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Bombát találtak a Rózsák terén
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Az önkormányzat ál-
tal megrendelt Ró-
zsák terei parkosítá-
st, a Kertészeti Válla-
lat dolgozói végzik. 

A kerületszépítõ tevé-
kenység azonban nem várt
események láncolatát indí-
totta el október 10-én,
amikor az egyik munkás
lapátja a föld kifordítása
közben megakadt egy
rozsdás fémdarabban. Ki-
derült, hogy egy fél méte-
res robbanószerkezetet rejt
a Kertészeti Vállalat által a
helyszínre szállított teher-

autónyi termõföld. Az elsõ
ijedtség után azonnal érte-
sítették a tûzszerészeket,

akik hatástalanították a
szerkezetet. 

Beszámolónk a 3. oldalon

Megérkeztek a toronydaruk 
a Garay–építkezésre

A Garay téren folyik az
önkormányzat legna-
gyobb beruházása. A ke-
rületész képviselõje,
Ádler György az októberi
rendes testületi ülésen in-
terpellációban tolmácsol-
ta a lakosság kérdéseit. A
felszólalás címzettje Hun-

vald György polgármes-
ter volt.

Október elején a polgár-
mester, Filló Pál országgyû-
lési képviselõ, Zsohár István
és a piac üzemeltetõje Kreisz
Irén bejáráson vettek részt a
Garay téri építkezésen. 

Folytatás a 6. oldalon

Erzsébetváros központi
megemlékezésére október
23-án a Klauzál téren,
Gérecz Attila, az 56-os for-
radalom alatt elhunyt költõ
emléktáblájánál került sor.
A rendezvényen részt vet-
tek az önkormányzat veze-
tõi, a helyi pártok képvise-
lõi, az erzsébetvárosi civil
szervezetek és intézmé-
nyek képviselõi. Megemlé-
kezõ beszédet mondott
Hunvald György polgár-
mester. Az ünnepi irodalmi
mûsort a Magyar-Angol
Kéttannyelvû Általános Is-
kola és Vendéglátóipari
Szakiskola diákjai szolgál-
tatták. (4. oldal)

Térfigyelés vakkamerákkal? 
Hosszú hónapok óta vitás kérdés, hogy az elvárások szerint
mûködik-e a térfigyelõ-rendszer, miért kérdõjelezhetõ meg a
hatékonysága, hogyan lehet értékelni a beérkezõ, egymásnak
ellentmondó állításokat, mûködésképesek-e egyáltalán a ka-
merák. Molnár István képviselõ javaslatára ad-hoc bizottság
vizsgálta a rendszer mûködését. A testület októberi rendes
ülésén  a képviselõk úgy határoztak, hogy november 15-ei ha-
tállyal felmondják a rendszer üzemeltetõjének szerzõdését.

(Cikkünk az 5. oldalon)
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A hónap elején megérkeztek a vásárcsarnok építéséhez szük-
séges toronydaruk, melyek közül a magasabb eléri az 59 mé-
teres magasságot is, míg az alacsonyabb „alig” 39 méter.

Nyár eleje óta tart a vita
a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal illetékesei
és a kerületi önkormány-
zat vezetõi között arról,
hogy a belsõ-erzsébetvá-
rosi világörökségi terüle-
ten lévõ, úgynevezett
zsidónegyed területi- és
egyedi védelme milyen
mértékben szükséges.

Lapunk utóbbi számai-
ban megírtuk, hogy a
KÖH ezen a területen
egyedi védelem alá he-
lyezett, összességében
több mint 100 épületet, a
kerületi önkormányzat
pedig azonnal jelezte - ez
a védelem akadályozza a
kerület fejlesztési terveit.
Mint cikkünkbõl kiderül,
lassan azért közelítenek
az elképzelések. 

Folytatás a 2. oldalon

Közelednek az álláspontok
„mûemlék-ügyben”

E-mail címünk:

olvlev@

freemail.hu

Vizsgálat a Madách-számlák okán
A képviselõ-testület szeptemberi rendkívüli ülésén Lendvai
Béla képviselõ, a pénzügyi bizottság elnöke elõterjesztésé-
ben tárgyalt a testület a Madách gimnázium felújításával
kapcsolatban feltárt, számlákkal és kifizetésekkel kapcso-
latos feltételezhetõ visszásságokról. Cikk a 6. oldalon.
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Erzsébetvárosi Napok 
rendezvénysorozata 2004

Eseménynaptár 
és programajánló 

a 11-14. oldalakon
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Hosszas, súrlódásokkal teli
hónapok után, mára úgy tû-
nik közelednek az álláspont-
ok, a két fél, azaz a „mûem-
lékvédõk” és az önkor-
mányzati vezetõk közös
megoldásra törekszenek.
Hunvald György polgár-
mester október 19-én a
KÖH elnökével, Varga
Kálmánnal közös beszél-
getésen vett részt, a Klub
Rádió Közkincs címû mû-
sorában, ahol arról tájékoz-
tatták a hallgatókat, hogy az
utóbbi hónapok viharai után
a két, ellentétes álláspontot

képviselõ „hivatal” immár
együtt dolgozik a helyzet,
mindenki számára megfele-
lõ megoldásán. 

A mûsorban Varga Kál-
mán elmondta, hogy mun-
kája során többször kerül
hasonló, vitás helyzetbe,
azonban eddig majdnem
minden esetben sikerült
megtalálni azt a kompro-
misszumos megoldást,
mely mindkét fél számára
elfogadható volt. Jelen eset-
ben a legfontosabb, hogy si-
került több, ellentétes érté-
kelésû dologban megegyez-
niük a helyi polgármesterrel,
és így, a két hivatal szakértõi
ma már közösen járják a ke-
rületrészt, és egyenként érté-
kelik a házak mûszaki álla-
potát. Varga Kálmán el-
mondta: az Örökségvédel-

mi Hivatal hajlik azon állás-
pont felé, hogy a menthetet-
len statikai állapotú épületek
esetében a homlokzatvéde-
lem mellett teljesen átépít-
hetõek, korszerûsíthetõek
legyenek a lakóházak. 

A polgármesterrel a rá-
dióban elhangzott mûsor
után beszélgettünk. 
- Azon olvasó számára, aki
ismeri az elmúlt hetek törté-
néseit, bizonyosan meglepe-
tést okoz a hirtelen "hangu-
latváltozás". Megtudhatjuk,
hogy milyen háttere van, a
pár hete még harcos vitába

bonyolódó, jelen esetben
már nyilvánvalóan kompro-
misszum kész állapotnak?

- Általánosan igaznak
tartom azt a tézist, hogy egy
probléma nem fog megol-
dódni akkor, ha kizárólag a
különbözõségeket hangsú-
lyozzuk. Ezen alapon elin-
dulva próbáltunk Varga Kál-
mánnal közös, mind az
örökségvédelem mind az
önkormányzat terveit szem
elõtt tartó megoldásokat ta-
lálni. Én hiszem, hogy a mû-
emlékvédelem szándékai,
hasonlóan önkormányza-
tunk szándékaihoz, helye-
sek. Azt pedig tudom, hogy
a KÖH által leadott anyag
szakmailag vitathatatlan, az
önkormányzat fejlesztési
tervei pedig megfelelnek a
törvényeknek és a kerületi

lakók várakozásainak. Ezen
az úton elindulva már nem
volt nehéz kompromisszu-
mos megoldásokat találni,
mely például az általam már
sokat emlegetett, homlok-
zatvédelem melletti, új épí-
tésû lakások lehetõségét je-
lenti. 
- A civil szervezésû fórumo-
kon a szokásosnál sokkal
nagyobb létszámban jelen-
tek meg az érdeklõdõk, kö-
zülük is fõleg az otthonaikat
féltõ lakók szólaltak fel. 

- Számunkra nem jelen-
tett meglepetést a lakók tá-
mogatása, hiszen tudtuk,
hogy ezen a területen sokat
kell javítani a lakások álla-
potán ahhoz, hogy élhetõ és
lakható városrészt építsünk.
Szerintem azonban nagyon
sokat számított az örökség-
védelmi hivatal álláspontjá-
nak részleges megváltozta-
tásában, a lakossági vélemé-
nyek térnyerése, az itt élõk
tapasztalatai és hozzáállása
a mûemlékvédelemhez.
Szeretném megköszönni a
fórumokon résztvevõ lakók
hozzászólásait, hiszen ezek
alapozták meg azt az utat,
melyen elértünk odáig,
hogy mára nem csak az
örökségvédelem hanem a
fejlesztés is újra teret nyer-
het magának. 
- A kerület országgyûlési
képviselõinek támogatását
kérte az örökségvédelmi tör-
vény módosításához. Mire
számít, milyen változtatáso-
kat szeretne elérni?

- Helyi politikusként
nem tudom megmondani,
hogy pontosan milyen vál-
toztatásokat kell kezdemé-
nyezni a törvényben, hiszen
csak saját tapasztalataimat
tudom felhasználni a javas-
latokhoz. Egy dolog bizo-
nyos: az uniós források
2007-ig elérhetetlenek, a

törvényi szabályozás pedig
nem biztosítja a mûemlé-
kek megóvásának financiá-
lis kereteit. A jelenlegi
egyeztetések alapján úgy
vélem, a legésszerûbb meg-
oldás a beruházásokra vo-
natkozó adócsökkentés, az

ÁFA visszatérítés lehetõsé-
gének biztosítása, illetve a
pénzügyi finanszírozás
alapjainak megteremtése
lenne. Ehhez azonban a
pénzügyi kormányzatnak
kell lépnie. Jó példa lehet a
változtatásra a már sokat
emlegetett párizsi minta,
ahol egy hasonló adottságú
területet sikerült, a törvé-
nyek módosításával, a be-

fektetõk elõtt vonzóvá, és
ez által mára rehabilitálttá
tenni. 
- Többször beszéltünk már a
belsõ kerületek között kiala-
kított, a rehabilitációra épü-
lõ kapcsolatról. Az eredeti
tervek szerint mûködik ez a
szövetség?

- A fõváros belsõ része
nagyon fontos, egybefüggõ
történelmi terület, ezt nem
szabdalhatják szét a köz-
igazgatási határok. Nyilván-
való, hogy közös erõvel, az
egymáshoz csatlakozó ke-
rületek többet érhetnek el,
fejlesztési szándékaik ha-
marabb valósulhatnak meg.
Ráadásul így összefüggõ te-
rületek felújítása történhet
meg. Abelsõ kerületek reha-
bilitációs társulásának alapí-
tó tagja Erzsébetváros, Te-
rézváros és Józsefváros, ám
az eredeti tervekkel ellentét-
ben a csatlakozási szándé-
kot bejelentõ V. kerület és a
Fõváros még nem tagja a
társulásnak. A közös mun-
kának azonban már látható
eredményei is vannak, ilyen
például a VI. kerülettel „kö-
zös” Király utca rekonstruk-
ciója, átépítése. 

Közelednek az álláspontok „mûemlék-ügyben”

Erzsébetváros Önkormányzata és a
Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelõ Intézet

Családi egészségnapot tart
november 20-án 10-16 óráig
Az Almássy téri Szabadidõközpontban

Programok: Mentálhigiénés és tini tanácsadás, változatos
programok gyerekeknek rajzverseny, termékbábkészítés.
Egészség totó, tombola. Egészséges életmód: Bemutatók,
tanácsadások, ételkóstolás. Szûrések: csontsûrûség, ko-
leszterin, vércukor, vérnyomásmérés, fittségi vizsgálat, stb.

Szeretettel várjuk önöket:
Koromzay Annamária alpolgármester

Dr. Bolesza Emõke a szociális bizottság elnöke

Hunvald György

Nyár eleje óta tart a vita a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) illetékesei
és a kerületi önkormányzat vezetõi között arról, hogy a belsõ-erzsébetvárosi világ-
örökségi területen lévõ, úgynevezett zsidónegyed területi- és egyedi védelme mi-
lyen mértékben szükséges. Lapunk utóbbi számaiban, hasonlóan a napilapokhoz
és televíziós híradásokhoz, megírtuk, hogy a KÖH ezen a területen egyedi véde-
lem alá helyezett, összességében több mint 100 épületet, a kerületi önkormányzat
pedig azonnal jelezte - ez a védelem akadályozza a kerület fejlesztési terveit. 
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A munkások értesítették a
tûzszerészeket, a Polgárvé-
delem vezetõje pedig fel-
vette a kapcsolatot Hun-
vald György polgármester-
rel, aki pozíciójából adódó-
an a védelmi bizottság el-
nöke a kerületben. Mint a
polgármestertõl megtud-
tuk, egy II. világháborús,
88 milliméteres légvédelmi
repeszgránátot találtak a
munkások, melynek sérült
volt az óraszerkezete. A
Magyar Honvédség tûz-
szerészei úgy határoztak,
hogy a hatástalanításra a
sérülés eredményeként
nem kerülhet sor, ezért a
helyszínen végzik el a lö-

vedék megsemmisítését. A
lakosság kiköltöztetésére
nem került sor. A robbanó-
test közvetlen, 50-100 mé-
teres környezetének kiürí-
tése után a robbantást a
helyszínen elvégezték. Az
akciót a kerületi önkor-
mányzat, a rendõrség és a
Magyar Honvédség Tûz-
szerész Alakulatának
együttmûködésével sikere-
sen hajtották végre. 

- Bár ez az eset min-
dennaposnak számít a tûz-
szerészek életében, a kerü-
leti polgárok számára kirí-
vó, akár ijesztõ is lehet -
mondta a polgármester. -
Szeretnék megnyugtatni

mindenkit, hogy ilyen ese-
tekben a rendõrség, a tûz-
szerészek és az önkor-
mányzat azonnal cselek-
szik, mégpedig a lakosság
számára legbiztonságo-
sabb megoldást keresve a
robbanószerkezet meg-
semmisítésére. Azt azon-
ban mindenkinek tudnia
kell, hogy nem bulvárhír és
nem játékszer egy-egy
ilyen több évtizede a föld-
ben nyugvó robbanótest.
Méretétõl függetlenül iszo-
nyú károkat tud okozni,
ezért kérek mindenkit,
hogy amennyiben véletle-
nül, építkezés, földmunká-
latok, felújítás közben bár-

milyen méretû lõszerre lel,
azt ne tekintse játékszer-
nek, hanem azonnal értesít-
se a rendõrséget. 

Mint megtudtuk, a par-
kosítási munkálatok az
ijesztõ intermezzo után

azonnal folytatódtak, a
megújult parkot még õsz-
szel átadják a kerület lakói-
nak. 
(A megújult templomkertrõl ko-
rábban készített cikkünket a
19. oldalon olvashatják.)

Bombát találtak a Rózsák terén
A kerületi önkormányzat által megrendelt parkosítási munkálatokat a Ró-
zsák terén, a Kertészeti Vállalat dolgozói végzik. A kerületszépítõ tevékeny-
ség azonban nem várt események láncolatát indította el október 10-én, ami-
kor az egyik munkás lapátja a föld kifordítása közben megakadt egy rozs-
dás fémdarabban. Kiderült, hogy egy fél méteres robbanószerkezetet rejt a
Kertészeti Vállalat által a helyszínre szállított teherautónyi termõföld.

Dr. Vedres Klára a szoci-
ális bizottság elnöke tájé-
koztatott arról, hogy a bi-
zottság benyújtotta  pálya-
munkáját a díjra, melyben
összefoglalták a hivatal te-
vékenységét az idõsek
gondozásával, támogatá-
sával kapcsolatosan. A dí-
jat évente mindössze 3 ön-
kormányzat kaphatja meg,
mellettük a legjobb pálya-
munkák  oklevelet kapnak. 

- A pályázó mintegy
120 önkormányzat közül
a díjat idén még nem a mi
kerületünk nyerte, azon-
ban mi is a legjobb pályá-
zatot benyújtók közé ke-
rültünk, kiérdemelve ez-

zel az idõsbarát önkor-
mányzatnak járó oklevelet
- mondta dr. Vedres Klára.
- Természetesen örülünk a
kitüntetõ oklevélnek is,
azonban jövõre újra pá-
lyázunk, hiszen az elbírá-
ló bizottság is elismerte,
hogy hivatalunk tevé-
kenységével az elsõk kö-
zött szerepel. 

Mint kiderült, idõsba-
rátnak az  a település szá-
mít, ahol figyelembe ve-
szik az idõsek szükségle-
teit, véleményét és javas-
latait, ahol egészségügyi,
kulturális, és közösségi
szempontok alapján is tá-
mogatják az idõs lakoso-

kat. Az elbíráló bizottság
az oklevél mellett gratulált
az erzsébetvárosi önkor-

mányzatnak, az idõsek ér-
dekében kifejtett munkál-
kodásához. 

Idõsbarát erzsébetvárosi önkormányzat 
Az Idõsbarát Önkormányzat Díjat az Idõs-
ügyi Tanács által kidolgozott javaslat alapján
az egészségügyi, szociális és családügyi mi-
niszter és a belügyminiszter alapította 2004-
ben. Az alapítók a díj adományozásával az
eddigi eredmények elismerése mellett szeret-
nék felhívni a figyelmet arra, hogy a települé-
seken az önkormányzatok tehetnek a legtöb-
bet a komplex idõspolitika érdekében.
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Az Erzsébetvárosi Támo-
gató Szolgálat (ERTÁSZ)
személyes segítségnyúj-
tással, személyszállítás
biztosításával, illetve infor-
mációnyújtással igyekszik
segítségére lenni a kerü-
letben lakó idõs, vagy fo-
gyatékkal élõ személyek-
nek és családjaiknak. Sze-
retnék a kerület idõs, vagy
sérüléssel élõ lakóinak,
gyermekeknek, családok-
nak a mindennapjait meg-
könnyíteni, a szükséges
információkhoz és eszkö-
zökhöz hozzájuttatni. A Tá-
mogató Szolgálatnál õsz-
szel beindult egy logopé-
diai, kommunikáció-, és
beszédfejlesztõ foglalko-
zás, amelyre a szolgálat
telefonszámán lehet je-
lentkezni.
Cím: ERTÁSZ - Küldetés
Egyesület Erzsébetvárosi
Támogató Szolgálata;
1072 Budapest, Klauzál tér
5., tel: 268-0741, 341-
5565, hétfõtõl- csütörtökig
9-17 óra között.

Ki tudja, mit rejthet egy földkupac...

Dr. Vedres Klára az idõsbarát pályázaton elnyert oklevelet
büszkén mutatta, hiszen az idei tapasztalatok alapján jövõ-
re eséllyel indulhat a hivatal a kitüntetõ díjért is

EEEERRRRZZZZSSSSÉÉÉÉBBBBEEEETTTTVVVVÁÁÁÁRRRROOOOSSSSIIII
TTTTÁÁÁÁ MMMM OOOO GGGG AAAATTTT ÓÓÓÓ
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Megemlékezés október 23-án

Azért jöttünk ma össze, hogy
megünnepeljük az 1956-os
forradalom és szabadságharc
48. évfordulóját. Hogy emlé-
kezzünk: bátor elõdeinkre,
helytállásukra, történelemfor-
máló emberi tetteikre. Hogy
emlékezzünk arra, hogy a
magyarság legnagyszerûbb
tulajdonságai jelentek meg a

forradalom napjaiban: a sza-
badságszeretet, a független-
ség iránti vágy, a hõsies helyt-
állás. (...) 1956 emlékéhez ak-
kor vagyunk méltóak, ha
folytatjuk azt, ami akkor el-
kezdõdött. De hát mi is volt
1956. október 23-ának, és az
azt követõ napoknak a leg-
nagyszerûbb élménye? Az,

hogy a magyarság képes volt
összefogni! 1956-ban, mi,
magyarok még tudtuk: igazi
sikert csak az a nép érhet el,
amelyik képes közösen meg-
határozni a legfontosabb
nemzeti célokat, s képes arra
is, hogy ezek érdekében kö-
zösen cselekedjen. Mert a si-
keres nemzet jellemzõje nem
a széthúzás, hanem az össze-
tartás. A nemzet sorsán nem a
nagy szavak javítanak, hanem
bátor és céltudatos tettek! (...)
Tavaly ugyanitt arról is be-
széltem, hogy kezdeménye-
zem, hogy iskolák szakkörei,
a kerület amatõr és hivatásos
történészei, honismereti cso-
portjai gyûjtsenek össze mi-
nél több információt a forra-
dalomról. Kezdjük el már
most a munkát, hogy 2006-ra,
a forradalom 50. évfordulójá-
ra tudományos szinten és a
visszaemlékezések össze-
gyûjtésében  minél több er-
zsébetvárosi nevet, 56-os ese-
ményt, történetet örökíthes-
sünk meg a holnap számára.
(...) Megbecsülésünkrõl kell
biztosítanunk a közel fél év-
századdal ezelõtti események
még élõ résztvevõit – s ha se-
gítségre van szükségük, akkor
támogatnunk kell õket. (...)
1956-ban a forradalom célja
az volt, hogy Magyarország
modern, nyugati demokráciá-
vá váljon. Ez volt a célja a
89/90-es rendszerváltásnak is.
Épp ezért jelkép értékû döntés
volt 15 évvel ezelõtt, hogy az
új Magyar Köztársaság Al-
kotmányát ezen a napon hir-
dették ki. Október 23-a az új
és demokratikus Alkotmány
születésnapja is. Ezzel az al-
kotmánnyal vált Magyaror-
szág a legfejlettebb demokrá-
ciák egyenrangú partnerévé,
az Európai Unió tagjává. (..)
Ma Magyarországon sok do-
logban vitáznak egymással a
pártok. Azonban nincs egyet-
len olyan komolyan veendõ
politikai erõ sem, amelyik ne
56-ból eredeztetné a rendszer-
váltást, s amelyik ne akarná
betartani és betartatni a rend-

szerváltás történelemformáló
mûvét, a demokratikus Alkot-
mányt. Meggyõzõdésem,
hogy ez is jelentõs mértékben
az 56-os forradalom követ-
keztében van így, hiszen 56
forradalma híres volt tisztasá-
ga és jogkövetõ magatartása
miatt. Ma már tudjuk: ezzel
vált a magyar demokrácia
fundamentumává. Hajtsunk
fejet az 1956-os forradalom

minden résztvevõjének tette
és emléke elõtt. Bizonyítsuk
jelenlétünkkel és minden napi
cselekedeteinkkel, hogy azt
az utat folytatjuk, amelyen õk
indultak el. Tartsuk számon,
hogy 56-ban elõdeink nem
csupán néhány napra, hanem
hazánk egész jövõjére hatóan
cselekedtek. Ezért kell emlé-
keznünk rájuk, ezért kell is-
mernünk és tisztelnünk õket. 

Erzsébetváros központi megemlékezésére október 23-án a Klauzál téren, Gérecz Attila, az 56-os forradalom alatt elhunyt köl-
tõ emléktáblájánál került sor. A rendezvényen részt vettek az önkormányzat vezetõi, a helyi pártok képviselõi, az erzsébetvá-
rosi civil szervezetek és intézmények képviselõi. Megemlékezõ beszédet mondott Hunvald György polgármester. Az ünnepi iro-
dalmi mûsort a Magyar-Angol Kéttannyelvû Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola diákjai szolgáltatták.

Részletek Hunvald György polgármester beszédébõl

Hunvald György polgármester és dr. Vedres Klára kép-
viselõ helyezte el az önkormányzat koszorúját

Az SZDSZ nevében Gál György és Ádler György koszorúzták
meg a mártír költõ emléktábláját

Az MSZP szervezet nevében Filló Pál és Bán Imre helyez-
te el a megemlékezés virágait 

A Fidesz MPSZ nevében Puskás Attila, Czibula Csaba és
Herr  Szabolcs emlékeztek meg

A MIÉP részérõl Rozsnyai Márton és Varga Tibor emléke-
zett meg az ‘56-os forradalom mártírjairól

Az MDF képviseletében Perjés András, Simon Péter és
Helter István helyezte el a tisztelgés koszorúját



ÖÖÖÖNNNNKKKKOOOORRRRMMMMÁÁÁÁNNNNYYYYZZZZAAAATTTT ––––     KKKKÖÖÖÖZZZZÉÉÉÉLLLLEEEETTTT 52004/17. szám

AAAA    tttteeeessssttttüüüülllleeeetttt     nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbeeeerrrr     11115555----éééévvvveeeellll     ffffeeeellllmmmmoooonnnnddddttttaaaa    aaaa    rrrreeeennnnddddsssszzzzeeeerrrr     mmmmûûûûkkkkööööddddtttteeeettttõõõõjjjjéééénnnneeeekkkk    sssszzzzeeeerrrrzzzzõõõõddddéééésssséééétttt     

Térfigyelés vakkamerákkal? 

A szeptember 17-i testületi
ülésen Molnár István kép-
viselõ javaslatára, ad hoc bi-
zottságot alakított a képvi-
selõ testület, melynek fel-
adata a térfigyelõ-rendszer
mûködésének vizsgálata
volt. Az októberi rendes tes-
tületi ülésen a bizottság el-
nöke, Molnár István beszá-
molt a tapasztalatokról. E
szerint a 90 kamera közül

összesen 61 funkcionál ren-
deltetésének megfelelõen,
de az elvileg mûködõképes
kamerák közül is 45-nél kü-
lönbözõ problémák merül-
tek fel. Az ad hoc bizottság
elnöke a testületi ülésen be-
számolt arról, hogy ponto-
san a bizottság ellenõrzésé-
nek idõpontjában  október
5-én a kerületi térfigyelõ
rendszer leállt, annak újra
beüzemelését a központban
dolgozók nem tudták elvé-
gezni. Mindemellett a bi-
zottság megállapította azt is,
hogy a rendszer mûködteté-
séhez szükséges öt munka-
társ helyett csak ketten vé-
gezték a feladatot. Ráadásul
a rendszer mûködtetése az
összeomlást követõen két-
ségessé vált, mivel az ott
dolgozók felmondták szer-
zõdésüket. 

- A helyzet az, hogy je-
len pillanatban sem mûkö-

dõ rendszer, sem „mûködte-
tõ” kollegák nem állnak a
központ rendelkezésére - je-
lezte hozzászólásában Mol-
nár István. 

Kecskés Gusztáv képvi-
selõ, a Fidesz frakcióveze-
tõ-helyettese, az ad hoc bi-
zottság tagjaként módosító
indítvány nyújtott be a hatá-
rozati javaslathoz, kérve a
polgármester felelõsségé-

nek megállapítását, mivel
január 30. óta titkolták a ki-
alakult helyzetet, egyben
kérte a körülbelül 60 milliós
üzemi veszteség felelõsé-
nek megállapítását. A testü-
let leszavazta  a javaslatot.

Hont András képviselõ
hozzászólásában kiemelte,
hogy a térfigyelõ-rendszer
körüli köd meglehetõsen
nagy, pedig a bizottságnak
pontosan az lett volna a fel-
adata, hogy a feltárja a
rendszer múltjával és jele-
nével kapcsolatos tényeket.
Mint elmondta, nem lenne
szabad kerülõ utakkal kör-
bejárni a valós problémá-
kat, egyben a kialakult
helyzet elõzményeinek fel-
tárását tartotta támogatan-
dónak. Bán Imre, az MSZP
frakcióvezetõje, aki ugyan-
csak tagja volt az ad hoc bi-
zottságnak, hozzászólásá-
ban kitért arra, hogy fele-

lõtlennek tartja az ellenzék
sajtóban leadott nyilatko-
zatait, mivel azok fölösle-
ges aggodalmat válthatnak
ki a lakosságból. Az ad hoc
bizottság pontosan azért
alakult, hogy a rendszer
mielõbb az elvárható for-
mában mûködjön, és nem
azért, hogy a hiányosságok
feltárásának publikálásával
„felkérjék táncra a bûnözõ-
ket”. Kecskés Gusztáv,
emlékeztetett arra, hogy
‘96-ban õ javasolta a térfi-
gyelõ-rendszer kiépítését,
ám szerinte nem lehet az
embereket tévhitben hagy-
ni, ezért publikálták a fel-
tárt tényeket. Molnár Ist-
ván, mint képviselõ el-
mondta, hogy a térfigyelõ-
rendszer kiépítésekor min-
denki jó szándékúan dön-

tött és adta szavazatát a ki-
építésre. Ám nyilvánvaló-
vá vált, hogy vállalkozói
alapon nem lehet üzemel-
tetni ezt a rendszert, ezért a
karbantartást végzõ Sie-

menssel kötött szerzõdés
felbontását javasolja a bi-
zottság. Gál György az
SZDSZ frakcióvezetõje a
napirendi pont tárgyalása
után elmondta, sajnálatos-
nak tartja, hogy az ellenzék
saját ötleteként nyilatkozott
a térfigyelõ rendszerrel
kapcsolatos vizsgálatról és
a feltárt hiányosságokról.

Mint mondta: az ad hoc bi-
zottság megalapításának
javaslata ugyan az SZDSZ
helyi vezetõinek augusztu-
si, a monitor központban
tett villámlátogatását kö-
vette, ám a rendszer mi-
elõbbi mûködtetése min-
den pártnak egységes érde-
ke. 

A testület végül elfo-
gadta a módosított határo-
zati javaslatot, és november
15-ével felmondta a térfi-
gyelõ-rendszer karbantartá-
sát végzõ cég szerzõdését,
egyben felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a gazdasá-
gi bizottság által meghatá-
rozott vételi összeg erejéig
tárgyalásokat kezdemé-
nyezzen a rendszer önkor-
mányzati tulajdonba vételé-
rõl. Amennyiben a tárgyalá-
sok nem érik el a kívánt célt,
úgy a közrendvédelmi és
környezetvédelmi bizottság
feladatává tették a térfigye-
lõ-rendszer mûködtetésérõl
szóló elõterjesztés elkészí-
tését. Ennek határideje a de-
cemberi testületi ülés. 

Hosszú hónapok óta vitás kérdés, hogy az elvárások szerint mûködik-e a térfi-
gyelõ-rendszer, miért kérdõjelezhetõ meg a hatékonysága, hogyan lehet értékel-
ni a beérkezõ egymásnak ellentmondó állításokat, mûködésképesek-e egyálta-
lán a kamerák. Az SZDSZ helyi vezetõinek augusztusi villámlátogatása a kame-
raközpontban azt eredményezte, hogy Molnár István képviselõ javaslatára ad-
hoc bizottság vizsgálta a rendszer mûködését. A bizottság vezetõje az október
17-i testületi ülésen számolt be tapasztalataikról.

A kerület ötödik legnagyobb társasháza
Az Erzsébetvárosi Lakás-
építõ Kft-t  (ERLAK)
2000-ben alapította az ön-
kormányzat. A Kft. alapítá-
sának célja a kerületi lakás-
állomány piaci alapú fej-
lesztése volt. Az elmúlt
négy évben az ERLAK 4

házat épített, minden ház-
hoz saját garázzsal, fedett
gépkocsi beállóval. Ez azt
jelenti, hogy négy év alatt
220 lakás és 220 kocsi be-
állót adtak át új tulajdono-
saiknak. Október 15-én a
Jobbágy utca 5.-7.-9. szám

alatti társasház átadási ün-
nepségére hívták meg szer-
kesztõségünket.  
Az ünnepélyes átadási ce-
remónia idejére a 121 la-
kásból már csak 19 lakás
gazdátlan. (internet cím:
web.axelero.hu/erlak)

Ez a 121 lakásos társasház, nagyság szerint Erzsébetváros 5. legnagyobb társasháza,
nem mellesleg kétszintes garázzsal, zárt udvarral, tetõkerttel épült meg.

Molnár István

Itt még a „állt” a rendszer
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Kérdések
Ádler György a lakók kérdé-
seit tolmácsolta interpelláci-
ójában, mely szerint tudni

szeretnék, hogy milyen
ütemben halad az építkezés,
miért tûnik úgy, hogy állnak
a munkálatok. Arra is kíván-
csiak a tér környékén élõk,
hogy igaz vagy rémhír az az
állítás, hogy repedeznek
és/vagy vizesednek a falak a

tér lakóházainál, és azt is
tudni szeretnék, hogy mi-
kortól kezdõdik a “felfelé”
építkezés. A képviselõ nem
csak a környékbeli lakosság
kérdését tolmácsolta, ami-
kor rákérdezett arra, hogy
mikorra várható, hogy a pia-
con már vásárolni is lehet, il-
letve mikorra lesz használ-
ható a környék is a várt,
megváltozott formájában?

A válasz
Hunvald György polgár-
mester válaszában elmond-
ta, hogy az eddigi munkála-
tok, például a munkagödör
körülhatárolási munkálatai
vagy a résfalak kihorgony-
zása nem tartozott a látvá-
nyos tevékenységek sorába,
ám ezek is a munkafolya-
mat részét képezik. Avégle-
gesített program szerint, a
szálloda helyett lakások
épülnek, és a 4 szintes mély-

garázs helyett csak 3 szint
kerül megépítésre. Így a
végleges környezeti hatásta-
nulmány eredményét is meg
kellett várni a kiviteli tervek
pontosításához. 

A résfalak megépítése
és ezek védelmében végzett
és végzendõ munkáknak
nem lehetnek káros, repe-
dést okozó hatásai. Erre vo-
natkozó panasz nem érke-
zett a hivatalhoz. A téren lé-
võ egyik társasháznak, a ta-
lajvízre vonatkozó megke-
resése ügyében megállapít-
ható volt, hogy ez a társas-
ház - a talajvíz áramlási irá-
nya szerint - az új épület mö-
gött helyezkedik el (nem
elõtte), ezért vízduzzadási
hatás nem érheti. Az építtetõ
által elvégeztetett Garay téri
építmények állapotrögzíté-
sei az ilyen gyanú elleni vé-
delmet szolgálják.

A jelenlegi ismeretek
alapján és a téli idõjárástól
befolyásoltan, 2005 elsõ fe-
léig a szerkezeti és terepren-
dezési munkák, az év végé-
re a kereskedelmi építmény-
rész és a közterületi munkák
elkészíthetõek. 

Megérkeztek a toronydaruk a Garay–építkezésre

Az elõterjesztõ javaslatára
ad hoc bizottságot alapí-
tott a testület, mégpedig az
eddigi kifizetések szabá-
lyosságának vizsgálatára.
Az októberi rendes testü-
leti ülésre elkészült a bi-
zottság jelentése, melyrõl
Lendvai Béla, az ad hoc
bizottság elnöke számolt
be.  Az ad hoc bizottság
alapításának oka, hogy, a
testület egy korábbi dönté-
se alapján a pénzügyi bi-
zottság elnökének, a gaz-
dasági bizottság elnöké-
nek és a kerületfejlesztési
bizottság elnökének a kifi-
zetések elõtt, látnia és lát-
tamoznia kellene a Ma-

dách gimnázium felújítá-
sára vonatkozó számlákat,
mivel azok összességük-
ben az elmúlt évek alatt
meghaladták az egy milli-
árd forintot. Lendvai Béla,
mint  a pénzügyi bizottság
elnöke, jelezte, hogy hoz-
zá nem jutottak el a szám-
lák, ám a testületi döntés
ellenére, azok kifizetésre
kerültek. 

A vita
Az elõterjesztõ módosító
indítványát elfogadta a
testület, mely szerint a
végszavazáskor a módo-
sult határozati javaslatról
szavaztak. Lendvai Béla,

mint a vizsgálódó bizott-
ság elnöke hozzászólásá-
ban elmondta, hogy véle-
ménye szerint „amatõr
módon intézõdött az ügy”,
és mint elõterjesztõ, vissza
kívánta vonni a napirendi
pontot, ám mivel az elõ-
terjesztés tárgyalása már
elkezdõdött, errõl a testü-
letnek kellett döntenie. A
testület 17 igen, 8 nem
szavazat ellenében a napi-
rendi pont tárgyalását
folytatni kívánta. Nem fo-
gadta el a testület Puskás
Attila képviselõ módosító
indítványát sem, melyben
javaslatot tett egy újabb
vizsgáló bizottság felállí-

tására, mely a polgármes-
ter felelõsségének kivizs-
gálását lett volna hivatott
vizsgálni, illetve felhatal-
mazta volna a jegyzõt,
hogy vizsgálatot indítson a
pénzügyi iroda vezetõjét
érintõen. 

A határozat
A képviselõ-testület végül
az eredeti (a testületi ülés

elején módosított) határo-
zati javaslatról szavazott.
Egyhangú, 18 igen szava-
zattal elfogadásra került a
határozati javaslat,  ám az
ellenzék a szavazáskor ki-
vonult a terembõl. A testü-
let megállapította, hogy
2003. április 25-e után 3
vállalkozói számla került
kifizetésre a Madách gim-
názium felújítása kapcsán.
A kifizetések megfeleltek
a pénzügyi és számviteli
szabályoknak. A vizsgálat
megállapította, hogy a
Madách gimnázium igaz-
gatója két alkalommal a
korábbi testületi határozat-
nak nem megfelelõen járt
el, míg Lendvai Béla a
pénzügyi bizottság elnöke
egy esetben nem mûkö-
dött közre az elõírtak telje-
sítésében. 

Gimnázium felújítás - ad hoc vizsgálattal

Lendvai Béla

Ádler György
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A képviselõ-testület szeptemberi rendkívüli ülésén Lendvai Béla képvise-
lõ, a pénzügyi bizottság elnöke elõterjesztésében tárgyalt a testület a Ma-
dách gimnázium felújításával kapcsolatban feltárt, számlákkal és kifize-
tésekkel kapcsolatos feltételezhetõ visszásságokról. 

Hunvald György polgármester és Filló Pál országgyûlési kép-
viselõ a társberuházó képviselõjével Zsohár Istvánnal (képün-
kön), a piac üzemeltetõje Kreisz Irén társaságában, még az in-
terpelláció elhangzása elõtt megtekintette az építkezést. A cél
- mint mondta -, hogy ebben az évben a munkálatok elérjék a
talajszintet. A polgármester hozzátette: tisztában vannak azzal,
hogy a lakóknak nagyon hiányzik a piaci bevásárlási lehetõ-
ség, ezért nagyon fontos, hogy határidõre valóban átadásra
kerüljön a vásárcsarnok. Filló Pál elmondta, hogy a kezdetek-
tõl követi a munkafolyamatokat, és így könnyebben észleli a la-
kóknál, hogy óriási munkákon vannak túl az építtetõk. Ilyen pél-
dául, hogy 100 ezer m3 földet emeltek ki  az alapozásnál. Ér-
dekességként említette, hogy a mikor a Parlamentet építették,
az alapozásnál összesen 300 ezer m3 földet hordtak el.

A Garay téren folyik az önkormányzat legnagyobb
beruházása.  Mint a körzetrész képviselõjéhez nagyon
sok lakó fordul hozzám a „Garay piacot” érintõ kér-
déseivel - mondta ÁdlerGyörgy képviselõ az októberi
rendes testületi ülésen. Interpellációjának címzettje
Hunvald György polgármester volt. 
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Belsõ-Erzsébetváros
építészeti örökségé-
nek védelmével kap-
csolatban tartottak ci-
vil fórumot az Erzsé-
betvárosi Közösségi
Házban október 13-
án. 

Afórumot az Erzsébetváro-
si Civil Szervezetek Szö-
vetsége, az Erzsébetvárosi
Társasházi Közös Képvise-
lõk Érdekvédelmi Egyesü-
lete (ETKE) és a Kék For-

rás Környezet és Termé-
szetvédelmi Egyesület kö-
zös felhívása nyomán ren-

dezték meg. A felhívás egy
olyan civil kezdeményezés
létrehozását javasolta,
amely a Belsõ-Erzsébetvá-
ros területén élõk érdekeit
képviselné, egyben azt a
véleményt fogalmazta
meg, mely szerint az érté-
kek védelmére szükség
van, de nem az „élhetõ” vá-
ros és fejlõdés rovására.

A fórumon részt vett
Hunvald György polgár-
mester, Szabó Zoltán Bel-

sõ-Erzsébetváros ország-
gyûlési képviselõje, Ger-
gely József alpolgármester

és a szervezõ civilszerve-
zetek elnökei,  Iván Géza,
Ignéczy Tibor és
Obermayer András.

Iván Géza, az Erzsébet-
városi Civil Szervezetek
Szövetségének elnöke el-
mondta, úgy látja, a kiala-
kult helyzetben a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal és
az önkormányzat vitájában,
elsikkadt a lakók vélemé-
nye. Felhívta a figyelmet az
itt élõk, érdekérvényesíté-
sének lehetõségeire, azaz
egy civil szervezet létreho-
zására, vagy aláírásgyûjtés
kezdeményezésére. A la-
kók érdeke - mely jelen
esetben megegyezik az ön-
kormányzat álláspontjával
- az lehet, hogy a mûem-
lékvédelmi hivatal ne te-
kintse védettnek a szóban
forgó terület egészét,
melynek következménye-
ként kérdésessé vált a terü-
let fejlesztése.

Mint kiderült, a lakók
azt szeretnék, ha rende-
zõdnének a körülmények.
A magántulajdonosok és
az önkormányzat számára
is rendkívül magasak a
felújítási költségek,

amennyiben ezt az össze-
get  megsokszorozza a
mûemlékvédelmi hivatal
által kirótt védelem, nem
tudják kigazdálkodni azt. 

A felszólalók között
volt, a hallgatóság körében
helyet foglaló Hunvald
György polgármester is, aki
többek között elmondta:
egy civil kezdeményezés
nem ér véget a kitûzött cél
elérésével, hiszen számta-
lan döntés születik majd
még a városrésszel kapcso-
latban, így például az utca-
kép, a közterek arculatával
kapcsolatban is. Ezen dön-
tésekhez pedig nagyban
hozzájárulhat egy jól mû-
ködõ civil mozgalom.

Bakonyi Karola, a kö-
zösségi ház vezetõje fel-
ajánlotta, amennyiben az
önkormányzattól állandó
szakmai segítséget kap, a
közösségi ház kész támo-
gatni egy lakossági kezde-
ményezésen alapuló helyi
érdekvédelmi kör mûködé-
sét. Emellett, állandó, rend-
szeres fórumok szervezését
ajánlotta fel, mely a témá-
val kapcsolatban tájékoz-
tatná a lakosságot, észrevé-
teleiket, javaslataikat befo-
gadná és továbbítaná az il-
letékesek felé.

A fórumon lakossági alá-

írásgyûjtés kezdõdött, ered-

ményérõl majd beszámo-

lunk olvasóinknak.

Az elõterjesztés egyik ké-
szítõje, Puskás Attila Sán-
dor elmondta: az önkor-
mányzatnak az egész Bel-
sõ-Erzsébetvárosra vonat-
kozó fejlesztési elképzelé-
seit újra kell gondolnia, s
tudomásul kell vennie,
hogy a továbbiakban nem
lehet hitegetni az itt élõket
olyan grandiózus tervek
megvalósításával, melyek-
rõl az elmúlt évtizedek so-
rán bebizonyosodott, hogy
kivitelezhetetlenek. 

- A kerületi MSZP-
SZDSZ vezetés a rendszer-
változtatás óta nem talált
megoldást Belsõ-Erzsébet-

város gondjaira - mondta a
képviselõ. - Sem a Madách
sétány területén élõ, sem a
vételi tilalom alatt álló,
sokszor igen rossz állapotú
lakásokban lakók problé-
májára nem született meg-
oldás. Az egyébként is si-
ralmas helyzetet tetézi a
KÖH beavatkozása, mely
gyakorlatilag a meglévõ ál-
lapotok fennmaradását
eredményezi. Javaslatunk-
ból most csak néhány fõ
vonást emelnék ki: elõször
is a Madách sétányt el kell
felejteni, ugyanis több
szempontból sem reális a
megvalósítása. Ezt végre ki

kell mondani. Másodszor:
minden olyan lakónak, aki
eddig a szabályozási ter-
vek, a bontásra ítélés vagy
egyéb okok miatt nem vá-
sárolhatta meg a lakását, le-
hetõvé kell ezt tenni, még-
pedig a forgalmi érték 5%-
áért, melyet az önkor-

mányzattól pályázati úton
ezen épületek felújítására
vissza is lehetne igényelni.
Sok éves igazságtalansá-
gok kerülhetnek ily módon
részleges orvoslásra. To-
vábbá létre kell hozni egy
kerületi Mûemléki Alapot,
melybõl a mûemléki vé-
dettséggel érintett társashá-
zak pályázhatnának felújí-
tásra. Ennek kidolgozásá-
ra, a források kijelölésére
szintén megvannak az el-
képzeléseink. Amennyiben
a polgármester javaslatun-
kat a képviselõ-testület na-
pirendjére tûzi, a pótcse-
lekvések helyett végre
konkrét, érdemi vita ala-
kulhat ki a lakók, a civil
szervezetek és az önkor-
mányzat között.

CCCCiiiivvvviiii llll     kkkkeeeezzzzddddeeeemmmméééénnnnyyyyeeeezzzzééééssss    aaaa    bbbbeeeellllssssõõõõ----eeeerrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossssiiiiaaaakkkkéééérrrrtttt

Építészeti örökség és lakhatás

Lakásokat a forgalmi érték 5 százalékáért
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Puskás Attila Sándor

A szervezõk, Ignéczi Tibor az ETKE elnöke és Iván
Géza az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetségének
elnöke, valamint dr. Szabó Zoltán a kerületrész ország-
gyûlési képviselõje

A Fidesz-MDF-MKDSZ
Frakció tagjai személyesen
is az erzsébetvárosiak ren-
delkezésére állnak. A foga-
dóórák idõpontjáról és
helyszínérõl konkrét felvi-
lágosítást kaphatnak Tóth
Edittõl a 462-31-68-as te-
lefonszámon.

FFFFIIII DDDD EEEE SSSS ZZZZ
FFFFOOOOGGGGAAAADDDDÓÓÓÓÓÓÓÓRRRRÁÁÁÁKKKK

A polgári frakció képviselõi alternatív javaslatot
dolgoztak ki Belsõ-Erzsébetváros jövõjét meghatá-
rozóan, melyet a testület elé kívánnak terjeszteni. 1%

A Magyar -Angol
Kéttannyelvû Általános Isko-
la és Vendéglátó Szakiskola
Boldog Iskolásévekért Ala-
pítványának kuratóriuma kö-
szönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik jövedelemadójuk
egy százalékát az alapít-
vány munkájának segítésé-
re, azon keresztül tanítvá-
nyaink részére ajánlották fel.
A kapott összeget az alapító
okiratban foglaltaknak meg-
felelõen használjuk fel.
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A rendõrség rablással gyanúsítja
a képen látható férfit. Az elkövetõ
szeptember 30-án a Károly körút
egyik sörözõjének mellékhelysé-
gében combon szúrt egy férfit.
Ezt követõen elvette tõle a mobil-
ját. A tettes keresztneve feltehetõ-
en Gábor, aki 35 év körüli, körül-
belül 170 cm magas, erõs testal-
katú.
A kerületi rendõrkapitányság kéri, aki felismeri a képen
látható férfit, tartózkodási helyével kapcsolatban érdem-
leges információval rendelkezik, hívja a kapitányságot a
461-81-00 telefonszámon.

Három ismeretlen elkövetõ szórólap osztogatás ürügyén
jutott be egy erzsébetvárosi la-
kásba. A tulajdonos figyelmét el-
terelték, miközben ékszereket
loptak el a lakásból. Az 1. számú
grafikán látható nõ 30-40 év kö-
zötti, körülbelül 160 cm magas,
normál testalkatú, fekete göndör
hajú, hosszúkás arcú, kreol bõrû.
Az elkövetéskor koptatott kék far-
mernadrágot, fehér pólót és feke-
te bõrdzsekit viselt. A sértett laká-
sába nem ment be, a ház folyosó-
ján a szomszédokat szóval tartva
segítette társait.
A 2. számú grafikán látható nõ
50-60 év körüli, körülbelül 160 cm
magas, erõs testalkatú, õsz haját
hátul, kontyba fogva viselte. Hom-
loka széles, álla keskenyedõ, kre-
ol bõrû. Barna térdfeletti bõrkabá-
tot és zöldes bõ szoknyát viselt.
A VI-VII. kerületi rendõrkapitányság kéri, aki a grafikán
látható elkövetõket felismeri, értesítse a kapitányságot a
461-8100 telefonszámon.

A fotón látható Tóth Géza au-
gusztusban tûnt el Izabella utcai
lakásából, és azóta életjelet nem
adott magáról. Az 59 éves férfi
körülbelül 165 centiméter magas,
vékony testalkatú, haja õszes,
szeme színe kék. Különös ismer-
tetõjele, hogy ápolatlan küllemû,
felsõ fogsora hiányos. A VI-VII.
kerületi rendõrkapitányság kéri,
aki a képen látható Tóth Gézát felismeri, jelenlegi tartóz-
kodási helyével kapcsolatban érdemleges információval
rendelkezik, hívja a 461-81-00 telefonszámot, illetve te-
gyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111
„Telefontanú” zöld számán vagy a 107, 112 központi se-
gélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Combon szúrta a mosdóban

Szórólap osztogatás ürügyén

Eltûnt! Keresik Tóth Gézát! 

Egy hajléktalan férfi,
megrendelésre lopott
dísztárcsákat, ame-
lyeket kizárólag Mer-
cedesekrõl szerelt le,
majd a hivatalos ár ti-
zedéért adta tovább
õket. 

- Több bejelentés is érke-
zett a rendõrségre, misze-
rint kizárólag Mercedes tí-
pusú gépkocsikról tûnnek

el a dísztárcsák. A nyomo-
zás során megerõsítettük a
Madách tér, illetve a na-
gyobb parkolók környéké-
nek ellenõrzését, míg sike-
rült elfognunk a feltétele-
zett elkövetõt - számolt be
az ügyrõl Rapos Tamás a
kerületi kapitányság nyo-
mozója. - Az elfogott haj-
léktalan férfi 15 esetet is-
mert be. Elmondta, hogy a

dísztárcsákat - amelyeknek
forgalmi értéke 50-80 ezer
forint között mozog 5000-
8000 forint közötti össze-
gért adta tovább. A vallo-
más szerint, a megrendelõk
taxisok voltak, egyiküket
sikerült is azonosítanunk.
Bevallotta, hogy saját hasz-
nálatra, illetve továbbérté-
kesítésre vásárolta a lopott
dísztárcsákat. 

Egy terepjáró és egy személygépkocsi karambolozott egymással október 12-én reggel a
Dózsa György út és a Dembinszky utca keresztezõdésében. Az ütközés következtében a
terepjáró az oldalára borult. A balesetben senki nem sérült meg, a tûzoltók megszüntet-
ték a karambol okozta forgalmi akadályt. (Fotó: FTP)

A helyszíni szemle elsõdle-
ges megállapítása szerint a
férfi bûncselekmény áldo-

zata lett. A nyomozást a
BRFK nyomozó osztálya
folytatja le. Budapest Rend-
õrfõkapitánya 1 millió fo-
rintot ajánlott fel a nyomra-
vezetõnek. A nyomraveze-
tõnek olyan információval
kell szolgálnia, amelybõl az

elkövetõ személyi adatai és
tartózkodási helye megálla-
pítható, és az eljárás kereté-
ben bizonyítékként felhasz-
nálható. Arendõrség a díjki-
tûzés visszavonásának jogát
fenntartja, a nyomravezetõ
személyét bizalmasan keze-
li. Bejelentést lehet tenni a
Telefontanú zöld számán:
06-80-555-111Egy családi veszekedés

következtében szúrta meg
férjét egy nõ, Izabella utcai
lakásukban október 9-én.
A férfi súlyos sérülést
szenvedett, az asszonyt
másnap a Fiumei úton levõ
egyik egészségügyi intéz-
ményben fogták el. G. V.-
né M. Anna ellen a további
eljárást a Budapesti Rend-
õr-fõkapitányság Nyomozó
Fõosztálya folytatja le.

Zavartsága miatt bukott le 
a drogos fiatalember   
Zavart viselkedésével hívta fel magára a rendõrök figyel-
mét egy 22 éves férfi a Dembinszky utcában. A rendõrau-
tót meglátva feltûnõen ideges lett, ezért a rendõrök igazol-
tatták. A férfi ruházatát átvizsgálták, nála egy fémdoboz-
ban gyertyát, két darab 2x2 centiméteres papírhengert, va-
lamint kábítószergyanús anyagot találtak. A fiatalember be-
vallotta, hogy a lakásán is tart kisebb mennyiségben - sa-
ját használatra - kábítószert.

Dísztárcsák megrendelésre

Az oldalán landolt a terepjáró

Gyilkosság a Rózsa utcában 

CCCCSSSSAAAALLLLÁÁÁÁDDDDIIII
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Munkatársa talált arra a férfira, akit Rózsa ut-
cai lakásában gyilkoltak meg október 11-én. 

1

2
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- Munkánk során kiemelten
kezeljük a nyári idegenfor-
galmi idõszakot, hiszen
nem mindegy, hogy a helyi
közbiztonsággal kapcsolat-
ban, milyen tapasztalatokat
szereznek az idelátogató tu-
risták - mondta a rendõrka-
pitány. - Célunk, az ellenük
elkövetett bûncselekmé-
nyek visszaszorítása, biz-

tonságérzetük fokozása.
Ezért felvettük a kapcsola-
tot a Terézvárosban és Er-
zsébetvárosban mûködõ
szállodák igazgatóival és
biztonsági vezetõivel.
Együttmûködésünk ered-
ményeként a turisták szá-
mára készült, idegennyelvû
tájékoztató füzeteket juttat-
tunk el a szállodákba, ame-
lyek felhívják a figyelmet
az õket leginkább érintõ
bûncselekményekre, meg-
elõzésükre. A szállodák ré-
szére átadott tájékoztatók
egyben egy bûnügyi térké-
pet is tartalmaznak a bûn-
cselekmények szempontjá-
ból frekventált helyekrõl.
Mindemellett bevezettük a
tolmács szolgálatot, amely-
nek lényege az volt, hogy a
kerületi szállodákban lakó
külföldiek, elõre egyeztetett
idõpontban, tehették meg

bejelentéseiket, feljelenté-
seiket. Aturisták ellen elkö-
vetett bûncselekmények
közül a szórakozóhelyen,
illetve tömegközlekedési
eszközön történt lopások
voltak jellemzõek, ugyan-
akkor a szállodai lopások és
a gépkocsi feltörések ele-
nyészõ számban fordultak
elõ. Az idei idegenforgal-
mi szezon mérlegét tekint-
ve a külföldiek sérelmére
elkövetett bûncselekmé-
nyek száma nem haladta
meg a tavalyi turista idõ-
szakban történtekét.
Ugyanakkor fontos ered-
mény, hogy a kerületben
különösen súlyos bûncse-
lekménynek nem esett ál-
dozatul külföldi.
A rendõrkapitány tájékoz-
tatott a nyári idõszakban
megerõsített kerékpáros
járõrszolgálat munkájáról
is, akik a szállodák környé-

kének ellenõrzésén túl, fel-
léptek a közterületen törté-
nõ alkoholfogyasztás, az

utcai koldulás és engedély
nélküli árusítás ellen is. 
Az idegenforgalmi szezon
adatai tükrözik a kerület ál-
talános közbiztonsági hely-
zetét is. Mint megtudtuk,
Erzsébetvárosban az idei év
elsõ kilenc hónapjában, az
ismertté vált bûncselekmé-
nyek több mint fele vagyon

elleni volt - ezek közel fele
egyszerû lopás -, melyhez
hozzájárult a gépjármûvek-
kel kapcsolatos bûncselek-
mények 30 százalékos,
ezen belül a személygépko-
csikkal kapcsolatos bûncse-
lekmények 70 százalékos
csökkenése is. Az elõzõ év-
hez hasonlóan tovább csök-
kent a közterületi bûnözés.
Az adatok alapján, negatív
bûncselekményként értéke-
lendõ a besurranó lopások
száma. Ez a bûnelkövetési
mód azonban a tipikusan
megelõzhetõ bûncselekmé-
nyek közé tartozik. Éppen
ezért a rendõrség folyama-
tosan kéri a lakók segítsé-
gét, hiszen egy kis odafi-
gyeléssel, a kapuk, bejárati
ajtók zárásával, a megfelelõ
biztonsági eszközök hasz-
nálatával megelõzhetõ,
hogy besurranásos lopás ál-
dozatává váljunk. 

A rendõrség elõzetes letartóztatásba
helyezte a képen látható férfit, aki a
gyanú szerint, rövid idõ alatt hat nõt
támadott meg. A részletekrõl Fehér
István a kerületi kapitányság bûnügyi
alosztályának vezetõje tájékoztatott.
- Az elkövetõ három éjszaka alatt hat
nõre támadt rá, akiket a házukig kö-
vetett, majd a kapualjban késsel
kényszeríttette õket, értékeik átadá-
sára - mondta a nyomozó. - Kizárólag fiatal hölgyeket pécézett
ki magának, majd tervszerûen cselekedett. Idegesen, hadar-
va beszélt, pénzt és ékszert követelve tõlük. Az utolsó táma-
dás során a kiszemelt áldozat bátran, ugyanakkor a helyzet
veszélyességét tekintve meggondolatlanul cselekedett. Egy-
szerûen "elhajtotta" támadóját. A bejelentést követõen, sze-
mélyleírás alapján sikerült elfognunk azt a férfit, aki gyanúsít-
ható a rablások elkövetésével. Bár a gyanúsítottat felismerték
az áldozatok, õ egyelõre tagad. Arra a kérdésünkre, miért volt
nála kés, azt válaszolta, diót evett és annak feltöréséhez hasz-
nálta a bökõt.Valószínûsíthetõ, hogy a szabolcsi férfi más nõ-
ket is megtámadott, ezért a kerületi kapitányság további sér-
tettek jelentkezését várja a 461-8100 telefonszámon.

Úgy tûnik a jelenlegi
mozgáskorlátozottak
számára kiállított
parkoló-kártyákkal is
gond van. Bár egyelõ-
re nem hamisítják, el-
lenben elõszeretettel
lopják a fényképes,
névre szóló igazolvá-
nyokat. A bûncselek-
ményekrõl Rapos Ta-
más a kerületi rend-
õrség nyomozója tájé-
koztatott.

- A szélvédõ mögé helye-
zett mozgáskorlátozott-kár-
tyákért egyszerûen betörik
az autó ablakát. A közel-
múltban több olyan gépko-
csi feltörés is történt,
amelynek során semmi
egyebet nem vittek el, kizá-
rólag ezekért a kártyákért
törték fel az autókat - tudtuk
meg a nyomozótól.

A legújabb típusú kár-
tya biztonsági jellel ellátott,
ugyanakkor elõdjével el-
lentétben nem tûntették fel
rajta az autó rendszámát, az

igazolványon a tulajdonos
fényképe és neve szerepel.
A közterület-felügyelet
munkatársai pedig nem el-
lenõrizhetnek le minden
egyes autóst, vajon kilétük
megegyezik-e a szélvédõ
mögött lapuló kártya tulaj-
donosával. Egyeseknek te-
hát jó üzletnek tûnhet - ha-
misításánál mindenesetre
könnyebbnek - ellopni és
eladni a kártyákat.

Minden bizonnyal

megrendelésre lopják eze-
ket a parkolókártyákat,
azonban egyelõre még nem
tudni kik és kiknek. A nyo-
mozó szerint az igazi meg-
oldást a parkolókártyák
módosítása jelentené. Így
például a kártyán feltûnte-
tett rendszám, az autón, be-
lülrõl elhelyezett kiegészítõ
matrica, esetleg a gépkocsi-
ban egy olyan törésbiztos
hely kialakítása, ahonnan
jól látható a kártya.

AAAA    sssszzzzáááállll llllooooddddáááákkkkkkkkaaaallll     eeeeggggyyyyüüüüttttttttmmmmûûûûkkkkööööddddiiiikkkk    aaaa    rrrreeeennnnddddõõõõrrrrsssséééégggg

Tovább csökkent a közterületi bûnözés

Nem hamisítják, lopják 
a mozgássérültek parkoló igazolványát

SSSSÉÉÉÉ RRRRTTTT EEEE TTTT TTTT EEEE KKKK JJJJEEEELLLLEEEENNNNTTTTKKKKEEEEZZZZÉÉÉÉSSSSÉÉÉÉTTTT VVVVÁÁÁÁRRRRJJJJÁÁÁÁKKKK

Hat nõ, három éjszaka alatt

Mindent vitt
Októberben sikerült kézre
keríteni azt a férfit, akit júni-
us óta köröztek lopás miatt.
A 32 éves zsámbéki férfit
azzal gyanúsítja a rendõr-
ség, hogy június 5-én a Dó-
zsa György útról ellopott
egy autót, valamint 50-100
darab rézkarcot és fémdo-
bozt a tulajdonos lakásából.
A férfit igazoltatás közben
fogták el a Boráros téren.

A nyári idegenforgalmi szezonban számtalan turis-
ta érkezett a fõvárosba, így a belvárosi kerületek
közé tartozó Erzsébetvárosba is. Az idõszak jellem-
zõ bûncselekményeirõl, a külföldiek biztonsága ér-
dekében tett új intézkedésekrõl dr. Nagy-Juhák Ist-
ván, a VI-VII. kerületi rendõrkapitányság vezetõje
számolt be lapunknak.

Illusztráció
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Szendrõ Józsefnek (1914-
1971) állítottak emléktáblát
egykori lakhelyén, a Bajza
utca 1. szám alatti házon,
október 12-én. A Jászai
Mari-díjas színész, költõ,
rendezõ, mûfordító emlék-
tábláját Schiffer János fõ-
polgármester-helyettes lep-
lezte le, az erzsébetvárosi
önkormányzat nevében

Demeter Tamás alpolgár-
mester helyezett el koszo-
rút. Az ünnepségen
Gálvölgyi János színész és
Szigethy Gábor színháztör-
ténész emlékezett a 90 éve
született mûvészre.

Szendrõ József 1936-
ban végezte el a színiiskolát,
pályáját a Nemzeti Színház-
ban kezdte 1937-ben. Több

vidéki és fõvárosi színház
tagja, illetve fõrendezõje
volt, 1966-tól haláláig pedig
ismét a Nemzeti Színház
tagjaként játszott. A filmek-
ben elsõsorban komikus ka-
raktereket megformáló mû-
vész, rendszeresen szerepelt
televíziós játékokban is, to-
vábbá elõadóestjeivel ara-
tott nagy sikert. 

Emléktáblát avattak
Szendrõ Józsefnek Tisztelt Erzsébetvárosiak!

Kedves Lakótársaim!
Szinte hihetetlen, de immár évtizedes hagyományokra tekint-
hetünk vissza, amikor kerületünk kulturális életének újabb ap-
ropójára, a nagyszabású, emberek ezreit megmozgató Erzsé-
betvárosi Napok rendezvénysorozatára készülünk.
A gazdag kulturális programokkal kecsegtetõ rendezvényso-
rozat mindenkit megszólít. Nem lehetnek kívülállók, nem le-
hetnek más kulturális ágazatot kedvelõk, mert mindenki meg-
találhatja a számára megfelelõ színeket, szavakat, hangzást,
dallamokat és mozdulatokat.
Látogasson el a kerületi civil szervezetek, kisebbségek, okta-
tási és kulturális intézmények programjaira, és gyõzõdjön
meg arról, hogy a rendezvénysorozatnak olyan rangja és sa-
játos hangulata van, mely méltóvá teszi arra, hogy a legna-
gyobb fõvárosi kulturális eseményekkel is versenybe szálljon.
Immár országosan is elismert alkotómunka folyik kerületünk-
ben, melynek õsszel, mint szüretidõben szokás, learatják gyü-
mölcsét. A rendezvények résztvevõi vendégszeretõ emberek,
akik szeretettel várják Önöket, és immár hagyomány, hogy a
programokon megforduló vendégek jól érzik magukat és évrõl
évre visszatérnek.
Kérem tehát Önöket, kedves Olvasók, tekintsék át az Erzsé-
betvárosi Napok rendezvénysorozatának ajánlóját, és válasz-
szanak - én bizonyos vagyok abban, hogy találni fognak ízlé-
süknek megfelelõt, és számos élménnyel gazdagodnak a ren-
dezvénysorozat végére.

Hunvald György polgármester

Teleki László, roma ügye-
kért felelõs államtitkár  ja-
vaslatára indult az az orszá-
gos akció, mellyen belül ro-
mák és nem romák közös
faültetéssel adhatnak han-
got meggyõzõdésüknek,
mely szerint egy Magyaror-
szág van, ahol semmiféle
kirekesztésnek, megkülön-
böztetésnek, gyûlöletnek
nincs helye. Akezdeménye-
zõ Teleki László államtitkár,
Hunvald György polgár-
mester, Zoltay Gusztáv a
Mazsihisz ügyvezetõ igaz-
gatója és Mesterházy Attila
államtitkár október 15-én a
Klauzál téren ültettek el a
rasszizmus elleni küzdelem
jelképeként egy facsemetét. 

Emlékfa a rasszizmus ellen

Hunvald György polgármester a rasszizmus elleni küzde-
lem jelképeként szervezett faültetésen

NNNNOOOOVVVVEEEEMMMMBBBBEEEERRRR 3333----ÁÁÁÁ NNNN MMMMEEEEGGGGKKKKEEEEZZZZDDDDÕÕÕÕDDDDIIIIKKKK
AAAA ZZZZ „„„„EEEERRRRZZZZSSSSÉÉÉÉBBBBEEEETTTTVVVVÁÁÁÁRRRROOOOSSSSIIII NNNNAAAA PPPP OOOO KKKK””””

Programajánló a 11-14. oldalon

A VI., VII. és a VIII. kerület általános iskolásainak részvételével zajlott le, az Orth György Lab-
darúgó Emléktorna szeptember 25-én a Városligeti Sportcentrumban. A tornára 10 csapat ne-
vezett be, a legjobbaknak Devosa Gábor a mûvelõdési bizottság elnöke, a verseny fõvédnöke
adta át a díjakat. Az erzsébetvárosi diákok szép eredményeket értek el a versenyen, közülük is
kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak a Baross Gábor Általános Iskola csapatai. A 3-4. osztályo-
sok versenyében harmadik, az 5-6. osztályosok kategóriájában második, a 7-8. osztályosok ve-
télkedõjében második helyezést értek el az iskola ifjú labdarúgói. Az emléktorna legjobb játéko-
sa Kiss Renátó, legjobb góllövõi pedig Tóth Gábor és Gyöngyösi Norbert lettek.

OOOORRRRTTTT HHHH GGGGYYYYÖÖÖÖRRRRGGGGYYYY EEEEMMMMLLLLÉÉÉÉKKKKTTTTOOOORRRRNNNNAAAA

Tavaly, az Országos
Epidemiológiai Köz-
pont adatai szerint 430
ezren betegedtek meg
influenzában. Sokan
azonban nem tudnak
a lehetõségrõl, vagy
legalább is nem élnek
az ingyenes influenza
elleni védõoltással. 

Dr. Bolesza Emõke képvise-
lõ, az egészségügyi bizott-
ság elnöke  tájékoztatásából
megtudtuk, hogy idén is in-
gyen jár az oltás azoknak,
akik krónikus betegek, akik
60 évnél idõsebben vagy
akik veszélyeztethetik a fen-
ti két csoportot. 

Ugyancsak ajánlott az
oltás azoknak, akik zárt kö-
zösségben élnek és dolgoz-
nak vagy munkájukon ke-
resztül sok, akár már beteg
emberrel kénytelenek kap-
csolatba kerülni. Az oltás
optimális ideje a november
közepe- vége, mert ilyenkor
még van idõ az immunitás
kialakulására, de már közelít
a fertõzés, így a szezon vé-
géig kitart a cirka félévre

szóló védõhatás. Az oltás a
beadása után hét-tíz nappal
fejti  ki hatását. 

- Az influenzás megbe-
tegedéseknek januárban és
februárban van a fõszezonja,
ám nem árt elõre gondol-
kodni. November elejétõl
kérhetõ a veszélyeztetettek
térítésmentes influenza-oltá-
sa a háziorvosoknál. Szeret-
ném felhívni minden veszé-
lyeztetett csoport figyelmét
arra, hogy saját érdekükben
oltassák be magukat még az
influenza szezon elõtt -
mondta az egészségügyi bi-
zottság elnöke. 

Kezdõdik az influenza szezon

Dr. Bolesza Emõke 



EEEERRRRZZZZSSSSÉÉÉÉBBBBEEEETTTTVVVVÁÁÁÁRRRROOOOSSSSIIII NNNNAAAA PPPP OOOO KKKK 2222000000004444    ----     EEEESSSSEEEEMMMMÉÉÉÉNNNNYYYYNNNNAAAAPPPPTTTTÁÁÁÁRRRR 112004/17. szám



NNNNÉÉÉÉ PPPP EEEE KKKK KKKK UUUU LLLLTTTTÚÚÚÚRRRRÁÁÁÁJJJJAAAA ----     SSSSIIII SSSS SSSS YYYY PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMOOOOKKKK12 2004/17. szám



EEEERRRRNNNNAAAA    ----     ZZZZ EEEE NNNN EEEE IIII ÉÉÉÉ SSSS IIII FFFFJJJJÚÚÚÚSSSSÁÁÁÁGGGGIIII PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMOOOOKKKK 132004/17. szám



EEEERRRRNNNNAAAA    ----     KKKK UUUU LLLLTTTTUUUURRRRÁÁÁÁLLLL IIIISSSS AAAAJJJJÁÁÁÁNNNNLLLLÓÓÓÓ14 2004/17. szám



OOOO KKKK TTTTAAAATTTT ÁÁÁÁ SSSS 152004/17. szám

Óvodások, szüleik társasá-
gában látogattak el a Bel-
sõ-erzsébetvárosi Általá-
nos Iskola nyílt napjára,
október 11-én. A kicsik a
negyedik osztályosokkal
együtt vettek részt a tan-
órák mintájára szervezett,
rövidített, 20 perces fog-
lalkozásokon.

A leendõ elsõsök szí-
vesen vetették bele magu-
kat az iskolai munkába.
Hovorka Zsuzsanna taní-
tónõ óráján például, olyan
aktívan dolgoztak, mintha
rég kisiskolások lettek
volna. Újvárosi Mónika
tanítónõ környezetisme-
ret óráján „Õsz Apó” zse-
bébõl húzták elõ a termé-
seket, s így azokról be-
szélgetve jutottak új is-
meretekhez. A Barcs
Ádám tanár úr által veze-
tett drámafoglalkozáson a

negyedikesek mesejáté-
kának megtekintése után,
kicsik és nagyok közösen
szavaltak és énekeltek.
Az óvodások körében ta-
lán Markgruberné Kolat
Erika tanárnõ által irányí-

tott informatika aratta a
legnagyobb sikert. Érez-
hetõ volt, hogy az iskola
ezen a területen is megfe-
lelõ tárgyi feltételekkel
rendelkezik, hiszen a
Kertész utcai részben in-

formatikai szakközépis-
kola, és MultiCenter mû-
ködik. Remélhetõleg az
iskolában töltött nap után
érdeklõdéssel, s örömmel
várják az óvodások a jövõ
évi tanévkezdést.

Induló sorozatunk-
ban a jövõre beveze-
tésre kerülõ kétszin-
tû érettségi vizsgával
kapcsolatos legfon-
tosabb tudnivalókat
foglaljuk össze, az
Országos Közokta-
tási Értékelési és
V i z s g a k ö z p o n t
(OKÉV) tájékozta-
tása alapján. 

Az emelt szintû érettségi
vizsgára való felkészítést a
kötelezõ érettségi vizsga-
tantárgyakon kívül még 2
további tantárgyból kell
lehetõvé tennie az iskolá-
nak. A középszintû felké-
szítést pedig a kötelezõ
érettségi vizsgatantárgya-
kon kívül még 3 további
tantárgyból. 

Az érettségi vizsgán a
vizsgázónak öt - négy kö-
telezõ és legalább egy álta-
la szabadon választott
vizsgatantárgyból kell -
legalább középszinten -
vizsgát tennie. Eszerint
kötelezõ vizsgázni magyar
nyelv és irodalomból
(anyanyelv (nemzetiségi
nyelv) és irodalom a nem-

zeti, etnikai kisebbségi ok-
tatásban résztvevõknek),
történelembõl, matemati-
kából, idegen nyelvbõl (a
nemzeti etnikai kisebbségi
oktatásban résztvevõk ki-
vételével). Az ötödik vizs-

gatárgyat a jelentkezõ ma-
ga választja meg. Mind-
emellett lehetõség van öt-
nél több tárgyból is érett-
ségi vizsgát tenni. A tanu-
ló a kötelezõen választott
vizsgatantárgy mellett to-

vábbi vizsgatantárgyakat
választhat. Bármely olyan
tantárgy lehet az ötödik
vizsgatantárgy, amely a
helyi tantervben szerepel,
és érvényes követelmény-
rendszere van.  

Húszfõs svéd pedagógus
csoportot látott vendégül a
Janikovszky Éva Mûvé-
szeti Általános Iskola ok-
tóber 5-én. A látogatók az
alsós osztályok tanóráit
tekintették meg.

- Svéd vendégeink a
magyar-, dráma-, mate-
matika-, és énekórákat te-
kintettek meg alsó tagoza-
tos osztályokban - tájé-
koztatott Varga Márta
igazgatónõ. - Látogatásuk
fõ célja az volt, hogy
megismerjék az iskolai
munkánk során alkalma-
zott esztétikai aktivitáso-
kat, illetve az ehhez kap-
csolódó lehetõségeket.
Emellett érdekelte õket,
hogy a különbözõ esztéti-
kai kifejezésmódok

mennyire segítik az óvoda
és az iskola közti átmene-
tet, hogy elsõben és máso-

dikban a különbözõ fog-
lalkozásoknak milyen sze-
repe van a személyiség-

fejlesztésben. Abemutató-
órák kapcsán sok minden-
rõl szó esett, így például a
Kodály-módszer alkalma-
zásáról, és a magyar köz-
oktatásban történt válto-
zásokról is. Az eszmecse-
re során beszélgettünk ar-
ról az uniós programról is,
amely az óvoda és az is-
kola közti átmenetet segíti
elõ a zene segítségével.
Ennek az újszerû tanesz-
köz-csomagnak az a célja,
hogy játékos zenei foglal-
kozásokkal elõzze meg az
írási-olvasási problémá-
kat, ugyanakkor alkalmas
a gyermekcsoportok zenei
fejlesztésére, illetve a
kommunikációs techni-
kák egyéb területeinek
fejlesztésére is. 

A 2004/2005-ös Központi
Érettségi Elõkészítõ Évfo-
lyamok keretlétszáma már a
szeptember végi jelentkezé-
si határidõ elõtt betelt, a
képzésrõl lemaradóknak
mégis lehetõségük nyílik -
korlátozott számban - a
részvételre. A képzések ke-
retlétszámából ugyanis min-
den évben visszamondja
néhány hallgató a jelentke-
zését. Ezeket a helyeket
most megpályázhatják
mindazok, akik magyar
nyelv és irodalom, történe-
lem, matematika, közgazda-
ságtan, fizika, biológia, an-
gol és német tantárgyakból
tervezik tudásuk bõvítését.
Mint az köztudott, az emelt-
és középszintû érettségi év-
folyamok szakmai vezetõi a
tankönyvszerzõk, a felvettek
aránya pedig évrõl-évre kö-
zel négyszerese az orszá-
gos átlagnak. A pótjelentke-
zéssel a 11-es és 12-es diá-
kok élhetnek. A jelentkezé-
seket október 30-ig - hívási
sorrendben - fogadják a 06
1 269-2800 és a 06 1 269-
1318-as telefonszámon hét-
köznap 9 és 17 óra között,
illetve e-mailben az
info@dft.hu címen.
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Óvodások az iskolában
UUUUttttoooollllssssóóóó    
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Útmutató a kétszintû érettségihez

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

Október 31-én országos gyûjtés a misszió javára. No-
vember 1-én Mindenszentek ünnepe, 17.30-kor Minden-
szentek litániája, 18 órakor szentmise, utána megemlé-
kezés halottainkról. November 2-án Halottak napja, hét-
köznapi miserend. November 5-én az esti szentmise után
szentóra 19.30-ig. November  7-én 11 órakor a szentmi-
sét az egész egyházközségért, a hívek szándékára
ajánljuk fel. November 9-én 18.30 órakor a Karitász mun-
katársak gyûlése. November 11-én 14 órára várjuk idõs
és magányos testvéreinket az Idõsek Klubja összejövete-
lére. November minden hétköznapján 17.30-kor "minden-
ki miséje" halottainkért.

ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd----hhhháááázzzz iiii
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A Rózsák terei görög katoli-
kus templom ikonosztázán
látható Krisztus-kép bal sar-
kában Roskovics szignó ol-
vasható, az 1907-es évszám-
mal. A mûvész, Roskovics
Ignác 1854. szeptember 20-
án született a Zemplén vár-
megyei Szalókon, ahol édes-
apja görög katolikus lelkész
volt.
A festõ nagyapja Tokajban
volt ügyvéd a XIX. század
elsõ felében, édesapja, id.
Roskovics Ignác (1822-
1895) is e kisvárosban szüle-
tett. Több görög katolikus
énekeskönyv és tankönyv
írója é s szerkesztõje volt. Ta-
lán, mintegy emlékeztetõül
alkotta meg ifj. Roskovics
Ignác a tokaji görög katoli-
kus templomban a szegé-
nyek perselye felett látható
falképet, amely Szent Mik-
lóst ábrázolja. 

A festõmûvész több he-
lyen végezte iskoláit, tehet-
ségét egyik rajztanára fedez-
te fel. Budapesten, majd
Münchenben tanult. Amikor
az 1880-as években Rómá-
ban járt, az ottani kiváló mû-
alkotásokat látva merült fel
benne, vajon õ is tudna-e ha-
sonlóakat alkotni? Életképe-
ivel vált ismertté, sokat alko-
tott mind világi, mind egyhá-
zi témákban. Õ tervezte meg
a Rózsák terei - eredetileg ró-
mai katolikus - kistemplom

átalakítását a görög szertar-
tás igényei szerint. Több ké-
pe is díszíti templomunkat.
A kerület határán lévõ, Ki-
rály utcai Teréz-templomban
egy magyar szenteket ábrá-
zoló táblaképsora látható.
Nem ikonfestõ volt, hanem
korának akadémikus stílusá-
ban alkotott.

A mélyen vallásos mû-
vész tevékenyen részt vett
egyházközségünk életében.
Ezt példázza az is, amikor a
XIX-XX. század fordulóján,
egy párbajt vallási meggyõ-
zõdésére hivatkozva utasított
vissza. 1915. november 29-
én hunyt el Budapesten.

dr. Sasvári László

Sokunk számára megnyug-
tató érzés a novemberi
lombhullásban szeretteink
sírját felkeresni. A temetõk
csendes méltósága régmúlt
idõk emlékét idézi fel ben-
nünk. Hozzátartozóink el-
vesztésének fájdalmát az
idõ múlása szelíd emléke-
zéssé csendesíti. Jó megpi-
henni a sírhalmok mellett
és gondolatban újra együtt
lenni azokkal, akik szá-
munkra olyan sokat jelen-
tettek. 

Letéve sírjaikra a meg-
emlékezés virágait, tekinte-
tünk ráfeledkezik a sírok
körül õrt álló évszázados
fák ezer színben játszó
szépségére. Meghatódottan
fedezzük fel az õsz fensé-
ges pompájában jóságos Is-
tenünk szeretetének kéz-
zelfogható ajándékát. A fák
- az égbõl forrásozó szere-
tet jeleként - méltóságtelje-
sen hullatják színcsodák-
ban tündöklõ leveleiket a
sírhalmokra a szelíd õszi
napfényben. 

Gondolataink messze
szállnak, oda, ahová szeret-
teink minket is hazavárnak.
Õk már részesei annak a

mennyei boldogságnak,
amelyrõl Urunk Jézus
mondotta: „Szem nem lát-
ta, fül nem hallotta, emberi
értelem föl nem fogja, amit
Isten azoknak készített,
akik Õt szeretik.”

Halottak napjának,
Mindenszentek ünnepének
komoly üzenete van szá-
munkra: Krisztus Urunk ta-
nításához kell igazítanunk
életünket. Mindent meg
kell tennünk azért, hogy
földi tetteink által méltókká
válhassunk egykoron arra a
mennyei boldogságra, ahol
majd újra találkozhatunk
szeretetteinkkel, velük
együtt boldogan dicsõít-
hessük fölséges Istenünket. 

Szûcs Gizella
Szent Erzsébet Plébánia

Helyesbítés: Elõzõ lapszámunkban egy véletlen
csere folytán, a Szent Erzsébet plébániatemplom
109. alapkõletételével foglalkozó cikk illusztráció-
jaként a Fasori Evangélikus Templomot ábrázoló
fotó jelent meg. Tévedésünkért elnézést kérünk!

Halottainkra
emlékezünk Krisztus-kép a Rózsák terei görög katolikus templom iko-

nosztázán

Az Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemplom alapkõletételének 109. évfordulója alkalmából
hálaadó szentmisét tartottak október 20-án. 

150 éve született Roskovics Ignác

A Fasori Református Templom hangversenysorozatának
következõ alkalma november 14-én 15.30 órakor lesz a
Városligeti Fasor 7. szám alatt található templomban. A Ze-
nés áhítat egy hosszabb bibliai fejezettel címû program ke-
retében, Jónás próféta könyvébõl tart felolvasást és igehir-
detést tart Pentaller Attila a Szarvasi Református Templom
lelkipásztora. Orgonán közremûködik Pálúr János.



HHHHIIIITTTTÉÉÉÉLLLLEEEETTTT 172004/17. szám

TTTTaaaallllmmmmuuuudddd    mmmmaaaaggggyyyyaaaarrrr     nnnnyyyyeeeellllvvvveeeennnn

Idegen 
nyelveken
A Talmud 63 traktátusá-
nak több ezer oldalas
anyagát, sok nyelvre pró-
bálták már lefordítani.
Ezek közül a kezdemé-
nyezések közül a modern
héber, az angol és a német
járt talán legnagyobb si-
kerrel. Magyar fordítású
Talmud eddig egyáltalán
nem jelent meg. A Talmud
címmel hazánkban megje-
lent könyvek, nem a Tal-
mud valódi jogi disputácó
részeit foglalják magukba,

hanem csupán összeállítá-
sok a Talmudra kevésbé
jellemzõ, de a köznyelven
jobban érthetõ aggádikus,
homiletikus részekbõl.

Magyar nyelvû
fordítás
A Zsidó Tudományok
Szabadegyeteme az el-
múlt pár évben arra a nagy
feladatra vállalkozott,
hogy minél több jellegze-
tes talmudi témakört dol-
gozzon fel és fordítson le
magyar nyelvre. Eddig a
szabadegyetem kiadvá-

nyaiban több mint tíz ilyen
40-50 oldalas anyag jelent
meg. Ezek a válogatások a
legkülönfélébb kérdések-
ben, kezdve a házassági
jogtól egészen a Szombat
törvényéig szinte minden
témakört érintenek.

A Szabadegyetem
egy olyan rabbikból és
tudósokból, nyelvi szak-
emberekbõl álló stábot
állított össze, akik az
anyagok kiválasztásával,
magyarra fordításával,
érthetõ értelmezésével,
tudományos feldolgozá-
sával, forrásanyagok je-
lölésével, lábjegyzetelé-
sek, kereszt hivatkozá-
sok megírásával, szak-
mai és nyelvi lektorálá-

sával illetve nyomdai
elõkészítésével foglal-
koznak.

Ha a stáb sikeresen
tölti be feladatát, akkor
másfél éven belül a ma-
gyar kultúra és zsidó tudo-

mányirodalom történelmi
eseményhez érkezik
majd. A Talmudból egy
valódi jogi témákkal fog-
lalkozó válogatást lehet
majd könyv formájában
kiadni.

A Fasori Evangéli-
kus Gimnázium ün-
n e p s é g s o ro z a t o t
rendezett épülete
fennállásának 100.
évfordulója alkal-
mából. Az október
11-15-ig tartó ren-
dezvényeken az is-
kola diákjai adtak
mûsort, a záróün-
nepségre 18-án ke-
rült sor.

A jubileumi eseményen
többek között beszédet
mondott Dr. Tárnok De-
zsõ, a gimnázium igaz-
gatója, az iskola 100
éves történetét bemutató
kiállítást Dr. Glatz Fe-
renc az MTA Történe-
lemtudományi Intézeté-
nek igazgatója nyitotta
meg. A megemlékezés a
Fasori Evangélikus
Templomban folytató-
dott, az áhítatot Szirmai
Zoltán esperes vezette. 

Az evangélikus gim-
názium a mai Deák té-
ren, a templom melletti

épülettömbben 1823-ban
kezdte meg mûködését,
ahol az oktatás magyar,

német és latin nyelven
kezdõdött el. A gimnázi-
um jogelõdjét a magya-
rok, a németek és a szlo-
vákok budapesti evangé-
likus gyülekezetei alapí-
tották.  A Sütõ utcai épü-
letbe - napjainkban a De-
ák téri Evangélikus Gim-
náziumnak ad otthont -
1864-ben költözött át az
intézmény. A Városligeti
Fasorban 1904-ben
kezdte meg mûködését a
gimnázium, Glosius Dá-
niel és neje, Artner Sa-
rolta alapítványa segítsé-
gével. Rátz László,
Hittrich Ödön, Mikola
Sándor, Renner János
igazgatók alakították ki
azt a pedagógiai hagyo-
mányt, amely Wigner Je-
nõ és Harsányi János
Nobel-díjasokat, illetve
Neumann Jánost, a mai
számítógép mûködési el-
ve kidolgozóját adta a

világnak. Munkásságu-
kért 2002-ben bekerültek
a Magyar Örökség Díj
díjazottjai közé. Az isko-
la tanítványa volt még
többek között Faludy
György költõ, Balogh
János ökológus profesz-
szor, Tátrai Vilmos ze-
nész és Bogsch Árpád
nemzetközi jogtudós is.
Az iskola mûködését
1952-ben megszüntet-
ték, az épületben sokáig
az Országos Pedagógiai
Intézet mûködik. 

Az Evangélikus Egy-
ház, az egykori diákok és
Wigner Jenõ Nobel-díjas
segítségével, valamint
Glatz Ferenc támogatá-
sával 1989-ben kapta
vissza és szerelte fel a
gimnáziumot. A 2000-
2001. tanévtõl 4 és 8
osztályos gimnázium-
ként mûködik a nagy
múltú intézmény. 

A legjellegzetesebb zsidó könyv

Érdeklõdni a Talmud eddig megjelent kiadványaival kap-
csolatban a 268-0183-as telefonszámon, vagy az
info@zsido.com-on lehet.

Atöbb évezredes zsidó gondolkodás, a zsidó tudományok legnagyobb alapmûve
a Talmud. Gyakorlatilag erre a gigantikus mûre épült minden, amit az elmúlt év-
ezredek zsidó bölcsei a Biblia Írott tanához a Szóbeli tan keretén belül hozzáad-
tak. ATalmud szövegét évszázadokon át összegyûjtött, rabbik és bölcsek vitáinak
és magyarázatainak feljegyzéseibõl állította össze Ráv Ási az i.u. 5. században. Az
akkor lezárt anyaghoz a késõi ókortól, illetve a korai középkortól, bölcsek százai
adták hozzá kommentárjaikat. 
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100 éves a Fasori Evangélikus Gimnázium
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Almássy teret
övezõ fasorok
rekonstrukciója
mellett szóló 
érvek

Olyan mintaértékû re-
konstrukciót végzünk,
ahol biztosítjuk, hogy
minden kiültetett fa kör-
nyezeti igénye folyama-
tosan maradéktalanul ki-
elégítésre kerül. 

Célunk egyrészt,
hogy az ültetett facseme-
te életerõsen megérhesse
a fajára jellemzõ kort,
másrészt csonkolások,-
visszametszések (ifjítás)
nélkül is képes legyen az
egyed minél nagyobb és
egészségesebb lombko-
ronát biztosítani. Nem a
mának, hanem a jövõnek
alkotunk!

Mindezt, hogy
érhetjük el?

� Ültetetéskor, ahol
csak lehet a fák köré 10-
20 cm szegélyt helyez-
zünk, hogy magakadá-
lyozzuk a télen kijuttatott
fagyilkos anyag a só ta-
lajba történõ bemosódá-
sát.

� A szegélyre 40-50
cm magas kerítés kerül.
Rendeltetése, hogy meg-
akadályozza a kutyák
hozzáférését a cserjékhez
és a csemetefákhoz.
� A fák környezeté-

nek túlzott leburkolása a
fák idõ elõtti száradását és
elhalását okozzák. Az
aszfalt felület nem engedi
a csapadékvíz gyökérhez
jutását, mivel összegyûjti
a vizet és a csatornába jut-
tatja. Az 1, 1 méter széles
és a 80 -90 méter hosszú
cserjeágyások már kellõ
mennyiségû csapadékvíz
befogadására képesek. 
� A szükséges ned-

vesség folyamatos ren-
delkezésre állást biztosít-
ja a kiépülõ Bécsi típusú
automata altalajöntõzõ
hálózat, mely külön ned-
vesíti a cserjék és a fák
gyökérzetét. 
�Minden fához leve-

gõztetõ-kürtõt építünk.
Célja a gyökérlégzéshez
szükséges levegõarány
biztosítása. A tömörödött
talajok nem teszik lehetõ-
vé a természetes levegõ-
cserét, azaz oxigénben
dús levegõ lejutását a
szén-dioxid dús levegõ

kiszellõzését. A levegõ
arány a kívánatos 20-
30% helyett gyakran még
a 10%-t sem éri el, mind-
ez a fa gyengüléséhez és
pusztulásához vezet.   
� A fatörzs védelem

érdekében minden fa kö-
ré védõrácsot helyez-
zünk. Teljes talajcserét
végzünk és egy újfajta ta-
lajkondicionáló eljárással
tartós tápanyag szolgálta-
tást nyújtunk.
� Eltávolításra kerül

minden olyan idõsebb fa,
melynek - a Hivatal által

országos szinten elsõnek
elkészített „fakoppos”
mûszeres vizsgálat, illet-
ve kertészszakértõ egy-
behangzó véleménye sze-
rint - a törzse belül kor-
hadt, -odvas. Ezen egye-
dek a fokozatos gyengü-
lés és a balesetveszély el-
hárítás miatt rövid idõn
belül kivágásra kerülné-
nek. 
� 31 darab fasori fa-

egyedbõl 23 darab fa ke-
rül eltávolításra; 8 darab
kiszáradt, 13 darab belül
erõsen korhadt, odvas, 2
darab faegyed viszony-
lag egészséges, így a
park belsejébe átültetésre
kerülnek. A többi 8 fa-
egyed fejlett, egészséges,
a vizsgálatok mindezt
megerõsítették, így kivá-
gásuk szóba sem jöhet. A

rekonstrukció után a tér
körül jóval nagyobb
zöldfelület kerül kialakí-
tásra, mivel 27 darab túl-
koros díszítõ hatású -
többszínû, jó várostûrõ,
gyorsan növõ facsemetét
ültetünk, sok száz cseré-
vel. A cserjék kiültetése
környezetvédelmi szem-
pontból fontos, mivel a
gépjármûvek kipufogó-
gázából származó toxi-
kus légszennyezõket és
porokat elsõsorban a
cserjék tudják megkötni.
Tudomásul kell vennünk,
hogy az Almássy tér kö-
rül olyan kiöregedett be-
teg akácok vannak, me-
lyeket még a világhábo-
rúk környékén ültették.
Cseréjük szakmailag idõ-
szerû és indokolt! 

Fasor rekonstrukció az Almássy téren
Tisztelt Lakóközösség! Tájékoztatjuk Önöket a Polgármesteri Hivatal nevében, hogy a közeljövõben elindul az Almássy teret
övezõ fasorok rekonstrukciója, mely folyamán kivágásra kerülnek a belülrõl beteg, korhadt,- odvas fák. Helyükre új, város-
tûrõ, idõsebb facsemeték és cserjék kerülnek telepítésre!

Almássy Csengery látványterv

Almássy Wesselényi látványterv
Érdeklõdni lehet a (1) 251-28-60,

illetve (1) 321-36-84 telefonszámokon.

ÉÉÉÉRRRRDDDDEEEEKKKKLLLLÕÕÕÕDDDDNNNNIIII LLLL EEEE HHHH EEEE TTTT

Rekonstrukció folyamán messzemenõen
figyelembe vettük közvetlen környezetünk
érdekeit, illetve a Tisztelt Lakosság kör-
nyezetük iránti érzékenységét! Célunk egy
élhetõbb Erzsébetváros megteremtése!

Városüzemeltetési Iroda
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Megkezdõdött a fel-
újítás alatt álló Szent
Erzsébet plébánia-
templom közvetlen
környezetének par-
kosítása, a munkála-
tok várhatóan a jövõ
év elejéig befejezõd-
nek. 

- Szeptember végéig a
templomkert Huszár utcai
oldalának az épület hom-
lokzatáig nyúló szakasza,
illetve a park egészét átöle-
lõ kerítés alapja készült el -
tájékoztatott Gerenday Ág-
nes képviselõ. - Az elkerí-
tés és az éjszakára bezárt
kertkapuk ugyan nem
nyújthatnak majd teljes vé-
delmet, de remélem, hogy
legalább valamelyest meg-
óvható lesz a kert épsége és
tisztasága. A terület rende-
zésével egyelõre megma-
rad a templom fõbejárata
elõtti rész keramitborítása,
továbbá a park átjárhatósá-
gának lehetõsége is. A par-
kosítást kivitelezõ Fõkert
szakemberei a templom
homlokzata elõtt fekvõ te-
rületet zöldnövényekkel te-
lepítik be. A régi, hatalmas
fák meghagyása mellett,
bokrokat és kisebb fákat
ültetnek be, illetve tavasz-
tól virágágyások is tarkít-
ják majd a kertet. Szeret-
nénk, ha a park olyan „lé-
legzõ” zöldfelülete lenne
Erzsébetvárosnak, amely-
nek tisztaságára, szépségé-
nek és nyugalmának meg-
óvására mindannyian tö-
rekszünk majd. 

Gergely József kerü-
letfejlesztési alpolgármes-
ter a témával kapcsolatban
elmondta: a templom resta-
urálása miatt az épület mel-
lett jókora részt a restaurá-
torok használnak, úgyne-
vezett felvonulási terület-
ként. Így a park felújítása
csak levonulásukat követõ-
en fejezõdhet be. Az alpol-
gármester reményét fejezte
ki, hogy mielõbb befeje-
zõdnek a munkálatok,
amelynek eredményeként
megszépül a gyönyörû mû-
emléki templom és kör-

nyezete is. A parkot nem
csupán kerítés védi, nappal
parkõr õrzi majd a meg-
újult területet.

Hunvald György pol-
gármester és Filló Pál Er-

zsébetváros országgyûlési
képviselõje ellátogattak a
készülõ templomkerthez. 

- Egy évtizedes álom,
hogy a megújuló templom
mellett a közterület is meg-

szépüljön, így válva méltó-
vá Steindl Imre csodálatos
alkotásához - mondta Filló
Pál. - Számomra azért is
kedves ez a templom, mert
Steindl Imrének, a Parla-

ment  tervezõjének egyet-
len szakrális, azaz egyházi
jellegû alkotása. Nagyon
sok közös stíluselem meg-
található mindkét épület-
ben. Ilyenek például a Róth
Miksa mûhely tervei alap-
ján készült nemzetközi hí-
rû ablakok, vagy akár a
külsõ díszítõ elemek, szob-
rok sora is. 

A polgármester a bejá-
ráson elmondta: kiemelten
szükségesnek tartja a temp-
lom és környezete védel-
mét, melyhez egyértelmûen
hozzájárul a templomkert
és a kerítés megépítése, va-
lamint a biztonsági õrökkel
való védelme is. 

Atemplomkert rendbe-
hozatalának becsült költsé-
ge 180 millió forint, amely-
nek egy részét az önkor-
mányzat finanszírozza, a
fennmaradó részt a Fõvá-
rosi Stratégiai Alap kerete
fedezi. 
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Megújul a Rózsák terei templomkert

A mai Csányi utca
1874-ben vette fel
Csányi László
(1790-1849) huszár-
tiszt, politikus, köz-
lekedési miniszter
nevét. Csányi László
Kossuth és a szabad-
ság híve volt mind-
végig, ezért Haynau
1849. október 10-én
felakasztatta.

A Király utca 47. számú
sarokház a Csányi utca
páros számú oldalának is
dísze. Néhány lépésnyire
található a 8. szám alatt a
Pekáry-háznál idõsebb,
1840-ben épült kétemele-
tes klasszicista lakóház.
A mai Csányi utca párat-
lan számú oldalának híres
lakója volt Beliczay Imre
mézeskalácsos és viasz-
öntõ mester. Az 1838-as
pesti árvíz miatt a Király
utcából ide helyezte át
mûhelyét. Az ország leg-
nagyobb mézeskalács és

viaszöntõ cégét mondhat-
ta magáénak. Hazafias
magatartása és ipari telje-
sítménye Kossuth elis-
merését is kivívta. A sza-
badságharc leverése után
menekülnie kellett, majd
amnesztiát kapott. Pestre
visszatérve széles körû
közéleti tevékenységet is
vállalt. Beliczay Imre fia,
Béla folytatta édesapja
mesterségét. Unokáinak,
dédunokáinak köszönhe-
tõen a közelmúltig ha-
gyománya volt itt mézes
sütemények készítésé-
nek. Tudomásunk szerint
a Beliczay cukrászda
Bécsbe költözött. 
Akik ismerték a Beliczay-
féle mézes csemegéket,
talán még emlékeznek ar-
ra, hogy villamos is járt itt
1941-ig. A 2-es számú
villamos kanyarodott a
Nyár utca, Klauzál tér fe-
lõl a Csányi utcába és on-
nan a Nagymezõ utca irá-

nyába. Visszafelé a Király
utcából az Akácfa-, Dob-
és Klauzál utcán közleke-

dett a villamos, mivel a
szûk utcákon csak egy
sínpár fért el.

A Csányi utca múltja
BBBBuuuuddddaaaa    KKKKaaaattttaaaallll iiiinnnn    hhhheeeellllyyyyttttöööörrrrttttéééénnnneeeetttt     rrrroooovvvvaaaattttaaaa

Készül a Rózsák terei park és a már látható sétány kialakítása is. A Rózsák terei kert-
építési munkálatokat a Kertészeti Vállalat dolgozói végzik. Filló Pál és Hunvald György
a munkafolyamatokról és a várható befejezési idõpontról kérdezték a dolgozókat. 
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A Péterfy Sándor utcai
Kórház Toxikológiai Osz-
tálya, (amely az Alsóerdõ-
sor utcában található) spe-
ciális országos feladatot
lát el. A fõváros és Pest
megye mérgezettjein kí-
vül természetesen ellátjuk
az összes speciális toxiko-
lógiai ellátást igénylõ be-
teget az ország bármely
részérõl. Ugyanakkor jog-
gal felmerülõ kérdés a la-
kosság részérõl, hogy
mérgezések esetén milyen
laikus ellátási lehetõségek
merülnek fel. Azt minden-
képpen ki kell jelentenem,
hogy specifikus toxikoló-
giai segítségnyújtás csak

tiszta tudatú betegnél tör-
ténhet meg. Ilyenkor a
méreganyag mihamarabbi
eltávolítása a cél, mely
legegyszerûbben hányta-
tással oldható meg. Ter-
mészetesen marószerek
ivását követõen a hányta-
tás elvégzése kontraindi-
kált. Marószer ivásakor az
elsõsegélynyújtó feladata
a bekerült méreganyag
felhígítása lehet, melyet
csak 2-3 dl vízzel lehet vé-
gezni. 

Tiszta tudatú beteg
hánytatása hazai szokások
szerint legegyszerûbben a
garat mechanikus ingerlé-
sével váltható ki. A méreg-

anyag bevételét követõen
egy órával már ne végez-
zünk hánytatást, ilyen ese-
tekben mi is elég ritkán
végzünk gyomormosást. 

Mérgezéses esetekben
amennyiben mégis valami
kérdés merül fel Önökben,
osztályunkat bármikor ke-
reshetik a 3-215-215-ös
telefonszámon.

Legegyszerûbb azon-
ban a mérgezéseket meg-
elõzni, hiszen tapasztalata-
ink alapján a hozzánk be-
kerülõ betegek kb. 10%- a
vétlen mérgezések áldoza-
ta lesz, ugyanez a szám
gyermekkorban 90%.

Dr. Zacher Gábor

Péterfy - a mi kórházunk!
Kerületünk lakói nemcsak büszkék lehetnek rá, hogy itt helyezkedik el a fõváros legnagyobb és min-
den tekintetben a „legjobbakkal” versenyképes  egészségügyi intézménye, a PÉTERFY, de az ösz-
szes szolgáltatását igénybe vehetik „helyben”, utazgatás, kerülõ nélkül! A régi külsõ mögött  meg-
újuló belsõ, és merõben  új szemlélet mellett számtalan szolgáltatással, diagnosztikai, gyógyító esz-
közökkel és kiváló munkatársakkal várja a lehetséges pácienseket. Cikksorozatunkban - a munka-
társak tolmácsolásában -, bemutatjuk a különbözõ osztályokat, rendelõket, diagnosztikai egysége-
ket, speciális szolgáltatásokat, praktikus információkkal kiegészítve, hogy tudják milyen lehetõsége-
ket kínál az intézmény megoldandó egészségügyi problémák esetén ITT HELYBEN!

Dr. Bolesza Emõke képviselõ, az egészségügyi bizottság elnöke
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Az Erzsébetvárosi Újság jelen
lapszámában folytatom a rend-
szeres, havonta folyósított
pénzbeni ellátások keretében a
rendszeres szociális segély fel-
tételeit:

A rendszeres szociális se-
gély folyósításának  feltétele,
hogy a jogosult szociális helyze-
téhez és mentális állapotához
igazodó programokon részt ve-
gyen, a felajánlott munkát elvál-
lalja és az önkormányzat által ki-
jelölt intézménnyel együttmû-
ködjön. A kérelem benyújtásával
egyidejûleg a kérelmezõnek nyi-
latkoznia kell, hogy az együtt-
mûködési kötelezettségnek ele-
get tesz, a munkát elvállalja, il-
letve a részére felajánlott progra-
mokon részt  vesz. Az aktív korú

nem foglalkoztatott rendszeres
szociális segélyre jogosult sze-
mélynek együttmûködési kötele-
zettsége van  a foglalkoztatást
végzõ Kamilla Kht-val, a Csa-
ládsegítõ Központtal illetve a
Munkaügyi Központ kirendelt-
ségével. Az együttmûködési kö-
telezettségrõl a támogatást meg-
állapító határozat rendelkezik. 

A rendszeres szociális segély
havi összege jövedelemmel nem
rendelkezõ jogosult esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80%-a,
aktív korú nem foglalkoztatott

személy esetén 70%-a; jövede-
lemmel rendelkezõ jogosult ese-
tén a fent megjelölt összegnek és
a jogosult havi jövedelmének a
különbözete. Ha a rendszeres
szociális segélyben részesülõ
személyt alkalmi munkavállalói
könyvvel foglalkoztatják, köte-
les az alkalmi munkavállalói
könyvet legkésõbb a tárgyhót
követõ hónap elsõ munkanapján
bemutatni a települési önkor-
mányzat jegyzõjének. A telepü-
lési önkormányzat a tárgyhóra
járó rendszeres szociális segély
összegét a segély szüneteltetésé-

nek idõtartamára jutó, valamint
az alkalmi munkavállalási na-
pokra jutó segély összegével
csökkenti.
A következõ számban a lakásfenn-
tartási támogatás, a normatív lakás-
fenntartási támogatás és a kiegészí-
tõ helyi lakásfenntartási támogatás
következik.
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Ismételten köszöntöm a tisztelt Olvasókat a Budapesti Esélyegyenlõségi 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, Wesselé-
nyi u. 17. szám alatt, ahol bármilyen jellegû jogi problémával felkereshetnek. A következõ számban folytatom a rendszeres
szociális segélyrõl, illetve a lakásfenntartási támogatásról szóló tájékoztatást. Tisztelettel: dr. Baki Ágnes  ügyvéd

Rendszeres pénzbeli ellátások

Szociális segély

Azokat az anyagokat
(szilárd, folyékony, gáz-
nemû) nevezzük mér-
geknek, amelyek - már
kis mennyiségben is - a
szervezetbe jutva azt ká-
rosítják.

A szervezetbe bejut-
hat a méreg szájon át,
belélegezve a légutakon
át, a bórön, a nyálkahár-
tyákon felszívódva.

A méreg szervezetbe
jutása történhet véletle-
nül vagy szándékosan.

A gyorsan ható mér-
gek okozta megbetege-
dés (rosszullét) körülmé-
nyei és a környezet fel-
hívhatja a figyelmet a
mérgezés lehetõségére,
mint például permetezés
közben vagy közvetlen
utána bekövetkezett

rosszullét, garázsban, já-
ró motor mellett bekö-
vetkezett rosszullét, esz-
méletlen ember mellett
talált üres gyógyszeres

fioIák, búcsúlevél stb.
Rendkívüli elõvigyáza-
tossággal kell kezelni a
háztartásban elõforduló
vegyszereket, mérgezõ
anyagokat, különösen ha
a családban kisgyerme-
kek is élnek. Ugyancsak
veszélyes „mérgezési
idõszak” a gombasze-
zon, amely sajnos min-
den évben megszedi ál-
dozatait az óvatlan ter-
mészetjárók-gombászók
közül. 

Nem ritka, hogy a
környezetben élõ embe-
rek szolgáltatnak fontos
információt a mérgezés
körülményérõl. 

Mérgezés esetén illetve annak gyanújakor
mindenképpen hívjanak orvost!

A mérgezésekrõl
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A Godot Galériába Tamási
Claudia Cím nélkül címû kiállítá-
sát tekinthetik meg az érdeklõdõk
november 6-ig. Tamási Claudia a
legfiatalabb festõgeneráció fene-
gyereke. Bár még csak idén dip-
lomázott a Képzõmûvészeti
Egyetemen, mégis számtalan
megmérettetésen esett már ke-
resztül. Alkotásaihoz fõként a nõ-
iség, a játékosság, a magány és a
szexualitás témáit választja. A ki-
állítás keddtõl péntekig 10 és 18
óra között, szombaton 10 és 13
óra között tekinthetõ meg a Ma-
dách út 8. szám alatt.

A „Mi Kórházunk” szeretettel invitálja Önöket Járóbeteg Szakellá-
tásának „Nyílt Nap” keretében történõ bemutatására.

Ideje: 2004. november 06. (szombat)  10-16 óra  között.
Helyszíne: VII. kerület Péterfy Sándor utca 8. szám alatti Rendelõ-

intézeti aula
A helyszínen lehetõségük nyílik találkozni a kórház vezetõivel és a szakren-
delések jeles képviselõivel. Módjuk lesz arra is, hogy beutaló nélkül
igénybe vehessék a szakrendelõink által nyújtott szûrõvizsgálatokat
(csontsûrûség vizsgálat, vércukor- és koleszterin szûrés, mammographia
stb.). Életmódbeli és táplálkozási tanácsokkal, továbbá korszerû termé-
kek bemutatásával szolgálnak intézetünk dietetikus és gyógytornász
munkatársai, valamint a kiállító cégek szakemberei.

A munkavégzés tervezett helyszínei
Január Garay u. - Garay tér 7-10. - Alpár u. - Dózsa Gy. út - Verseny u. - Thököly út - Baross tér - Rottenbiller u. 1. 3. által határolt terület
Február Garay u. Garay tér - Alpár u. - Dózsa Gy. út - István u. - Rottenbiller u. által határolt terület 
Március István u. - Dózsa Gy. út - Peterdy u. - Bethlen G. u. - Dembinszky  u. - Rottenbiller u. által határolt terület
Április Dembinszky u. - Bethlen G. u. - Peterdy u. - Dózsa Gy. út - Városligeti fasor - Rottenbiller u. által határolt terület 
Május Dob u. - Rottenbiller u. - Király u. - Erzsébet krt. által határolt terület 
Június Wesselényi u. - Almássy tér - Wesselényi u. - Izabella u. - Hutyra F. u. - Rottenbiller u. - Dob u. - Erzsébet krt. által határolt terület 
Július Dohány u. - Rottenbiller u. - Hutyra F. u. - Izabella u. - Wesselényi u. - Almássy tér - Wesselényi u. -  Erzsébet krt. által határolt terület
Augusztus Rákóczi út - Rottenbiller u. - Dohány u. - Erzsébet krt. által határolt terület
Szeptember Rákóczi út - Erzsébet krt. - Wesselényi u. - Síp u. által határolt terület
Október Wesselényi u. - Erzsébet krt. - Dob u. - Síp u. által határolt terület
November Dob u. - Erzsébet krt. - Király u. - Rumbach S. u. - Madách u. - Rumbach S. u. által határolt terület
December Rákóczi út - Síp u. - Dob u. - Rumbach S. u. - Király u. - Károly krt. által határolt terület
VII. kerületi kirendeltség Budapest, 1073 Akácfa u. 55-57. Tel.: 322-0244

Ellenõrzés és teljes körû kéménytisztítás 
2005. évi ütemezése a VII. kerületben
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A kéményseprés éves költsége a munkavégzéssel megóvott értéknek elenyészõ százaléka!

ERZSÉBETVÁROS
a VII. kerületi Önkormányzat lapja

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

A szerkesztõség címe: 1073 Budapest, Erzsébet körút 6.
Telefonszám: 06-1-462-32-80 Hirdetésfelvétel: 462-31-41

Kiadja: Erzsébetváros Önkormányzata

Nyílt nap a Péterfyben

Egy évvel ezelõtt vezette be a Spinoza-kávéház (Dob utca 15.) szerda
déli ingyenes könnyû klasszikus koncertjeit. A Spinoza újabb kulturális
programot indított: minden szombaton 13 órakor 35 perces opera vagy
operett-koncert hallható a kávéház koncerttermében.

Meghívó
Az Almássy téri Szabadidõ Központ
és a Közös Dolgaink Alapítvány tisz-
telettel meghívja Erzsébetváros pol-
gárait és a kerültben dolgozó vállal-
kozókat hagyományos jótékonysági
báljára, az Erzsébet Bálra 2004. no-
vember 20-án 19 órától a Grand
Hotel Hungária nagytermébe.
(1074 Budapest, Rákóczi út 90.)
A bál fõvédnöke: Hunvald György
Erzsébetváros polgármestere.
Alapítványi védnök: dr. Iván Géza,
az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek
Szövetsége elnöke. Vállalkozói
védnök: Bodzsár Frigyesné, a
BKIK erzsébetvárosi elnöke
Házigazda és konferanszié:
Breyer Zoltán. Mûsort ad és a báli
zenét szolgáltatja: a Budapest
Regtime Band. Fellépõ mûvészek:
Janza Kata musical énekes, Fé-
nyes György cigánydal- és nóta-
énekes, Burai Béla és cigányzene-
kara, Dunaveczki Leona énekes, a
szegedi Talent Tehetségkutató Ének-
stúdió felfedezettje, a Swing Tánc-
csoport Egyesület táncosai, a Mol-
nár Antal zeneiskola növendékei.
Szolgáltatások: 3 fogásos vacsora
(A, B, vegetáriánus menü), „wel-
come drink”, mûsor, tánczene, tom-
bola.

Jegyek ára: 15.000.- Ft
Megvásárolhatók az Almássy téri
Szabadidõközpontban, Erzsébetvá-
ros Polgármesteri Hivatala Lakos-
ságszolgálati Irodáján és az Erzsé-
betvárosi Közösségi Házban.
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Szécsi Istvánt 
köszöntik
Barátai, családtagjai és mûvész-
társai köszöntik a 90 éves Szécsi
Istvánt november 8-án 17.30 -kor
a Mûvészbarátok Egyesületének
székhelyén az István utca 42.
szám alatt. Közremûködik Barcs
István író és Sellei István elõadó-
mûvész.

Cím nélkül

Európai Uni/óra Fórum
Európai Parlamenti Képviselõk tapasztalatai

Vendégünk: Dr. Gurmai Zita európai parlamenti
képviselõ

A fórum témája:
„REGIONÁLIS POLITIKA, NÕK ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉG

AZ EURÓPAI UNIÓBAN”
2004. november 4. (csütörtök), 17 óra

Erzsébetvárosi Közösségi Ház Wesselényi utca 17.,
MSZP Erzsébetvárosi Szervezete                         

MSZP Országos Európai Integrációs Tagozat Budapesti Szervezete
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�� VII. Izabella utcában eladó 24 nm-
es, gázfûtéses, kétgalériás, telefonos, ká-
beltévés, komfortos, felújított, biztonsági
rácsos, földszinti lakás. Tel.:
06(20)9308-142 Irányár 7.500.000 Ft

�� Tetõk, homlokzatok, függõfolyosók,
lakások felújítása. Alpintech- nikai mun-
kák kivitelezése. I.G. Atrium Kft. Tel.:
06(20)9357-089, fax: 213-6869 e-mail:
igatrium.kft@chello.hu
��Redõny, reluxa, harmonikaajtó, rolet-
ta szerelés-javítás hétvégén is. Tel.: 261-
7298, 06(30)318-5217
�� Társát válassza Györgyi Asszonynál!
Egyet fizet... és két személy számára
nyújtunk lehetõséget. Értékrendünk a
megbízhatóság. Várjuk szeretettel! Tel.:
326-5989 reggel 8-10-ig, este 20-22-ig
��Órajavítás, antik órák teljes restaurá-
lása. Órák, elemek, csatok, óraszíjak
minden méretben! Tel.: 06(70)505-5620.
VII., Murányi u.- Garay u. sarok, web:
www.jungoras.hu. Ezen hirdetés felmu-
tatójának 10 százalék kedvezmény.

�� Nõi fodrászat, vágás, dauer, festés,
stb. Házhoz megyek. Tel.: 06(70)550-
9386
��Matematika kétszintû érettségire ru-
galmas felkészítés garantált ered-
ménnyel. Tel.: 250-2003, 06(20)9344-
456
�� Színes televíziók helyszíni javítása,
kiszállási díj nélkül. Puska Géza 3426-
425 (üzenetrögzítõ is)
�� Legyen Avon tanácsadónõ! Belépés
ingyenes! Kedvezményes vásárlás, aján-
dékok. Tel.: 06(20)9583-018

�� Ingatlanreferenst keresünk!
Hosszútávú partnerséget kínálunk szer-
zõdéses formában. Fényképes szakmai
önéletrajzát az immohouse@axelero.hu
címre várjuk.  További információ:
06(20)209-3799
�� Önismereti pszichodráma csoport
indul kapcsolati, életvezetési problémák-
kal küzdõknek. Tel.: 06(20)316-5518,
06(30)279-0278
�� Galériaépítés tavalyi áron: referenci-
ával, profikkal, minõségi anyagból, a
leggyorsabban! Tel.: 06(70)509-4808,
www.galeriaepites.freeweb.hu

�� Budapesti határozatos kárpótlási je-
gyet vásárolok 250 százalékos árfolya-
mon. Hívjon! Tel.: 06(70)501-4270
�� Költöztetés olcsón, szakszerûen! In-
gyenes pótkocsi, dobozok! Bauer Teher
Tel.: 292-1612, 06(30)944-3717
�� Duguláselhárítás, víz-villany, gáz,
fûtésszerelés, készülékjavítás 0-24-ig
hétvégén is. Tel.: 291-2800, 06(20)334-
3437
�� Zármester! Gyorsszolgálat! Ajtónyi-
tás, zárszerelés, betörésbiztos heveder-
zár-szerelés, betörésvédelem, lakatos-
munkák! Tel.: 06(30)9613-794
�� Takarítást vállalunk társasházakban,
intézményekben, referenciával. Amadus
Kft. Tel.: 06(20)3369-115, 341-0341

Ruhát a RUHATÁR-ból!
VII. Akácfa u. 16.

Nyitva tartás: H-P: 10-18

Angliából érkezett használt, márkás nõi, férfi

és gyermek felsõruházattal, illetve alkalmi

ruhával várjuk, hogy betérjen hozzánk.

HASZNÁLT RUHA FELSÕFOKON!
Ha Ön ezt a hirdetést kivágja és magával

hozza, 10 % kedvezményt adunk

árainkból!*

* A kedvezmények nem összevonhatók!

�� www.ingatlanabc.net, eladó-kiadó
ingatlanokat keresünk-kínálunk. Tel.:
351-9578

�� Fogsorjavítás megvárható! Fogpót-
lások kedvezõ áron. Gyulai, Erzsébet krt.
51. F/5. Tel.: 3423-429, 06(30)231-1519

�� Államilag elismert dajka pedagógiai
és gyógypedagógiai asszisztens képzés
Kasza Szakképzés Tel.: 06(1)276-5918

A NAGYMÚLTÚ

LÓNYAY REFORMÁTUS

GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

(1092 KINIZSI U. 1-7.) 
FELVÉTELT HIRDET

NYOLC-, HAT- ÉS NÉGY ÉVFO-
LYAMOS GIMNÁZIUMI OSZTÁ-
LYAIBA. RÉSZLETES TÁJÉ-
KOZTATÓ FÜZET AZ ISKOLA

PORTÁJÁN, A REFORMÁTUS

TEMPLOMOKBAN ÉS GYÜLE-
KEZETEKBEN KÉRHETÕ.

AZ ALAPÍTVÁNY RÉSZÉRE AZ

APEH 2003-BAN AZ 1996.
ÉVI CXXVI. TV. ALAPJÁN

318 106 FT-OT UTALT ÁT,
AMIT A KÖZHASZNÚ CÉL

SZERINTI, JÖVÕBENI

FELHASZNÁLÁSRA

TARTALÉKOLTUNK. 
A MAGÁNSZEMÉLYEK

TÁMOGATÁSÁT EZÚTON IS

KÖSZÖNJÜK.

FFFFEEEELLLLHHHHÍÍÍÍVVVVÁÁÁÁSSSS

A GYÖNGYVIRÁG

KÓRUSALAPÍTVÁNY

KÖZLEMÉNYE
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Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Szerkesztõségünk címe: 1073 Budapest, Erzsébet körút 6. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, az Ügy-
félszolgálati Irodán (ugyancsak Erzsébet körút 6.) névvel, címmel ellátott zárt borítékban leadhatja. E-mail címünk: olvlev@freemail.hu. Csak a névvel, címmel
ellátott megfejtéseket van módunkban regisztrálni. A 15. lapszám nyertesei: Bogár Orsolya Rottenbiller utca 34., Máté Erzsébet Nefelejcs utca 50., Horváth
Gyöngyike Garay utca 21. Gratulálunk! A helyes megfejtõk között három könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidõ: november 15. Jó szórakozást kívánunk!

FFFFÕÕÕÕZZZZZZZZÜÜÜÜNNNNKKKK EEEEGGGGYYYYÜÜÜÜTTTTTTTT FFFF IIIINNNNOOOOMMMMAAAATTTT !!!!

Egyszerûen nagyszerû ételek

Sajtos sertésborda
Hozzávalók: 8 szelet sertés karaj,
1,5 kg burgonya, 20 dkg trappista
sajt, 1 dl olaj, 2 csapott evõkanál
margarin, õrölt bors, pici szere-
csendió, fél liter tej, só.
A karajszeleteket olajban hirtelen
kisütjük. Egy magas falú jénait,
vagy sütõedényt margarinnal kike-
nünk, és az aljára fektetjük a kari-
kára vágott burgonya felét. Rá-
tesszük a karajszeleteket, amit sze-
recsendióval, sóval, borssal fûsze-
rezünk, majd meghintjük a reszelt
sajt felével. Erre rakjuk a maradék
krumpli karikákat, sózzuk, és az
egészet felöntjük tejjel. Sütõben le-
takarva 40 percig sütjük, majd le-
vesszük a sütõedény tetejét, az
ételre szórjuk a maradék reszelt
sajtot, és pirosra sütjük.

Savanyú vetrece
Hozzávalók: 60 dkg marha felsál,
5 dkg zsír, 10 dkg füstölt szalonna,
10 dkg hagyma, 2 gerezd fokhagy-
ma, 2 babérlevél, 1 mokkáskanál
õrölt bors, 1,5 dl fehérbor, 2 dl tej-
föl, 3 dkg liszt, 1 dkg kristálycukor,
fél citrom leve, 1 kávéskanál cit-
romhéj, 1 teáskanál mustár, só.
A zsírban kiolvasztjuk a szalon-
nát, amin üvegesre pároljuk a
kockákra vágott vöröshagymát.
Beletesszük a zúzott fokhagymát
és a csíkokra vágott húst, majd
sózzuk, babérlevéllel és borssal
fûszerezzük. Az egészet nyakon
öntjük a fehérborral és fedõ alatt
puhára pároljuk. Ha kész, a tejfö-
lös lisztes habarással besûrítjük,
majd a felforrt ételt cukorral,
mustárral, citromlével és citrom-

héjjal ízesítjük. Fõtt makaróni
tésztával kínáljuk.

Vargabéles
Hozzávalók:  egy csomag négyla-
pos réteslap, olaj, vagy olvasztott
vaj, 15 dkg cérnametélt, 1 kiskanál
só, 1 ek. olaj, 30 dkg tehéntúró, 5
tojás, 2 ek. porcukor, 1 csomag, va-
níliás cukor, 2 dl tejföl, 3 dkg vaj,
10 dkg mazsola, citromhéj, tetejére
porcukor.
A cérnametéltet sós vízben kifõz-
zük, leszûrjük. A tojássárgáját a cu-
korral, a vaníliás cukorral és a tej-
föllel habosra keverjük, majd az át-
tört túróval simára keverjük, ízlés
szerint reszelt citromhéjjal ízesít-
jük. A tojásfehérjét kemény habbá
verve hozzáadjuk, beleszórjuk a
mazsolát, végül a fõtt tésztát. Az

olajjal vagy olvasztott vajjal kikent
tepsibe fektetjük a méretre vágott
réteslapok felét, úgy, hogy közben
közüket olajjal vagy vajjal meg-
kenjük. Rásimítjuk a tölteléket,
majd a maradék, rétegenként vaja-
zott réteslapokat a tetejére fektet-
jük. Elõmelegített sütõbe toljuk, és
200 fokon sütjük 30-40 percig. A
sütõbõl kivéve tíz percig pihentet-
jük, majd 5x5 cm-es kockákra vág-
va, a tetejét porcukorral megszórva,
melegen tálaljuk.

A hideg évszakokban a friss zöldségekbõl, gyümölcsökbõl kisebb választék áll rendelkezé-
sünkre. Ilyenkor többször kerülnek asztalunkra magyaros, húsos ételek, amelyek finom ízük-
kel talán kárpótolják a nyár ízeinek hiányát.

Tisztelt Nyerteseink! Az elmúlt hetekben több olvasónkhoz sem jutott el a nyeremény, ezért kérünk mindenkit, aki nem vette át könyvjutalmát, a
462-32-80-as telefonszámon egyeztessen munkatársunkkal. Itt szeretnénk kérni nyerteseinket, hogy nyereményük felvételérõl egyeztessenek kol-
legánkkal a 462-31-41-es telefonszámon. Megértésüket köszönjük! - a szerk. - !
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A Varázslatos szigetvilág címû elõadássorozatban földünk titok-
zatos szigeteivel ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk. Novem-
ber 3-án 14.30-kor, videó- és diavetítés keretében a Baleári szi-
getcsoport részeit mutatja be Tompa Tibor az Akácos Udvarban
(Akácfa utca 61.). Belépõdíjas, klubtagoknak ingyenes.

Szüreti vigasságok

Az Idõsek hónapjának
keretében október 13-án
a Dózsa György út 46.
szám alatti gondozóház
nyugdíjas klubjában
Szüreti vigasság címmel
tartottak rendkívül han-
gulatos rendezvényt. A
nézõközönséget - és sok-
szor az elõadókat is -

hangos kacajra fakasztó
kocsmai jelenetet, és a
dalokat a nyugdíjasklub
tagjai adták elõ. A prog-
ramot, akárcsak a díszle-
teket is, a klubtagok állí-
tották össze. A szüreti
mulatság az elõadók és a
vendégek közös uzson-
nájával zárult, melyet a

klub programjait támo-
gató Ádler György kép-
viselõ szponzorált. 

Másfél óra búbajt feledtetõ
bûbáj a Spinozában (Dob
utca 15.) november 10-én,
21.15 órától. A Spinoza

zsebkendõnyi színpadán
öt szék, öt hang, öt tehetsé-
ges ifjú ember, csak ötlet
akad ezer. Lélekmelegítõ,
esteli mulatság, az egy-
szerre színház- és kávé-
házban.

- Kisfiam ne szórd bele a
zabkását az akváriumba,
mert megdöglenek a ha-
lak!
- Látod, engem meg ez-
zel etetsz regge-
lenként…

* * *
Becsapott a villám, én
meg elhittem neki.

* * *
Az apa rádörren a fiá-
ra: - Péter! Ebben a do-
bozban reggel még két
szelet csokoládé volt,
most pedig csak egy
van. Meg tudod magya-
rázni?
- Igen apa! Reggel még
nagyon sötét volt, így
nem vettem észre a
másikat!

Az Almássy téri Szabad-
idõközpont uszodájában
úszásoktatást szerveznek
gyerekeknek Vízhez szok-

tatás 2-4 éveseknek, kez-
dõknek, kishaladóknak 4-
14 éveseknek kedd, csütör-
tök délután. Információ a
06-20-200-2703 telefon-
számon. Haladóknak, fel-
nõtteknek hétfõn, szerdán
délután. Információ a 06-
30-954-1195 telefonszá-
mon. Bébiúszás 3 hónapos
kortól hétfõ, szerda és pén-
tek délután. Információ: a
352-1572/110 telefonszá-
mon.

Karafiáth Orsolya új verseskötetének bemutatójára kerül
sor a Spinozában (Dob utca 15.) november 2-án 19 órakor.
A rendezvény keretében a költõnõrõl készült Molnár
György portréfilmet láthatják az érdeklõdõk. A zenei aláfes-
tést Ruttkai Bori és zenekara szolgáltatja.

Gyógyító szeretet

Ének és zene az egészség

szolgálatában, elõadás a

helyes életmódról, a Biblia

tükrében, tanácsadással,

november 10-én 15 órakor

az Akácos Udvarban

(Akácfa utca 61.).

Úszásoktatás mindenkinek
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Legénytoll- kabaré
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A Spinoza ingyenes déli
koncertsorozatának kö-
vetkezõ alkalmai az aláb-
biak: november 3-án
Rohmann Ditta csellón,
Bach: G-dúr és d-moll
szvitjét adja elõ. Novem-
ber 10-én Brahms: H- moll kvintettje hallható

Marshall Tamás klarinét-
mûvész és a Berán kvar-
tett közremûködésével. A
félórás koncertek 13 óra-
kor kezdõdnek a Dob ut-
ca 15. szám alatt.

Bibliatörténet
Az Akácos Udvar (Akácfa
utca 61.) Bibliatörténeti elõ-
adássorozatának követke-
zõ alkalma november 8-án
15 órakor kezdõdik. Kecs-
keméti János tart elõadást
„Mirõl szól a Zsoltárok
Könyve? - Zsoltár" címmel.

Déli koncertek

Csütörtökönként 9.30-12-ig Baba-mama klubot szervez az
Esély Családsegítõ Szolgálat az Almássy téri Szabadidõklub-
ban (Almássy tér 6.) Információ a 322-02-72 telefonszámon.
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☺☺  ☺☺  ☺☺  ☺☺

A rendkívül hangulatos elõadáson maguk a klubtagok szerepeltek


