett igazolásokkal együtt -
Hivatalunknak címezve kell elkül-
deni. Ilyen esetben a határozatot
mi is postán küldjük meg az ügyfél-
nek.
A kérelem benyújtásához szüksé-
ges Nyomtatvány Hivatalunkban
ingyenesen 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 ügyfelelt határidõ megjelölésével
hiánypótlásra hívja fel.
Amennyiben a törvényben megha-
tározott feltételek fennállnak, Hiva-
talunk engedélyezõ közigazgatási
határozatot hoz, amellyel az ügyfél
jogi segítséget vehet  igénybe.

A jogi szolgáltatás
igénybevétele
A jogi szolgáltatást (tanácsadás,
iratszerkesztés) nem Hivatalunk
nyújtja, hanem a jogi szolgáltatási
névjegyzékbe felvett jogi segítõk
(ügyvédek, közjegyzõk, egyetemi
oktatók, társadalmi szervezetek).
Az engedélyezõ határozattal az
ügyfél 3 hónapon belül megkeres-
heti az általa kiválasztott jogi segí-
tõt. A jogi segítõi névjegyzék az
Interneten, az Igazságügyi Minisz-
térium honlapján (www.im.hu) ol-
vasható, vagy arról Hivatalunkban
kaphat tájékoztatást. A jogi segítség
gyors és hatékony intézése érdeké-
ben feltétlenül indokolt a jogi segítõ-
vel - pl.: telefonon - elõzetesen idõ-
pontot egyeztetni.

A kérelem
benyújtásának helye
(személyesen, vagy
postai úton):
Igazságügyi Minisztérium Pártfogó
Felügyelõi és Jogi Segítségnyújtó
Szolgálat Fõvárosi Hivatala 1134
Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.
Postacíme: 1554. Budapest, Pf. 7.
Telefonszáma: 450-2590, fax: 450-
2591. Ügyfélfogadási ideje: hétfõ:
13.00-18.00, szerda: 9.00-13.00
Hivatalvezetõ: dr. Révész Péter osz-
tályvezetõ

Reméljük, hogy részletes tájékozta-
tásunkkal közelebb vittük Önt prob-
lémájának megoldásához. A jogi
segítségnyújtás igénybevételével
kapcsolatos más kérdéseire mun-
katársainktól kaphat választ. Meg-
tisztelõ bizalmukat elõre is köszön-
jük.

Budapest, 2005. január

Igazságügyi Minisztérium
Pártfogó és Jogi Segítségnyújtó

Szolgálat Fõvárosi Hivatala
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Tisztelt Ügyfelünk!
Mielõtt munkatársainknak személyesen elmondaná jogi problémáját, az
ügymenet gyorsítása, egyben saját várakozási  idejének csökkentése ér-
dekében kérjük, hogy Tájékoztatónkat szíveskedjék figyelmesen elolvas-
ni, egyúttal szíveskedjék az Önnél lévõ igazolásokat és okmányokat (ok-
iratokat) elõkészíteni.
SZEMÉLYES MEGHALLGATÁSÁNAK MENETE A KÖVETKEZÕ:
1. Személyazonosságának és állandó lakhelyének igazolása,
2. Jövedelmi-vagyoni helyzetének tisztázása (rászorultság igazolása),
3. Ügyének rövid ismertetése, a rendelkezésre álló iratok bemutatása,
4. A kérelem-nyomtatvány kitöltése,
5. Határozathozatal - jogi segítõ (ügyvéd) választás.
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Erzsébetvárosi
Mozgássérültek és
Barátaik
Érdekvédelmi
Egyesülete a
Rehabilitációért
Várjuk minden mozgásában kor-
látozott kerületi lakos jelentkezését
egyesületünkbe!

Egyesületünk fõ feladata a
mozgássérültek érdekvédelme,
jogainak képviselete. Emellett
lehetõségeinkhez képest össze-
jöveteleket, kirándulásokat
szervezünk. Szakembergárdánk a
közlekedési problémákon át a
szociális ügyeken keresztül a tár-
sasházi problémákig igyekszik
megoldást találni a tagság prob-
lémájára.
Levélcím: 1077 Bp., Rottenbiller
u. 62. II/8. Telefon: 321-8888,
351-8671, 322-4642.
Fogadónap: Minden hétfõn 17-19
óráig az Almássy téri Szabad-
idõközpontban. (Ignéczi Tibort kell
keresni a portán.) 

Bizonyára tudomása van Önöknek arról a tényrõl, hogy a volt
szovjet tömb országaiban tényleges katonai szolgálatra
szóló behívóval kényszermunkára (munkaszolgálatra) hívták
be azokat a hadköteles fiatalokat, akik politikailag meg-
bízhatatlanok voltak a rendszer szempontjából. Fõleg szár-
mazásunk miatt végeztettek velünk kényszermunkákat,
ezért fizetést nem kaptunk „jutalmunk” azt volt, hogy 27-28
hónap után, amikor leszereltünk, maradtunk osztályide-
genek, megbízhatatlanok, mint kulákok,  katonatisztek, stb.
leszármazottai. Egyéni „érdem” szerint ide lehetett kerülni,
elég „bûn” volt, például ha valaki egyházi iskolába járt. E
hátrányos megkülönböztetés, a rossz káderlap,  a kommu-
nista diktatúra idején végig elkísért bennünket.
Magyarországon 1951-1956 közötti idõben hívtak be
munkaszolgálatra fiatalokat, de utána se volt célszerû errõl
beszélni, a rendszer szerette volna ezt elfelejteni. Csak a
rendszerváltozás után jelentek meg errõl cikkek, és egy
könyv: Csonkaréti Károly: Szigorúan titkos! dandár címen. A
POFOSZ honlapján is olvasható, levéltári adatok alapján
készült tanulmány, A HM és az 1. Sz. Építõ dd címen.
A munkaszolgálat nem kizárólag hazai jelenség, ezt „szovjet
receptre” hozták létre a volt szocialista országokban. Szoros
kapcsolatban állunk román (erdélyi), lengyel, cseh, szlovák
szervezetekkel. A megalakult és Prágában székelõ
nemzetközi szervezet rendszeresen találkozót tart.

Erdélyben, az ottani bajtársaink 2004-ben két emlékmûvet
avattak.
Magyarországi bajtársaink hetente tartanak összejövetelt.
Helyszín a POFOSZ társalgója, 1051 Budapest, Nádor u.
36. IV. emelet, szerdai napokon 14 órai kezdettel.
Alapszabályunk szerint mi semmilyen párthoz nem tar-
tozunk. Már több újság, sõt a Duna TV is foglalkozott
ügyünkkel.
Az elõl se zárkózunk el, hogy a teljes szöveget leközöljék,
viszont nem akarjuk, hogy emiatt egy fontosabb téma
maradjon ki a lapból.
Ezért csak arra kérjük az igen tisztelt Szerkesztõséget - elõre
is hálás köszönetünket fejezzük ki- néhányszor tegyenek
közzé egy rövid felhívást az alábbi szöveggel:
Bajtársakat keresünk
Felkérjük mindazokat a bajtársainkat, sorstársainkat, akiket a
kommunista diktatúra idején katonai behívóval kényszer-
munkára (munkaszolgálatra) vittek politikai okból, azok az
alábbi címen   jelentkezzenek érdekvédelmi szervünknél:
személyesen szerdánként 14 órakor (ekkor tartjuk bajtársi
találkozónkat is, lift van), vagy levélben ugyanoda címezve
POFOSZ MUSZ 51-56 Tagozata, 1051 Budapest, Nádor u.
36. IV. emelet.
Egyben kérjük mindazon segítõkész Olvasókat, akik ilyen
személyrõl tudnak, értesítsék õt. Elõre is köszönjük.

Temetési segélyre jogosult az a
személy, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott
annak ellenére, hogy arra nem volt
köteles, vagy köteles volt ugyan,
de a családjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum (23.200,-
Ft) háromszorosát. A temetési
segély a temetési költségekhez
való utólagos hozzájárulás. 

A temetés megtörténtét a kérelmező
nevére kiállított számla bizonyítja.
A temetési segély szempontjából
a temetés költségei a végtisztesség
megadásához szükséges alapvető
szolgáltatások.

A temetési segély beadási határideje
a temetést követő harmadik hó-
nap.

A temetési segély összege nem lehet
kevesebb a helyben szokásos
legolcsóbb temetés költségének
20 %-ánál. 

Nem részesíthető temetési segélyben
az a kérelmező, akinek az elhunyt
személlyel tartási, illetve öröklési,

vagy életjáradéki szerződése volt.
A pénzbeni ellátások után rátérünk a

szociális rászorultságtól függő ter-
mészetbeli ellátásokra, melyek a
közgyógyellátási igazolvány, az
egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság és a gyógyszertámo-
gatás.

Közgyógyellátásra jogosult a bent-
lakásos gyermek- és ifjúságvédel-
mi intézményben lakó, az
átmeneti gondozott, az átmeneti és
tartós nevelésbe vett kiskorú; a
rendszeres szociális segélyben
részesülő; a pénzellátásban ré-
szesülő hadigondozott és a
nemzeti gondozott; a központi
szociális segélyben részesülő; a
rokkantsági járadékos; az, aki I.,
II. csoportú rokkantsága alapján
részesül nyugellátásban, baleseti
nyugellátásban; az, aki, vagy aki
után szülője vagy eltartója maga-
sabb összegű családi pótlékban
részesül.

A települési önkormányzat jegyzője
közgyógyellátásra való jogosult-
ságot állapít meg egy év időtar-
tamra - 1996. évben december 31-

ig terjedő időre, illetve ha a jogo-
sultságot 1996. július 1-jét
követően állapították meg, hat
hónap időtartamra - annak a
személynek, akinek havi rendsz-
eres gyógyszerköltsége az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének (23.200,- Ft) a 10%-át
meghaladja, feltéve, hogy a
családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét, egyedülélő esetén
150%-át.

Az önkormányzat közgyógyellátásra
való jogosultságot állapíthat meg
annak a kérelmezőnek, akinek
háztartásában az egy főre eső
jövedelem nem haladja meg

a)  egyedülélő esetén az érvényes
öregségi nyugdíjminimum 240
%-át

b)  együtt élők esetében az érvényes
öregségi nyugdíjminimum 230
%-át,

és a közgyógyellátási igazolványra
kiváltható gyógyszerek költsége
meghaladja saját havi nettó
jövedelmének 10 %-át.

A képviselő-testület, a szociális
bizottság javaslata alapján
méltányosságból megállapíthat-
ja a közgyógyellátási iga-
zolványt annak a kérelmezőnek,
aki egyedül élő és havi nettó
jövedelme nem haladja meg az
érvényes öregségi nyugdíjmini-
mum 250 %-át, vagy több fős
háztartásban él, ahol az egy főre
eső havi nettó jövedelme nem
haladja meg az érvényes öregsé-
gi nyugdíjminimum 240 %-át és
a közgyógyellátásra kiváltható
gyógyszereinek térítési díja
meghaladja saját havi nettó
jövedelmének 10 %-át.

Az önkormányzat közgyógyel-
látásra való jogosultságot
állapíthat meg annak a 80 évnél
idősebb kérelmezőnek, akinek
jövedelme, illetve az együtt élők
egy főre jutó jövedelme nem
haladja meg a mindenkori
érvényes öregségi nyugdíjmini-
mum 350 %-át. Ezen támo-
gatási forma esetében csak a
gyógyszerfogyasztás tényét kell
igazolni.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Ismételten köszöntöm a tisztelt Olvasókat a Budapesti Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda megbízott ügyvédjeként. To-
vábbra is minden kedden 16 és 19 óra, valamint minden pénteken 9 és 12 óra között várom Önöket a VII. kerület, Wesse-
lényi u. 17. szám alatt, ahol bármilyen jellegű jogi problémával felkereshetnek. Dr. Baki Ágnes  ügyvéd
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Temetési segély
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Tel./Fax: 311-6743 - 1051 Budapest, Nádor u. 36.
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� Vállalkozó vállal vízszerelés, fűtés-
szerelés, gázszerelés átalakításokat, du-
gulás-elhárításokat, ingyenes kiszállás,
kőműves munka, burkolás és komplett
lakásfelújítást, nagyobb munka esetén
a nyugdíjasoknak 10% kedvezmény.
Tel.: 06(20) 9125-128
�Lakásszerviz: víz-, villany-, gáz-, fű-
tésszerelés anyagbeszerzéssel, garanci-
ával. Dugulás-elhárítás géppel, falbon-
tás nélkül, 0-24 óráig, hétvégén is! Tel.:
292-1990

�� Mellékjövedelem 100.000 Ft/hó
kötetlenül, otthonából irányítva,
korhatár, ügynökösködés nélkül!
Fogyhat!  Tel.: 06(70)287-3552
�Matematika kétszintű érettségire ru-
galmas felkészítést vállalok, garantált
eredménnyel. Tel.: 250-2003,
06(20)9344-456
� Legyen AVON tanácsadónő! Belé-
pés ingyenes! Kedvezményes vásárlás,
ajándékok. Tel.: 06(20)9583-018
� Regisztráltassa most ingyen magát
az AVON-nál. Küldje el a telefonszá-
mát, nevét SMS-ben a 06(20)9515-
742-re. Visszahívjuk! Minden jelentke-
ző mintacsomagot kap ajándékba!

�KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerű-
en! INGYENES pótkocsi, dobozok!
Bauer-Teher  Tel.: 292-1612,
06(30)944-3717
� VILLANYFŰTÉS-JAVÍTÁS hőtá-
rolóban, cserépkályhában, lakásvillany
kis- és nagyjavítás. Tel.: 337-0338,
06(70)259-0089. Tessék megőrizni! 
� Fogsorjavítás megvárható! Fogpót-
lások kedvező áron. Gyulai, Erzsébet krt
51. f/5. Tel.: 342-3429, 06(30)231-1519
� Fodrászt keresek, Abonyi Kati
06(20)316-9442
�Vízóra szerelés, gázkészülék javítás.
Tel.: 251-4912

� Tetőszerkezetek, függőfolyosók,
homlokzatok, lakások felújítása,
alpintechnikai munkák kivitelezése.
I.G.Atrium Kft. Tel.: 06(20)935-7089

�Női fodrász, dauer, vágás, festés, stb.
Házhoz megyek! Új telefon:
06(30)283-5259
�Dugulás-elhárítás, víz-, villany-, gáz,
fűtésszerelés, készülék javítás, 0-24-ig,
hétvégén is! Tel.: 291-2800,
06(20)334-3437
� Redőny, reluxa, harmonikaajtó, ro-
letta szerelés, javítás hétvégén is! Tel.:
261-7298, 06(30)318-5217
� Színes televíziók helyszíni javítása,
kiszállási díj nélkül. Puska Géza 342-
6425 (üzenetrögzítő is) 
� Eladó kerületi lakásokat keresünk
ügyfeleink részére, www.vivaott-
hon.hu, 239-0461, 06(30)349-1752
�Zármester! Gyorsszolgálat! Ajtónyi-
tás, zárszerelés, betörésbiztos heveder-
zár-szerelés, betörésvédelem, lakatos-
munkák! Tel.: 06(30)9613-794
� Órajavítás, antik órák restaurálása,
esetleg oda-vissza szállítással. Órák,
elemek, csatok, óraszíjak (erős csukló-
ra is). Tel.: 06(70)505-5620, VII. Garay
u. 45. Üzletház. Web:
www.jungoras.hu

� Show műsorokhoz statisztákat,
szereplőket keresek. Tel.:
06(20)9419-004

��  Kiadó-eladó ingatlanokat ke-
resünk a kerületben! www.ingat-
lanabc.net Tel.: 351-9578.  

�Államilag elismert dajka pedagó-
giai és gyógypedagógiai asszisz-
tensképzés. Kasza Szakképzés 06-
1-276-5918

� Főzni tudó személyt keresek. Egy
nőre kellene a Deák térnél, heti há-
rom alkalommal, délelőtt 2-3 órát
főzni, vegetáriánus ételeket, salátá-
kat. Érdeklődni: 321-3303.

��Keresse Társát Györgyi Asszony-
nál. Újévi ajándékunkat fogadja sze-
retettel. Az 50-70 év közötti Hölgyek-
nek és Uraknak 50-70 %- kedvez-
ményt biztosítunk. Telefon: 326-
5989, reggel 8-10-ig, este 20-22-ig.

� Ingatlanforgalmazó cég keres laká-
sokat ügyfelei részére. Jutalék csak
sikeres közvetítés esetén. Problémás,
terhelt, romos ingatlanokkal is foglal-
kozunk. Tel.: 06(70)290-1572

A nemzeti kulturális örökség minisz-
tere kezdeményezésére tárgyalásso-
rozat kezdődött Belső-Erzsébetváros
rehabilitációjáról. A partneri kapcso-
latok alapján olyan összefogás kör-
vonalai rajzolódnak ki a negyed érté-
keinek megőrzésében, amely a ké-
sőbbiekben példaértékű lehet hasonló
fejlesztések megvalósításában.
A negyed 2004-ben történt ideiglenes
műemléki védetté nyilvánításakor a
szakmai és civil szervezetek mellett a
város lakói is aktívan részt vettek a
városrész műemlékvédelméről, fel-
újításának eddigi menetéről, illetve a
visszafordíthatatlan folyamatokat el-
indító bontási munkálatok felfüg-
gesztéséről kialakult vitában. 
A Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma által kezdeményezett
újabb megbeszéléseken résztvevő
Főpolgármesteri Hivatal, Erzsébetvá-
rosi Önkormányzat és az Óvás Egye-
sület képviselői az elmúlt hetekben
áttekintették a negyed kulturális
örökségének védelmével összefüggő
eddigi intézkedéseket és szabályozá-
si kereteket. Ezen megbeszélések
eredményeként született meg a tár-
gyaló felek együttes javaslata, mely
szerint közösen egy olyan rehabilitá-
ciós modellt alakítanak ki, amelyben
a kulturális hagyományok és az épí-
tészeti szakhatósági feladatok együt-
tes kezelésére tesznek kísérletet, kü-
lönös tekintettel a belső-erzsébetvá-
rosi negyed fejlesztésére. A modell-
munkálatok első eredménye, hogy a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
által felmért és állandó műemléki vé-
delemre javasolt 51 épületről az ál-
lamigazgatási egyeztetést követően
miniszteri rendeltet adnak ki. 

Egyedi mûemléki 
védettséggel érintett 
ingatlanok 
Erzsébetvárosban
1. Dob u. 5.-Rumbach Sebestyén u.
3. lakóépület-pár
2. Dob u. 6. lakóépület
3. Dob u. 11. lakóépület
4. Dob u. 13.  lakóépület
5. Dob u. .19.  lakóépület
6. Dob u. 20. lakóépület
7. Dob u. 21. lakóépület
8. Dob u. 29. lakóépület
9. Dohány u. 2-4. Hősök Temploma
és Zsidó Múzeum
10. Dohány u. 16-18. lakóépület
11. Dohány u. 20. lakóépület
12. Dohány u. 28. lakóépület
13. Dohány u. 36. lakóépület
14. Dohány u. 44. Hungária Fürdő
15. Dohány u. 46. lakóépület

16. Holló u. 8. lakóépület
17. Holló u. 12. lakóépület
18. Károly körút 5. lakóépület
19. Kazinczy u. 5. lakóépület
20. Kazinczy u. 9. lakóépület
21. Kazinczy u. 16. mikve (zsidó ri-
tuális fürdő)
22. Kazinczy u. 34. lakóépület
23. Kazinczy u. 47. lakóépület
24. Kazinczy u. 49. lakóépület
25. Kazinczy u. 51. lakóépület
26. Király u. 1/d.-Asbóth u. 19. lakó-
épület
27. Király u. 19. lakóépület
28. Király u. 27. lakóépület
29. Király u. 41. lakóépület
30. Klauzál tér 7. lakóépület
31. Klauzál u. 30. - Nyár u. 29. lakó-
épület
32. Madách Imre út 1-3-5. lakóépü-
let-együttes
33. Madách Imre út 8. lakóépület
34. Madách Imre út 9. lakóépület
35. Madách Imre út 10-12. lakóépü-
letek
36. Nagydiófa u. 3. lakóépület
37. Nagydiófa u. 6. lakóépület
38. Nagydiófa u. 29. lakóépület
39. Rumbach Sebestyén u. 6. lakó-
épület
40. Rumbach Sebestyén u. 15/a. la-
kóépület
41. Rumbach Sebestyén u. 15/b. la-
kóépület
42. Rumbach Sebestyén u. 18-20-22.-
Király u. 3. lakóépület-együttes
43. Síp u. 8. lakóépület
44. Síp u. 10. lakóépület
45. Síp u. 11. lakóépület
46. Síp u. 12. - Wesselényi u. 7.
MAZSIHISZ székháza 
47. Síp u. 16-18. lakóépület
48. Síp u. 17. lakóépület
49. Wesselényi u. 17. Cipész Ipartes-
tület székháza 
50. Wesselényi u. 18. lakóépület
51. Wesselényi u. 26. lakóépület

Fővárosi

és gyászjelentések
IRODÁJA

VII. Bethlen G. u. 13.

URNAÁTADÁS, SZÓRÁS
FÉLÁRON!

TEMETKEZÉS 

322-7078

CCOOMMPPUUTTEERR

SSHHOOPP
Komplett számítógépek

igény szerint
Számítógépes alkatrészek,
részegységek, tartozékok

Szervíz
Hálózatépítés, karbantartás

CD nyomtatás
*

1074 Bp. Szövetség utca 11.
Tel.: 352-13-72

Nyitva: hétfõ-csütörtök 9-17
Péntek 9-16-ig
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Körönd Állatorvosi Rendelő és Patika
1062 Budapest, Andrássy út 81. Telefon: 351-7374

Új nyitva tartás: hétköznap 9 - 20 óráig
szombaton 9 - 12 óráig

�� ÁLLATÚTLEVÉL ÉS  MICROCHIP
��Általános betegellátás, védőoltások
�� Belgyógyászati vizsgálatok és kezelések, laborvizsgálatok
��Veszettség ellenanyagszint mérés, genetikai vizsgálatok
��Ultrahangos fogkő-eltávolítás, sebészeti beavatkozások
��Tápok és gyógytápok
��Állatgyógyászati készítmények
��Kisállat felszerelési cikkek, játékok, kutyaruhák, pórázok
��Kérésre házhoz megyünk

Bokarögzítők, térdrögzítők széles választékban
Derékvédők, támasztók, melegítők
Könyök-, csukló-, ínhüvelyrögzítők

Sarokemelők, gyógy-, lúdtalp betétek
Kompressziós térd-, combharisnyák

Gyógytorna labdák, szalagok, ülőkorongok
OMRON  vérnyomásmérők, lázmérők

OMRON TENS E4 37990,- Ft
Vércukorszintmérő 9000,- Ft

GGGGYYYY ÓÓÓÓ GGGG YYYY ÁÁÁÁ SSSS ZZZZ AAAATTTT IIII
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OOOORRRRVVVV OOOO SSSS IIII VVVV ÉÉÉÉ NNNN YYYY EEEE KKKK

1073 Bp., Erzsébet krt. 15. Tel./fax: 413-70-70
Nyitva: H-P 10-18 óráig                                  www.thuasne.hu
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Gyerekeknek
� Tücsök-zene minden
kedden 9.30-11.45-ig.
Személyiségfejlesztő rit-
mus-ének-zene foglalko-
zások zenepedagógus ve-
zetésével.
� Mollini Bűvész és
Készségfejlesztő Klub
minden szerdán 15.30-
17.30-ig.
� Ringató: minden pénte-
ken 10-10.30-ig. Énekes-
játékos-mondókás foglal-
kozások szülőknek és 3 év
alatti gyermekeknek
� Fashion Dance tánctan-
folyam minden hétfőn és
szerdán 17-től 18 óráig, 6-
14 éves gyermekek és ti-
nik részére. Táncos divat-
show versenyszerűen. Ve-
zető edző: MIKE és a 10
éves múlttal rendelkező
POWER DANCE TE-
AM. Információ: 06-
20/3243-088, www.pow-
e r d a n c e t e a m . h u ,
www.fashiondance.hu

Felnõtteknek
� Baba-Mama Klub min-
den csütörtökön 9.30-12-
ig.
� IAIDO, a személyiség

fejlesztése a harcművészet
útján minden hétfőn 20-
21.30-ig.
�Power Dance tánctanfo-
lyam minden hétfőn és
szerdán 18.00-19.30-ig,
ahol a FUNKY, STREET
DANCE, USA HIP-HOP,
CLIP DANCE alapjaitól a
fellépő szintig tanítja a 13
év felettieket MIKE: 06-
20/3243-088. Óradíj:
1.500 Ft/alkalom vagy
6.500 Ft/hó.
� CAPOEIRA, afro-
brazil harcművészeti klub
február 1-től minden ked-
den és csütörtökön 20-
21.30-ig. Belépő: 6.000
Ft/ hó, oktató: Formando
Marcelo
�Cadillac Táncstúdió, la-
tin amerikai táncok, swing
és Boogie-woogie minden
vasárnap 15.45-19.30 óra
között.
�Hastánc februártól min-
den pénteken 19-20 óráig,
érdeklődni lehet Tóth Tí-
meánál a 06-70/942-1910-
es telefonszámon.
�Callanetics típusú torna in-
dul szerdánként 18.30-
19.30-ig. Jelentkezni: 352-
1572-es telefonszámon lehet.

� HATHA YOGA gya-
korlati és elméleti okta-
tás minden hétfőn 17-19-
ig.
� Kiscsoportos angol
tanfolyam indul. Heti 2 x
45 perc, kezdő és haladó
szinten nyelvvizsga fel-
készítő, beszédcentrikus
oktatás. Óradíj: 1.000 Ft,
jelentkezni Kiss Valériá-
nál a 06-70/582-7755-ös
telefonszámon lehet.

Klubok, civil
szervezetek
� ETKE minden hétfőn
17-20 óráig és minden hó-

nap első csütörtöke 17-19
óráig.
� Erzsébetvárosiak Klub-
ja minden hónap 3. csütör-
tök 17-20 óráig.
� Amatőr rovarászok
klubja minden hónap első
szerdáján 18-19-ig.
� Kláris Irodalmi kör
összejövetelei: minden
hónap 1. és 3. keddjén
16.30-18.30 óráig.
� Morvay Károly Nóta-,
és Dalkör próbái minden
pénteken 15-18 óráig,
minden utolsó péntek
nyilvános próba. Ingye-
nes!

� Hetes Műhely minden
kedden és szerdán 15-20
óráig terápiás foglalkozás

Uszoda
�Minden hétfőn 18.45-
19.30 Vizitorna.
� Úszásoktatás: ovis kor-
osztálynak kedden 16.30-
17.30-ig és csütörtökön
15.45-19.30-ig, iskolások-
nak és felnőtteknek hétfőn
18-19.30-ig és szerdán:
18.45-19.30-ig.
� Bébi úszás: hétfőn
16.30-18-ig, szerdán
16.30-18.45-ig, pénteken
16.30-18.45-ig.

Cím: Wesselényi utca 17.    Telefonszám: 413-35-50
� Jóga minden hétfõn 18 órakor Borsche Károlyné vezetésével. Jelentkezés a helyszínen,
díja: 250-500.-Ft.
� Minden csütörtökön 18-21 óráig a Kiút Egyesület mentálhigiénés tanácsadása, elõzetes
bejelentkezés alapján (tel.: 413-35-54).
� Minden pénteken 18 órától az "Egyrõl a Kettõre" Alapítvány Egyszülõs Klubja. Jelentke-
zés a helyszínen Nagy Zsókánál.
�Minden kedden 15-20 óráig az "Iszlám-Keresztény-Zsidó" Szabadegyetem elõadásai. Je-
lentkezés a helyszínen, vagy a közösségi házban. A tanfolyam díja alkalmanként 1000 Ft.
� Múzsa Egyesület szervezésében "Hangoló" címmel zeneóvodai foglalkozások: hétfõn
16-19 óráig, kedden 16-17 óráig, péntekenként 16-17 óráig, szombatonként 9-10 óráig és
15-16 óráig. Jelentkezés a helyszínen, vagy Nagy Máriánál telefonon: 06(20)543-84-27.
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Az Almássy téri Szabadidőközpont címe: 
Almássy tér 6., telefonszám: 352-1572.
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William Shakespeare
Cymbeline című művének
színpadi változatának be-
mutatójára kerül sor febru-
ár 25-én 19 órakor az RS9
Színházban (Rumbach Se-
bestyén utca 9.) A két fel-
vonásos, regényes tragiko-

médiát Balkay Géza rende-
zésében láthatják az érdek-
lődők.

A címszerepben
Balkay Géza, további sze-
replők: Turi Bálint, Major
Róbert, Csáki Rita, Florian
Leona, Kovács Éva

Rebecca, Lacza Edit, Nagy
Ferenc, Jáger Szabolcs, El
Karamany Yaszin, stb.

Jegyek interneten is
rendelhetők az RS9 Szín-
ház honlapján: http://
www.szinhaz.hu/rs9/jegyr
endeles.html

Palánta  Evangéliumi Gyermek 
és Ifjúsági Misszió - 1%
Drogmegelõzés, jellem- és kapcsolatfejlesztõ program, fia-
talok pozitív értékek irányába történõ ösztönzése az evan-
gélium gondolatai alapján.
* A PALÁNTA SORSFORDÍTÓ ALAPÍTVÁNY számára fel-
ajánlott 1%-ával kérjük támogassa a jövõ nemzedék építé-
sét! 
*Adószámunk: 18168042-1-42
Kérjük támogassa a másik, az EGYHÁZI 1%-ával a  "PA-
LÁNTA Misszió" gyermekoktatását, táboroztatását, báb-
csoportjait és gyermekmûsorait! Nevünk: Teljes Evangéliu-
mi Keresztény Közösség,
Technikai számunk: 0121. Köszönjük!
Részletes információ: 06(70)3844-109 Dr. Kováts György.
Köszönjük!

MTK 1%: A 117 éves, nagy múltú, sikerekkel büszkélkedõ MTK SPORTEGYESÜ-
LET kéri szimpatizánsait, hogy támogassák személyi jövedelemadójuk 1 %- val., az után-
pótláskorú sportolóink jobb felkészülését. A SPORTEGYESÜLET LEENDÕ NAGYJAIT
Kedvezményezett neve: MTK SPORTALAPÍTVÁNY Adószáma: 19010155-1-42

Kérjük, hogy adóbevallásakor is gondoljon a
hazai rászorulókra, és jövedelemadójának 1 %-
ával legyen részese humanitárius tevékenysé-
günknek. Adószám: 19002093-2-41

Segítségét köszönjük: Magyar Vöröskereszt

BBBBeeeemmmmuuuuttttaaaattttóóóó    aaaazzzz    RRRRSSSS9999    SSSSzzzzíííínnnnhhhháááázzzzbbbbaaaannnn

Cymbeline

Január 30-án elhunyt
Efraim Kishon (Kishont
Ferenc), világhírű, ma-
gyar származású izraeli
író, humorista.  Kishon
több mint 50 művet írt,
munkáit 37 nyelvre for-
dították, darabjait a világ
számos színházában ad-

ják. Magyarországon
nem túl gyakran állítják
színpadra. A Spinoza-
színház (Dob utca 15.)
nemrégiben műsorra tűz-
te Kishon egyik kabaré-
ját. A darab Kézdy
György főszereplésével
látható, legközelebb

március 7-én 19 órakor.
E spinozabeli Kishon-
kabaré a színház bolond
világáról szól, ezt figu-
rázza ki a hatvanas évek
hangulatában és a hatva-
nas évek dalaival,
Czeizel Gábor rendezé-
sében.

Kishon-kabaré a Spinozában
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Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, az Ügy-
félszolgálati Irodákon (Erzsébet körút 6., Garay utca 5.) névvel, címmel ellátott zárt borítékban vagy levelezõlapon leadhatja. E-mail címünk: olvlev@fre-
email.hu. Csak a névvel, címmel ellátott megfejtéseket van módunkban regisztrálni. A 2005/1. lapszám nyertesei: Földes Pál Rózsa utca., Páva László
Alföldi út, Hanusz Béláné Rottenbiller utca. Gratulálunk! A nyereménykönyvek, telefonon történõ egyeztetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átve-
hetõk. Új rejtvényünk helyes megfejtõi között három könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidõ: február 22. Jó szórakozást kívánunk! 
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Laktató levesek ínyenceknek

Palóc leves
Hozzávalók: 30 dkg lapocka,
20 dkg burgonya, 25 dkg zöld-
bab, 1-2 babérlevél, 1-2 gerezd
fokhagyma, fél teáskanál őrölt
kömény, 1 dl tejföl, 1 dl tejszín,
liszt, kapor, só, pirospaprika,
olaj.
A húsból pörköltet készítünk.
Külön lábasban megfőzzük a
zöldbabot és a kockára vágott
burgonyát, majd összeöntjük a
pörkölttel. Babérlevéllel, zúzott
fokhagymával őrölt köménnyel,
ízlés szerint sóval ízesítjük. Ha
a leves felforrt, a tejföl, a tejszín
és a liszt felhasználásával beha-
barjuk, majd megszórjuk apróra
vágott kaporral.

Szalonnás
káposztaleves
Hozzávalók: 80 dkg fehér ká-
poszta, 4 közepes burgonya, 1,5

l hús- vagy zöldségleves, mely
lehet leveskockából is, 2 kávés-
kanál köménymag, kevés füstölt
húsos szalonna, olaj, pirospap-
rika, petrezselyemzöld.
A megmosott káposztát négybe
vágjuk, a torzsáját kivágjuk, a
káposztanegyedeket pedig 2 cm
széles csíkokra metéljük. A bur-
gonyát hámozzuk, megmossuk,
és apró kockákra vágjuk. A hús-
vagy zöldséglevest felforraljuk
és beletesszük a káposztát és a
burgonyát, a köménymagot,
majd az egészet közepes lán-
gon, lefedve 30 percig főzzük.
A burgonyának ez idő alatt szét
kell főnie, hogy a levest besűrít-
se. A szalonnát kockákra vág-
juk és az olajon ropogósra süt-
jük. Végezetül pirospaprikával
ízesítjük a levest, hozzáadjuk a
szalonnát, majd petrezselyem-
mel megszórva tálaljuk.

Leves
marhahúsgombóccal
Hozzávalók: 50 dkg darált
marhahús, 3 ek. vaj, vagy mar-
garin, 1 fej vöröshagyma, 4
szál sárgarépa, 5 ek. liszt, 3
húsleves kocka, petrezselyem-
zöldje, 5 ek. zsemlemorzsa, 1
tojás, 20 dkg zöldborsó, 3 ek.
vörösbor, csipetnyi pirospapri-
ka, só. 
Egy lábasban vajon, pároljuk
meg a kockára vágott hagymát,
a szintén kockára vágott sárga-
répát, majd tegyük hozzá a lisz-
tet, a pirospaprikát, a borsot és a
leveskockákat. Az egészet önt-
sük fel 1,5 l vízzel. Amíg fel-
forr, állandóan keverjük, majd
lassú tűzön főzzük félig lefed-
ve, körülbelül 15 percig. Köz-
ben készítsük el a húsgombóco-
kat. A darált húshoz adjuk hoz-
zá az apróra vágott petrezsely-

met, sót, zsemlemorzsát és a to-
jást. Az egészet gyúrjuk össze,
formázzunk belőle gombóckákat
és süssük ki őket kevés olajon.
A gombócokat, a zöldborsóval
és a vörösborral tegyük a leves-
be, és főzzük körülbelül 20 per-
cig. A tetejére apróra vágott
petrezselymet szórjunk.

A hideg napokon jól eshet egy tál forró, illatozó leves. A könnyedebb válfaját kínálhatjuk előételként, míg a zamatos zöld-
ségekből és finom húsokból készült laktató levesek, akár egytál ételként is megállják a helyüket. Persze ha a leves után bírjuk
még szusszal, valamilyen édes tésztaételt is magunkhoz vehetünk.
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ERZSÉBETVÁROS
a VII. kerületi önkormányzat ingyenes lapja

Fõszerkesztõ: Sári Judit 
Szerkesztõ: Matus Adrien Fotó: Kissimon István

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

A Magyar Vöröskereszt VI-VII. kerületi Szervezete szociá-
lis akciót szervez február 22-én 9-13 óráig, valamint 23-án
9-18 óráig az Erzsébetvárosi Sportcentrumban (Százház
utca 9-23.). Az akció keretében használt nõi, férfi és gyer-
mekruhákat árusítanak ki 50-100-200 forintos egységáron.

Február 17. és 20. között
kerül megrendezésre az
Almássy Téri Szabadidő-
központban a 36. Budapes-
ti Függetlenfilm Szemle. A
filmszemle a Magyar Füg-

getlen Film és Videó Szö-
vetség és az Almássy téri
Szabadidőközpont közös
rendezésében valósul meg.
A versenyprogram megte-
kinthető:  www.mafsz.hu.

Február 27-én 10-14 óráig
Farsangfarka címmel ren-
dezik meg Kölyökvár
gyermekprogramját az
Almássy téri Szabadidő-
központban. A vidám,

családi délelőttön lesz
uszodai pancsolás, arcfes-
tés, reneszánsz táncház és
mutatványosok, a kézmű-
ves foglalkozásokon pár-
ta-, sisak- és övkészítés.
Az érdeklődők Gryllus
Vilmos: Maszkabál című
műsorát láthatják. Belépő-
díj: 500 Ft.

A skót elmegy a fogor-
voshoz. Hosszas vizs-
gálat után megszólal a
fogorvos. 
- Sajnos ezt ki kell húz-
ni. 
- Na és az mennyibe
kerül? - kérdezi a skót. 
- 6 font. 
- Ilyen drága? És ha
csak meglazítaná?

* * *
Két nő beszélget: 
- Képzeld, azt hallot-
tam, hogy a túlvilágon
újjászületünk valami-
lyen állat testében -
mondja az egyik. - Le-
het, hogy belőlem majd
egy csúf kis béka lesz? 
Mire a másik: 
- Nem. Kétszer ugyan-
az nem lehet.

☺☺ ☺☺ ☺☺

A Madách Imre Gimnázium színes programja volt a január 21-én megrendezett Madách
nap, amelynek keretében a tanulók diákszínpadi vetélkedõjére került sor

Madách napi diákvetélkedő

A Mûvészetbarátok Egyesülete Strauss melódiák címmel

tart mûvészeti estet február 23-án 17.30-kor az Erzsébet-

városi Közösségi Házban (Cím: Wesselényi utca 17.).
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Farsangfarka 
a Kölyökvárban

Varázslatos 
szigetvilág
A Varázslatos Szigetvi-
lág című előadássorozat
keretében földünk titok-
zatos szigetvilágait is-
merhetik meg az érdek-
lődők. Március 2-án
14.30-kor Kréta és
Santorini szigetéről tarta-
nak, video- és diavetítés-
sel egybekötött úti beszá-
molót. Helyszín: Akácos
Udvar (Akácfa utca 61.).

Az Akácos Udvarban

(Akácfa utca 61.) február

23-án Fagyban, közepé-

ben a télnek címmel a

Kék Nefelejcs nóta és dal-

kör elõadását láthatják az

érdeklõdõk. Belépõdíjas,

klubtagoknak ingyenes.

A Magyar Zsidó Kultu-
rális Egyesület (MAZSI-
KE) február 20-án 20
órakor  zártkörű vetítést
tart a Szombat olvasói-
nak és a MAZSIKE
tagjainak. Koltai Lajos,
Kertész Imre Sorstalan-
ság című regényéből
készült filmjének vetí-
tésére kerül sor, a vetí-
tés után beszélgetés
lesz a filmről. A jegy ára
890 Ft. Helyet csak elő-
zetes igénylés alapján
tudnak biztosítani. (Tel:
311-6665, e-mail: mazsi-

ke@freemail.hu). Szín-
hely: VI. kerület, Teréz
körút. 30.

„Szombat Szalon”

Az éjszaka 
tapintása
Donáti István: Az éjszaka
tapintása címû színjátékát
adja elõ a Vakrepülés Tár-
saság február 25-én 19
órakor az Akácos Udvar-
ban (Akácfa utca 61.). Je-
gyeket az elõadás elõtt 18
órától lehet megvásárolni
a helyszínen.
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Budapesti Függetlenfilm Szemle 
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