
Kitûnõ erzsébetvárosi pedagógusok

Saját térfigyelő-
rendszert 
Mint azt korábbi lapszá-
munkban már megírtuk, a
testület tavaly ősszel fel-
mondta a Siemens Szolgál-
tatások és Megoldások
KFT-vel kötött, a térfigye-
lő-rendszer üzemeltetéséről
szóló szerződést. Dr. Kecs-
kés Gusztáv képviselő ja-
vaslatáról a 4. oldalon ol-
vashatnak. 

Az oktatási minisztérium
minden év januárjában
adja át az oktatás-neve-
lés területén kimagasló
munkát végző pedagó-

gusok kitüntetéseit. Idén
három erzsébetvárosi pe-
dagógust is kitüntetett
Magyar Bálint.  
Romhányi Gábornéról a

Brunszvik Teréz óvoda
nyugdíjas vezetőjéről,
Burghardt Jenőnéről és
Móri Árpádnéról, az Al-
sóerdősor utcai Ének-
Zene Tagozatos Általános
Iskola és Gimnázium
igazgatóhelyetteseiről a 6.
oldalon olvashatnak. 

Közbiztonság 
és köztisztaság 
A szocialisták ide évre vál-
lalt frakcióelkötelezett-
ségérõl Devosa Gábor kép-
viselõ számolt be. (5. oldal)

Szalagtûzés 
és rózsaceremónia
Elsõbálozók az Erzsébet-
városi iskola végzõsei. (12.
oldal)

Pro Cultura Urbis
díj a Spinozának
A fõváros Pro Cultura Urbis
díját kapta a másfél évvel
ezelõtt, magánerõbõl meg-
nyílt Spinoza Ház. (14. oldal)

Urnatemetõ 
az altemplomban
Az Árpád-házi Szent Er-
zsébet templom altemplo-
mában található urnateme-
tõ a fõváros egyik leg-
szebb ilyen feladatokat el-
látó létesítménye. (16. ol-
dal)

E-mail címünk:

olvlev@

freemail.hu

Februárban nyit az új hivatali épület a Garay utcában
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„Az ebtartó vagy a felügyeletével megbízott személy az eb
közterületen való sétáltatása esetén köteles az állat ürülékét
eltávolítani, és az ehhez szükséges eszközt magánál tarta-
ni!” Ez a mondat csak egy érdekesebb része a módosítások-
nak. Dr. Bolesza Emõke képviselõ tájékoztatója az 5. oldalon.
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A téli megváltozott köz-
lekedési környezet várat-
lan helyzet elé állíthatja
a járművezetőket, egyik
pillanatról a másikra
olyan időjárási és útvi-
szonyokkal találkozha-

tunk, amelyek a nyári ve-
zetéstechnikától lénye-
gesen eltérő vezetéstech-
nikát igényelnek.
(Folytatás a 11. oldalon)

A január 21-i képviselő-
testületi ülésen Gergely
József alpolgármester elő-
terjesztésében tárgyalta a
képviselő-testület a Nem-
zeti Kulturális Alap által
kiírt pályázatot, a műem-
lékek megóvására. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Nyáron nyárit, télen télit

Műemléképületek
megújulása

Erzsébetvárosi TV
minden hétköznap 17-tõl
18 óráig. Ismétlés a követ-
kezõ munkanap 11 órától.
Telefonszám adásidõ alatt:
462-0794. Üzenetrögzítõ:
462-0795.
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2005. január 29.

A VII. kerületi Polgári Vé-
delmi Kirendeltség az el-
múlt évben felújította az
Erzsébetváros területén
található szirénákat,
meghirdette a kerületi
gyermekek katasztrófavé-
delmi versenyét.

(Cikk a 11. oldalon)

Katasztrófavédelmi
verseny
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Február negyedikén meg-
nyitja kapuit az erzsébetvá-
rosi önkormányzat máso-
dik hivatali épülete, így a
jövőben a Garay utca 5.
szám alatt is központosítva
intézhetik hivatalos ügyei-
ket a kerület lakói. Dr. Kál-
mán Zsuzsanna jegyzőt
kértük, tájékoztassa olva-
sóinkat a két épületben
megtalálható irodákról, az
ügyintézéssel kapcsolatos
változásokról (2. oldal).
Hunvald György polgár-
mesterrel, az új irodaépület
átadás előtti bejárásakor
beszélgettünk (5. oldal).
Képünkön az új hivatali
épület
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- Nagyon fontos informá-
ció, hogy melyik épület-
ben, milyen irodák várják
majd az ügyfeleket. A Ga-
ray utca 5. szám alatti iro-
daházban a főépítészi cso-
port, a gyámhivatal, a mű-

szaki iroda, a művelődési
iroda, a szociális iroda, a
városüzemeltetési és köz-
rendvédelmi iroda vala-
mint a Polgári Védelem
kapott helyiséget. Fentiek
mellett, az ügyfelek haté-
kony tájékoztatása, kiszol-
gálás érdekében az új épü-
letben is kialakításra került
egy ügyfélszolgálati iroda.
Az Erzsébet körúti, a la-
kosság által már ismert hi-
vatali épületben pedig a
polgármester, az alpolgár-
mesterek, a jegyző, a jegy-
zői iroda, és az aljegyző,
mellett megtalálható lesz a
beruházási csoport, az EU
integrációs és informatikai
csoport, a hatósági iroda, a

pénzügyi iroda, a személy-
ügyi csoport, az ügyviteli
valamint az üzemeltetési
csoport. Természetesen, a
korábban megszokott mó-
don, ebben az épületben
működik továbbra is az
okmányiroda, és a kívülről
megközelíthető ügyfél-
szolgálati iroda is. 

Ügyfélszolgálati
irodák
Az ügyfelek által benyúj-
tott beadványok átvétele,
illetve általános tájékozta-
tás az önkormányzat-, va-
lamint a polgármesteri hi-
vatal feladat- és hatásköré-
be tartozó ügyekben az Er-
zsébet körút 6. szám alatti
ügyfélszolgálati irodán kí-
vül a Garay utca 5. szám
alatt nyíló ügyfélszolgálati
irodán is megoldottá válik. 

Késõbb költözik
A Vagyongazdálkodási
Iroda még néhány hétig a

Kazinczy utca 9. szám
alatti épületben működik,
ám később átköltöztetésre
kerül az Erzsébet körúti
épületbe. A költözés pon-
tos időpontjáról a későbbi-
ekben tájékoztatjuk a la-
kosságot. 

Akik nem 
költöznek
A szabálysértési csoport
változatlanul a Rotten-
biller utca 44. szám alatt, a
sport csoport, pedig a
Százház utca 9-23. szám

alatti helyiségekben mű-
ködik tovább. 

Ügyfélfogadási
rend
A polgármesteri hivatal
irodáinak munka- és ügy-
félfogadási rendje nem
változik. Az oldalon ke-
retben megtalálhatják az
irodák, illetve az ok-
mányiroda, az ügyfél-
szolgálati irodák, és a
pénzügyi iroda adócso-
portjának az ügyfélfoga-
dási rendjét. 
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Ügyfélfogadás az Erzsébet körút 6. és a Garay utca 5.
szám alatti hivatalban is lesz

A Garay utca 5. szám alatti irodaház február 4-tõl mûködõ központi telefonszáma: 
462-3300. 

Dr. Kálmán Zsuzsanna

Február negyedikén megnyitja kapuit az Erzsébetvárosi Önkormányzat második hivatali épülete, így a jövőben már nem csak az Er-
zsébet körút 6. szám alatt, hanem a Garay utca 5. szám alatt is központosítva intézhetik hivatalos ügyeiket a kerület lakói. Dr. Kálmán
Zsuzsanna jegyzőt kértük, tájékoztassa olvasóinkat a két épületben megtalálható irodákról, az ügyintézéssel kapcsolatos változásokról. 

Tájékoztatom Erzsébetváros lakosságát, hogy 2005. február 4-
én megnyílik a Budapest, VII. kerület Garay utca 5. szám alatt a
Polgármesteri Hivatal új irodaháza. Az új Irodaház közös ott-
hont teremt a Polgármesteri Hivatal ma szétszórtan mûködõ
részlegeinek, illetve az Erzsébet krt. 6. szám alatt mûködõ Iro-
dák egy részének.A gyorsabb, hatékonyabb és szakszerûbb hi-
vatal mûködése érdekében a legkorszerûbb és leghatékonyabb
technikai megoldásokat alkalmaztuk az új épület kialakításkor.

Dr. Kálmán Zsuzsanna  jegyzõ 

� A Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje változatlan, tehát az irodák
ügyfélfogadási rendje: hétfõ: 13,30-18 óráig; szerda: 8-16,30 óráig; péntek: 8-12 óráig
� Az Okmányiroda, az Ügyfélszolgálati Irodák, és a Pénzügyi Iroda Adócsoportjának az
ügyfélfogadási rendje: hétfõ és szerda: 8 -12 és 13 -18 óráig; kedd és csütörtök: 8 -12 és
13 -16 óráig; péntek: 8 -12 óráig

ÜÜÜÜGGGGYYYYFFFFÉÉÉÉLLLLFFFFOOOOGGGGAAAADDDDÁÁÁÁSSSSIIII RRRR EEEE NNNN DDDD

Az Erzsébet körút 6. szám alatti Polgármesteri Hivatal
központi telefonszáma változatlanul: 462-3100.
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Februárban nyit az új hivatali épület a Garay utcában

Erzsébetvárosban a leg-
több „ügy” elintézhető volt
az Erzsébet körút 6. szám
alatti Polgármesteri Hiva-
talban, a helyben, lakos-
ságbarát környezetben ki-
alakított okmányirodán és
ügyfélszolgálati irodán.

Ám nem egyszer előfor-
dult, hogy okmányirodai
ügyintézés után csak a ke-
rület valamelyik távolabbi
pontján kialakított irodák-
ban végezhették el ügyes-
bajos dolgaikat a lakók.
Február negyedikétől
azonban gyökeresen meg-
változik a helyzet, hiszen
az erzsébetvárosi polgárok
immár központosítva, a ke-
rület két hivatali épületé-
ben intézhetik hivatali
ügyeiket. 

Minimalizált 
várakozási idõ
- Tudjuk, hogy a kerület la-
kói számára legtöbbször a
szabadidő vagy akár az évi
szabadság terhére korláto-
zódik a rájuk kötelezettség-
ként rótt hivatali ügyinté-
zés - mondta a polgármes-
ter. - Ezért évek óta célunk
az adminisztráció időtarta-

mának lehetőségeken belü-
li csökkentése, a várakozá-
si idő minimalizálása.
Mindemellett célkitűzése
önkormányzatunknak az
intelligens kerület, azaz az
elektronikus közigazgatás
feltételeinek megvalósítása

is. Az új épületben remé-
nyeink szerint megvalósul
mindkét célunk.

E-kerület
- Tehát az e-kerület ki-
építése már nem csak
mint terv szerepel az ön-
kormányzat fejlesztési
elképzelései között?

- A Garay utca 5. szám
alatti épületben 8 szerveze-
ti egység, mintegy 130,
ügyfélforgalmat lebonyolí-
tó és adatfelvételt/feldolgo-
zást végző munkatárs kerül
elhelyezésre. Itt, az ügyfe-
lek hatékonyabb kiszolgá-
lása érdekében, olyan in-
formatikai infrastruktúra
kiépítése mellett döntött a
kerület, mely segítségével
a jövőben a személyes
ügyintézést kiválthatja a
„valós idejű web-
együttműködés”, magya-
rán szólva az internetkap-

csolattal rendelkező lakók,
akár otthonról, sorbaállás
és várakozás nélkül is in-
tézhetik majd ügyeiket. Az
infrastruktúra fejlesztése
nem csak a közvetlen elér-
hetőséget, a központosított
ügyintézést jelenti. Össze-
gezhetünk úgy, hogy a hi-
vatal szempontjából az ala-
pok lefektetésével, a háló-
zati kapcsolat kiépítésével
végeztünk, további terve-
ink a rendszer fejlesztése, a
lakosság és a vállalkozók
által on-line kapcsolatban
is elérhetővé tétele.  

Átjárhatóság
- Lakossági szempontból
valóban nagyon fontos,
hogy gyorsan és hatéko-
nyan működjön a hivatali
ügyintézés. Hogyan oldot-
ták meg a két irodaház kö-
zötti „átjárhatóságot"?

- Nem csak a lakosság
számára fontos, hogy haté-
konyan és gyorsan végez-
zenek hivatalos ügyeik in-
tézésével. Munkatársaink
számára alapvető, hogy
nyugodt, technikailag sta-
bil körülmények között,
eredményes, és ha fogal-
mazhatok úgy, szapora
munkát végezzenek.
Mindkét épületben műkö-
dik ügyfélszolgálat iroda,
melyek állandó kapcsolat-
ban vannak egymással, és
a másik irodaházban lévő
irodákkal is. Így az ügyfél
az általa könnyebben elér-
hető ügyfélszolgálaton ré-
szesül teljes körű kiszolgá-
lásban. A két székházat rá-
adásul a Cisco Systems ál-
tal kiépített úgynevezett
VoIP hálózat köti össze,
melynek segítségével belső
hálózaton bonyolíthatóak a
telefonhívások. Ezen tech-
nikai megoldások segítsé-
gével, az ügyfél és az ügy-

intéző számára a korábbi-
nál sokkal könnyebbé válik
az ügyintézés, az adatfel-
dolgozás.

Új korszak 
kezdõdik
- Összefoglalva tehát, az
ügyintézés területén új
korszak kezdődik a kerü-
let életében. A hivatali
környezet kialakítása is
kapcsolódik az előbb em-
lített célkitűzésekhez?

- Az új hivatal irodái-
nak kialakítás során mind
az ügyintézőkre, mint az
ügyfelekre tekintettel vol-
tak a belsőépítészek. En-
nek megfelelően az irodá-
kat egységes, a mai kor kö-
vetelményeinek megfelelő

bútorzattal látták el, az
ügyfelek, partnerek számá-
ra pedig kényelmes foga-
dóhelyiségeket, tárgyaló-
kat alakítottak ki. Nagyon
fontosnak tartom, hogy a
tervezés/átépítés során fi-
gyelembe vették a mozgá-
sukban akadályozott sze-
mélyek igényeit, és a törvé-
nyi kötelezettségeket. Jó
példa erre, hogy már az
építkezés során kialakításra
került a kerekesszékesek
akadálymentes közlekedé-
sét biztosító lift is.

Elvárások
- Milyen elvárásokkal
kell szembenéznie a má-
sodik hivatalnak?

- Menjünk vissza egy
kicsit az időben. Az előző
ciklus vége felé a Garay ut-
ca 5. szám alatti épület az
önkényes lakásfoglalók, la-
kásfoglalások kapcsán
híresült el. Ha ma, az át-
adás előtti napokban en-
gem kérdeznek, akkor csak
azt mondhatom: én azt sze-
retném, ha a jövőben az
elhíresülés helyett, méltán
büszkeségre okot adó hír-
névre tenne szert az itt mű-
ködő új hivatal. 

Hunvald György

Az irodákat egységes, a mai kor követelményeinek meg-
felelõ bútorzattal látták el

A szépen felújított elõtérben, a mozgásukban korlátozot-
tak akadálymentes közlekedése is biztosított

A hivatalos, okmányokkal, tulajdonnal, anyakönyvi vagy vállalkozói
ügyekkel kapcsolatos intézkedés folytán, kisebb-nagyobb időközönként, de
minden ember kapcsolatba kerül az önkormányzattal. Az ügyintézés pedig
lehet gyors, vagy hosszadalmas, de mindenképpen időrabló tevékenység. A
várakozás, a sorbaállás, a "hangulattalan" hivatali környezet előre ideges-
sé teszi a legtöbb ügyfelet, főleg annak tudatában, ha a különféle intézniva-
ló megoszlik a kerület különböző pontjain. Hunvald György polgármester-
rel, az új irodaépület átadás előtti bejárásakor beszélgettünk.
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Jelen pillanatban már nem
arról kell döntenie a képvi-
selő-testületnek, hogy a
feltárt hiányosságok után
mi legyen a következő lé-
pés - mondta dr. Kecskés
Gusztáv. - Már nem csak a
működési anomáliákat

kell kiküszöbölni, hanem
az egész rendszer jövőjé-
ről kell felelős döntést
hozni. 

Véleménye szerint a
helyi rendszer szomorú
példája annak, hogyan
nem szabad egy kerület
térfigyelését megoldani.
Ismertetett azonban jó
példát, mégpedig a közeli
Terézvárosban működő
rendszert, ahol a teljes
beruházás 200 millió fo-
rintjába került az önkor-
mányzatnak. Ez az ösz-
szeg magába foglalta a
kamerák és a műszaki
szelvények megvásárlá-
sát, a kamerák felszerelé-
sét, a teljes kerület beká-
belezését és a figyelőszo-
ba kialakítását is. A havi
üzemeltetési költség, a

karbantartással, a két jár-
őröző gépkocsival, vala-
mint a rendőrökből álló
figyelőállomány fizetésé-
vel együtt 10 millió forin-
tot tesz ki. 

- Nálunk ez teljesen
másképpen működött,
majd ennek eredménye-
ként tavaly szeptember-
ben a testület ad hoc bi-
zottságot állított fel a
közterület-felügyelet ál-
tal üzemeltetett rendszer
működésének, működte-
tésének felülvizsgálatá-
ra. Az akkori bizottsági
vizsgálódás eredménye-
ként a testület nyilvános
ülésén azonnali hatállyal

felmondta a működtető
Siemens szerződését.

Ekkor a testület felha-
talmazta a polgármestert,

hogy kezdeményezzen
tárgyalásokat az eszközök
önkormányzati tulajdonba
vételéről,  és az eredmény-
ről november 19-ig tájé-
koztassa a testületet.
Amennyiben erre nem ke-
rül sor, akkor a közrendvé-
delmi és környezetvédel-

mi bizottságnak kellett
volna elkészíteni egy ja-
vaslatot. Ezek közül egyik
sem teljesült.

Nagyon sok mindent
nem tudunk a jelenlegi
rendszerről, de egy dolog
biztos: normálisan működő
térfigyelő-rendszert aka-
runk. Ezért készítettem elő
javaslatomat, melyben
megfogalmazódik, hogy a
testület akarata, hogy két év
alatt, közbeszerzés útján új
térfigyelő-rendszer épüljön
ki a kerületben. Technikai
fejlesztésére  2005-ben és
2006-ban 100-100 millió
forintot, üzemeltetési költ-
ségre 2005-ben 60 millió,
2006-ban 100 millió forin-
tot különít el a testület. Fon-
tosnak tartom, hogy a térfi-
gyelő-rendszert immáron a
kerületi rendőrkapitányság-
gal kötött szerződés alapján
a rendőrség működtesse
majd.

A január 21-i képvi-
selő-testületi ülésen
Gergely József alpol-
gármester előterjesz-
tésében tárgyalta a
képviselő testület a
Nemzeti Kulturális
Alap által kiírt pályá-
zatot, a műemlékek
megóvására. 

Mivel Erzsébetváros igen-
csak közelről érintett „mű-
emlékügyben”, nagyon
fontos, hogy minél több
pályázati összeget be tud-

jon vonni a kerület a reha-
bilitációba - mondta Ger-
gely József kerületfejlesz-
tési alpolgármester. 

A Nemzeti Kulturális
Alap pályázatán maxi-
mum 20 millió forintos
munkálatokkal lehet részt
venni. Ebből a költség
30%-a az önrész, a 70% tá-
mogatást nem kell vissza-
fizetni. A testület döntése
alapján Erzsébetváros há-
rom munkával pályázik.
Nyertes pályázat esetén
felújításra kerülhet a  Dob
utca  3. szám alatti lakó-
háznak a teteje, kijavításra
kerülhet a Király utca 55.
veszélyes pincefödéme, és
a Király utca 47. szám alat-
ti lakóháznál is elindulhat a
felújítás a szobrok restau-
rálásával. A három munka
összesen körülbelül 34
millió forintot tesz ki.

- A társasházak között
is van jó néhány műemlék,
melynek felújítását a lakók
saját tőkéből szinte bizo-
nyos, hogy nem tudják
megoldani. A jelenlegi pá-

lyázaton az ő részvételük
akkor reális, ha már koráb-
ban tudtak a kiírásról, mi-
vel február 7. a beadási ha-
táridő. Látható, hogy egy
teljes pályázati jelentke-
zés előkészítéséhez kevés
a megjelenéstől a leadásig
megadott idő, mivel a kü-
lönböző dokumentumok,
engedélyek beszerzése
időigényes. 

Viszont fontos tud-
nivaló, hogy ilyen pályázat
az elmúlt években is volt,
nyilván ezután is lesz. Ja-
vaslom tehát a társashá-
zaknak, hogy jó előre ké-
szüljenek fel akár erre is,
de a hasonló tárgyú fővá-
rosi pályázatokat se hagy-
ják figyelmen kívül.

Hajléktalan-
felmérés 
Önkéntesek segítségével
próbálják civil szervezetek
február 3. és 6. között felmér-
ni, hány hajléktalan él Buda-
pesten. A kezdeményezõ
Február Harmadika Munka-
csoport már hetedik alkalom-
mal végez ilyen összeírást,
de most elõször kéri a lakos-
ság közremûködését. A re-
gisztráció azokra irányul, akik
2005. február 3. és 6. között
közterületen, épületek közös
helyiségeiben, más tulajdo-
nában lévõ telken nem-la-
kásban, nem-üdülõben él-
nek-alszanak.

Mondatbankkal
segíti a 
tanítókat az OM
Az oktatási törvény módo-
sítása új helyzet elé állítja
most januárban az állami is-
kolák tanítóit: osztályzatok
helyett szövegesen kell ér-
tékelniük az elsõsöket.
Amennyiben a tanító igény-
be veszi a szaktárca segít-
ségét, a szülõk akár azt is
olvashatják gyerekükrõl,
hogy „jól tájékozódik a
számegyenesen".

Parkolás: a
szombat szabad
A szombati parkolási díjfi-
zetés megszüntetésével
egyidejûleg január végén
a Fõvárosi Közgyûlés vár-
hatóan hozzájárul a kerü-
letek kérésére ahhoz,
hogy négy városrészben
kibõvítsék, kettõben pedig
némileg szûkítsék a fizetõ
övezetek határát.

Roncsautók
A gépjármûvekbõl keletke-
zõ hulladékok kezelését
elõsegítõ hosszú távú szer-
zõdést írt alá három ma-
gyarországi gépjármûgyár-
tó, -importõr illetve a roncs-
autók hasznosításának ko-
ordinálására létrejött Car-
Rec Kht. Uniós elõírás és
egy 2005. január 1-jén ha-
tályba lépett magyar kor-
mányrendelet szerint 2006.
január 1-jéig 85 százalékos
visszagyûjtési arányt kell el-
érni, és a roncsautók anya-
gának 80 százalékát újra
kell hasznosítani.

Saját térfigyelõ rendszert két év alatt

Dr. Kecskés Gusztáv

Mint azt korábbi lapszámunkban már megírtuk, a
testület tavaly ősszel felmondta a Siemens Szolgál-
tatások és Megoldások KFT-vel kötött, a térfigye-
lő-rendszer üzemeltetéséről szóló szerződést. Dr.
Kecskés Gusztáv képviselő a lehetséges megoldás-
sal kapcsolatban előterjesztést készített elő, mely-
ről az alábbi tájékoztatást adta.

TTTT----MMMMAAAA

Három mûemléképület újulhat meg
EEEEggggyyyy    jjjjóóóó    ppppáááállllyyyyáááázzzzaaaatttt iiii     lllleeeehhhheeeettttõõõõsssséééégggg

A holocaust a magyar mûvészetben
A holocaust a magyar mûvészetben címmel nyílt kiállítás
a Magyar Zsidó Múzeumban (Dohány utca 2.). A tárlatot
a deportálások 60. évfordulója alkalmából rendezték meg,
mely a vészkorszak áldozatainak, részeseinek e témában
készült alkotásait mutatja be. A múzeum nyitva tartása:
hétfõtõl csütörtökig 10-17-ig, pénteken 10-14-ig, szomba-
ton zárva, vasárnap 10-14-ig.

A közterület-fenntartó vállalat kéri a házfelügyelõket, ma-
gánház-tulajdonosokat, hogy a törvénynek megfelelõen a
téli idõszakban ingatlanjaik elõtt gondoskodjanak a járda
síkosságmentesítésérõl.

FFFFIIIIGGGGYYYYEEEELLLLEEEEMMMM!!!!     SSSSÍÍÍÍKKKKOOOOSSSSSSSSÁÁÁÁGGGGMMMMEEEENNNNTTTTEEEESSSSÍÍÍÍTTTTÉÉÉÉSSSS!!!!
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- Frakciónk idén kiemel-
ten fontos célként kezeli a
közterületek tisztaságát,
rendben tartását, így szán-
dékaink szerint a közterü-
letek takarítására a  tavaly
fordított támogatások dup-
láját szeretnénk elkölteni.
Ez azt jelenti, hogy felújí-
tásra, és bővítésre kerül a
járdatakarító gépek állo-
mánya és további nagy-
nyomású járdamosó gépe-
ket állítunk forgalomba. 

Tavasztól minden taka-
rító gépünk átáll egész hetes
üzemelésre, és az utcaseprő
munkások létszámát is nö-
velni kívánjuk, melyet az
FKF. Rt-vel külön megálla-
podásban rögzíteni szeret-

nénk. Tárgyalni fogunk a
Fővárosi Közterület Fenn-
tartó Részvény Társasággal
a kerület hatékonyabb taka-
rításáról, a járdák és közte-
rek tisztántartásáról.

Az MSZP-frakció ja-
vaslata alapján tavasszal
minden lakóház ingyen
locsolószetthez juthat, mel-
lyel tisztán tarthatja a ház ut-
cai területét és gondozhatja
az udvari növényzetet. Idén
egy növény örökbefogadási
akciót is szeretnénk megva-
lósítani, mely során a lakó-
házak a bejárati kapujuk elé
kihelyezett két dézsában be-
ültetett örökzöldet kaphat-
nak az önkormányzattól té-
rítésmentesen, ha vállalják
annak nevelését és gondo-
zását.

A közbiztonság meg-
óvása érdekében is új, radi-
kális változásokat kívá-
nunk bevezetni. Szándé-
kunk szerint létrehozzuk az
erzsébetvárosi városőrsé-
get, mely egy állandó, éj-
jel-nappal működő testüle-
tet jelent. A testület alapját
a közterület felügyelet
munkatársai jelentenék, ők
azok akik utcai hangosko-

dás, közterületi italozás
ügyében eljárhatnak. 

Ezt a megalakuló csa-
patot bővíthetnék a polgári
kezdeményezések által
megalakuló önkéntes szer-
veződések, és az önkor-
mányzat további finanszíro-
zásában működtetett szak-
mai csoportok. Jómagam az
elmúlt héten egyeztettem
Budapest Rendőr-főkapitá-
nyával, arról, hogy miként
mozgósítható éjszakai jár-
őrözésre több járőr a kerület
problémásabb részein, akár
olyan önkormányzati plusz
finanszírozás mellett, mely
biztonságos megoldást je-
lenthet azokon a helyeken,
ahol egymás szomszédsá-
gában működnek éjszakai
szórakozó helyek. Ezen ke-
rületrészek problémáinak
megoldása érdekében kü-
lön védelemről fogunk tár-
gyalni a főkapitány úrral. 

A tavalyi év megdöb-
bentő tanulsága volt szá-
munkra, hogy a kerület köz-
biztonságának megőrzését
sokan egyéni politikai am-
bíciójuk mögé helyezik. Ez-
zel kapcsolatba szeretném
megjegyezni, hogy még a
BKV sem jelzi a metrópe-
ront felügyelő kameráinak
karbantartását a zsebtolva-
joknak, csakúgy mint a
bankok sem jelentik be biz-
tonsági kameráik estleges
működési gondjait a bank-
rablóknak.

Devosa Gábor

A közbiztonság és a köztisztaság éve
FFFFrrrraaaakkkkcccciiiióóóóeeeellllkkkköööötttteeeelllleeeezzzzeeeettttttttsssséééégggg

Az erzsébetvárosi önkormányzat szocialista frakció-
ja az idei költségvetési koncepció kapcsán elkötelez-
te magát, hogy folytatja, sőt megerősíti a lakóknak
tett ígéreteit, miszerint a kerület köztisztaságának és
közbiztonságának ügyében további látható eredmé-
nyeket ér el. A frakció által egyeztetett programról
Devosa Gábor képviselő tájékoztatta lapunkat.

Mint már az előző év utol-
só lapszámában jeleztük,
a képviselő-testület elé ke-
rült dr. Bolesza Emőke és
Kardos Péter képviselők
előterjesztése a helyi állat-
tartási rendelet módosítá-
sáról. Az előterjesztést a
testület elfogadta, így idén
jelentős változásokkal kell
szembenézniük a kutya-
és egyéb állattartóknak.
Előzetes tájékoztatást
Kardos Péter adott. Most,
a módosításokra dr. Bole-
sza Emőke hívja fel olva-
sóink figyelmét. 

Veszélyes ebek
A rendeletmódosítás pon-
tosítja a veszélyes ebek faj-
táit, valamint kitér arra,
hogy vakvezető kutyának
az az eb tekinthető, mely
bármely EU tagállamban
annak minősül. 

Állatvédelem
Nagyon fontos része a
módosításnak az állatok
bántalmazására vonatko-
zó új bekezdés, mely sze-
rint tilos az állatnak szük-
ségtelen, fájdalmat okozó
bántalmazása, vagy olyan
hatást eredményező bá-
násmód vele szemben
mely tartós félelmet vagy
egészségkárosodást vált-
hat ki. 

A lakók védelme
A szabályozás kitér a la-
kosság védelmére is.
Eszerint a többlakásos
épületekben állat csak a
lakásban tartható, a közös
területekre tilos odaszok-
tatni kóbor állatot, és a
galambetetés is elkerülen-
dő. Fontos, hogy erkélyen
csak úgy tartható állat,
hogy az a közterületet il-
letve az alatta levő erkélyt
ne szennyezze, a köznyu-
galmat ne zavarja. Több
lakásos épületben laká-
sonként maximum két eb
tartható. 

Kötelezettségek
A állattartási rendelet mó-
dosítása kitér az állatok be-
oltásának kötelezettségére,
annak igazolhatóságára
mind az állatorvos, mind a
kutyatulajdonos részéről. 
Fontos tudnivaló, hogy a
harapós vagy kiszámítha-
tatlan kutyák esetén a lakás
bejárati ajtaján figyelmezte-
tő táblát kell elhelyezni. Azt
az ebet, amelyik tartós han-
goskodással zavarja kör-
nyezetét a tulajdonosnak
kötelessége eltávolítani. 

Az eb ürülékét
kötelezõ a 
„sétáltatónak”
felszedni!
Az elmúlt években az ön-
kormányzat a felszedéshez
szükséges Blöki csomag, a
kidobáshoz szükséges fede-
les kukák és a kutyaszige-
tek kialakításával támogatta
a tisztább utcák megszüle-
tését. A kívánt célt azonban
nem sikerült elérni, pedig
már eddig is kötelezettség-
ként rótták az ebtulaj-
donosokra, sétáltatókra az
eb ürülékének összeszedé-
sét.  Mostantól azonban
büntethetővé válik az a tu-
lajdonos (kutyasétáltató) is,
akinél nincs meg a szüksé-
ges eszköz (akár újságpapír,
vagy zacskó, stb.) az esetle-
ges utcai nyomok eltakarí-
tásához. 
A rendelet megtekinthetõ a
www.erzsebetvaros.hu hon-
lapon.

„Ebrendelet”
szigorítások
„Az ebtartó vagy a felügyeletével meg-
bízott személy az eb közterületen való
sétáltatása esetén köteles az állat ürü-
lékét eltávolítani, és az ehhez szüksé-
ges eszközt magánál tartani!”

Szélhámos takarítók
Sajnos a szélhámosok mind újabb és újabb módszerekkel
próbálkoznak, hogy mások pénzét, értékeit kicsalják. Az el-
múlt hetekben kétféle módszerrel is követtek el csalást a
kerületben, fõként a Hutyra utcában és környékén - tájé-
koztatott dr. Vedres Klára, a választókerület képviselõje. A
csalók körfolyosós házakba felmosó vödrökkel és a takarí-
tóeszközökkel állítanak be, és a takarításhoz vizet kérnek a
tulajdonosoktól. A lakásba bejutva, elterelik a lakó figyelmét
és ellopják a könnyen mozdítható értékeket. Nem árt tudni, hogy ezeken a helyeken a tulaj-
donos feladata a takarítás, tehát legyünk óvatosak, az idegen „takarítókkal” szemben.

Álmeghívások
Egy másik módszer, hogy telefonon keresztül egészségügyi tájékoztatásra invitálják a ki-
szemelt áldozatot, pontos lakcímet kérnek tõlük, majd az õrizetlenül hagyott lakást meg-
próbálják kipakolni, a lakó távollétében. A képviselõnõ tanácsa szerint, ilyen esetekben,
elõbb mindenki háziorvosánál tájékozódjon, valós-e a meghívás, illetve az adott ese-
mény.

VVVVIIIIGGGGYYYYÁÁÁÁZZZZAAAATTTT !!!!     CCCCSSSSAAAALLLLÓÓÓÓKKKK AAAA KKKKEEEERRRRÜÜÜÜLLLLEEEETTTTBBBBEEEENNNN!!!!

????

Dr. Bolesza Emõke
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Brunszvik Teréz díj

Romhányi Gáborné 1967-ben
fejezte be tanulmányait a kecs-
keméti Felsőfokú Óvónőképző
Intézetben, amelyet követően -
pontosan kiszámolta! - 37 évig
és 156 napig dolgozott a VII.
kerületben óvodapedagógus-
ként. A Rózsák terei Gróf
Brunszvik Teréz Óvodában 20
esztendőn át óvónőként tevé-
kenykedett, majd 17 évig, nyug-
díjba vonulásáig vezette az óvo-
dát. Emellett 30 éven át a kerü-
leti gyermekvédelmi munkakö-
zösség vezetője volt.

Mint mondja, kisgyermek
kora óta arra készült, hogy ki-
csikkel foglalkozzon, hivatás-
szeretete végigkisérte pályáját.
Óvónői és vezetői munkájában
is a gyerekek iránti szeretet ve-
zérelte. A szeretet, amely véle-
ménye szerint a legfontosabb
egy gyermek nevelése során.
Mindig csodálattal és örömmel
kísérte figyelemmel, ahogy a
„kicsiny bimbókból” okos, ér-
telmes nagyok lesznek, vezető-
ként pedig magasabb szinten
valósíthatta meg elképzeléseit,
amelyek tovább erősítették a
nagy múltú óvoda elismertsé-
gét. Soha nem jutott eszébe,
hogy más óvodában helyezked-
jen el, mivel a Rózsák terei óvo-
da kollektívájában olyan kollé-
gákra lelt, akik nem csupán
szakmailag végeznek kiemelke-
dő munkát, hanem emberileg is
erősen kötődnek egymáshoz.
Jóleső érzéssel emlékszik visz-
sza a kollégákkal és családjuk-

kal töltött közös szilveszterekre,
kirándulásokra, színházlátoga-
tásokra, mely élmények még in-
kább összekovácsolták őket.

Az elmúlt év augusztusában
ment nyugdíjba, de érezhetően
most is megtalálta azokat az
örömöket, amelyek kiegyensú-
lyozottságának és derűjének
forrásai. Persze a gyerekekkel
és a kollégákkal való napi kap-
csolat hiányzik, ezért is igyek-
szik rendszeresen meglátogatni
őket. Nyugdíjasként több ideje
jut szeretett családjára, kedvte-
léseire. Most például olaszul ta-
nul és alig várja a tavaszt, hogy
kertészkedhessen.

Apáczai Csere János díj

Burghardt Jenőné, az Alsóerdő-
sor Ének-Zene Tagozatos Álta-
lános Iskola és Gimnázium
igazgatóhelyettese. Harmincöt
évvel ezelőtt biológia-földrajz
szakon végzett az Eötvös Ló-
ránd Tudományegyetemen. Hu-
szonnyolc éve igazgatóhelyet-
tes az Alsóerdősor utcai iskolá-
ban. A kitüntetést meglepetés-
sel és nagy örömmel fogadta,
úgy gondolja, iskolájának, kol-
légáinak kiemelkedő szerepe
van az elismerésben.

Munkájának minden terüle-
téről, nagy szeretettel beszél,
akárcsak, gyermek és fiatalko-
rának kiskőrösi tanárairól, pél-
daképeiről, akik miatt a pedagó-
gusi hivatást választotta. A gye-
rekek iskolai szabadidős tevé-
kenységeinek, napközis foglal-
kozásainak szervezése, lebo-

nyolítása olyan feladat számára,
amelyben óriási örömét leli.
Úgy látja, a napköziben a gye-
rekek jobban megnyílnak, amíg
a szülők távol vannak „plusz
anyai szívhez” juthatnak a tan-
órák rendjétől eltérő, szabadabb
foglalkozásokon. 

Ugyanakkor szívügye az
énekkar és a néptánc csoport
fejlődésének gondozása. Az
utóbbi, 34 éves fennállása alatt
megkapta a Nívó-díjas Kiváló
Együttes címet.

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

Karácsony Sándor díj

A Karácsony Sándor díjat az
oktatási miniszter adja át a Ma-
gyar Kultúra Napja  alkalmából.
A díj olyan tanítónak adomá-
nyozható, akik a gyermekek
harmonikus személyiségformá-
lásában huzamosan kiemelkedő
munkát végeznek. Idén, Ma-
gyar Bálint oktatási miniszter-
től Móri Árpádné vehette át a
kitüntető címet, az ezzel járó
pénzjutalmat és emlékplakettet. 

Móri Árpádné, Ági néni, az
Alsóerdősor utcai Ének-Zene
Tagozatos Általános Iskola és
Gimnázium igazgatóhelyettese,
az egyik alsó tagozatos osztály
osztályfőnöke. Mint mondta,
életének második ilyen nagy ki-
tüntetése a Karácsony Sándor-
díj, hiszen 1996-ban már meg-
kapta az Év tanítója címet. 

Véleménye szerint a díjat
nem csak azért kapja meg vala-
ki, mert jó tanító. Ennél sokkal
többre, érzelmekre, szeretetre,
barátságra van szükség, mégpe-
dig a legfontosabb közönség, a
gyermekek felé. Mindemellett
fontos, hogy az iskola falain túl
is jó pedagógusnak kell lennie
annak aki ezt a pályát választja.
Móri Árpádné a kerületben is
tevékenykedik, mint szakta-
nácsadó, és az utóbbi években
több előadást tartott a szöveges
értékelésről, valamint a gyer-
mekek iskolakezdését meg-
könnyítő gurulós rendszerű ok-
tatásról. 

A jelenlegi díj nem csak ki-
tüntetés volta miatt nagyon fon-
tos számára. Mint mondta, a mi-
niszter beszédében nagyon szív-
hez szólóan beszélt a hivatástu-
datról, mely egy életre szóló el-
kötelezettséget jelent számára.
Mindemellett igazán felemelő-
nek tartotta, hogy olyan kitűnő
emberekkel együtt vehette át a
díjat, akiknek pár évvel koráb-
ban a könyveiből maga is tanult.
Örömében osztozott egész csa-
ládja, szülei, férje és gyermekei
is. Móri Árpádné mindig peda-
gógus szeretett volna lenni, fő
célja, hogy megtanítsa a gyere-
keket gondolkodni, egymás
mellett élni, és elfogadni, mert
mint mondta, ez a mai társada-
lomban elengedhetetlen. 
Mindhárom kitüntetett kiemelte,
megható volt számukra Demeter Ta-
más alpolgármester, Hollósi Géza a
mûvelõdési iroda vezetõje,
Telegdiné Tóth Mária az EPSZK ve-
zetõje, valamint az intézmények
igazgatóinak támogatása és a díja-
zottak felé kifejezett gratulációik.

Kitûnõ erzsébetvárosi pedagógusok
AAAA    ggggyyyyeeeerrrrmmmmeeeekkkkeeeekkkk    sssszzzzoooollllggggáááállllaaaattttáááábbbbaaaannnn

Az oktatási minisztérium minden év januárjában kitüntetéseket ad át az oktatás-nevelés területén kimagasló munkát végző pedagógu-
soknak. Az erzsébetvárosi pedagógusokat Demeter Tamás alpolgármester és Hollósi Géza a művelődési iroda vezetőjének támogatásá-
val az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ, illetve az adott intézmény vezetői javasolták a kitüntetésekre. Mint azt Telegdiné
Tóth Mária az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ vezetője elmondta: mindegyikük, hosszú évek óta kiemelkedő szakmai
munkát végez, komoly eredményeket értek el a kerületben az oktatás-nevelés területén. Hozzátette: nagy öröm, hogy e magas miniszté-
riumi kitüntetést három erzsébetvárosi pedagógus is átvehette.
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A est megnyitása előtt a
résztvevők megemlékez-
tek Pest és ezzel együtt Er-
zsébetváros felszabadulá-
sáról, annak 60. évfordu-
lójáról, a gettó falai bontá-
sának megkezdéséről. 

A rendezvény apropó-
ja a főváros helyzetének
elemzése volt, ezen belül
milyen Budapestet  és
milyen Erzsébetvárost
szeretnének a szocialisták
téma taglalása volt. 

Molnár Gyula el-
mondta, hogy  a fővárosi
szocialisták megszerezték
Gyurcsány Ferenc minisz-
terelnök támogatását ah-
hoz, hogy az elmúlt évti-
zedben még nem látott út-
felújítások kezdődhesse-

nek meg idén a főváros-
ban. A másik nagy áttörést
a város tisztasága, az alul-
járók állapota, általános-
ságban a város rendezet-
len képének megszűnteté-
se, visszaszorítása fogja
jelenteni. A harmadik
ilyen fontos akció,  a rend-
őrség közterületi jelenlét-
ének fokozása lesz a
2005. évben.

Molnár Gyula bejelen-
tette, a fentiek természete-
sen csak a főbb célkitűzé-
sek. A fővárosi elképzelé-
sekhez csatlakozva, mint-
egy 13 témában megkez-
dődött az MSZP budapes-
ti programjának előkészí-
tése. Május elsején tárják
majd a lakosság elé elkép-

zeléseiket, és szeretnék ezt
majd az ő javaslataikkal
együtt beépíteni a város-
politikai koncepcióba. A
lakossági kérdések között
többek között szóba került
a felkészülés a 2006-os
választásokra, ezzel a fő-

polgármester-jelöltség
kérdése is. Filló Pál erzsé-
betváros országgyűlési
képviselője elmondta,
hogy megítélésük szerint
16 év után a főváros szá-
mára is hasznos lenne,
hogyha az MSZP és az

SZDSZ közös főpolgár-
mester-jelöltet állíthatna.

- Elképzelésünk sze-
rint a főpolgármesteri
posztra az MSZP által ja-
vasolt, és az SZDSZ által
is elfogadott személyt je-
löljük - mondta Filló Pál. 

Elhunyt 
Major Ida
Életének 85. évében, ja-
nuár 15-én elhunyt Major
Ida elõadómûvész, aki fõ-
ként a televízió Böbe ba-
bájának hangjaként vált
közismertté.
Major Ida nagyon nép-
szerû táncdalénekesnõ
volt, amirõl számtalan
hang-, rádió és lemezfel-
vétel is tanúskodik. Két
évvel ezelõtt Erzsébetvá-
rosban jótékony felajánlá-
sával is hírnevet szerzett.
Jóvoltából a Péterfy Sán-
dor utcai kórház technikai
eszközei gyarapodtak
egy értékes, és a gyer-
mekek számára rendkívül
fontos arcüreg-vizsgáló
készülékkel.

Az év első testületi
ülésén a Fidesz-frak-
ció javaslatára a
cunami károsultjai-
nak megsegítéséről
tárgyalt a képviselő-
testület.

Az erzsébetvárosi önkor-
mányzat által adományo-
zandó segély mértékére
Puskás Attila Sándor frak-
ció-vezető és Lendvai Bé-
la képviselő tett 5 millió
forintos javaslatot, így
csatlakozva a világméretű
összefogáshoz a délkelet
ázsiai szökőár  károsultjai-
nak támogatására.

A napirend tárgyalása
közben az MSZP-frakció
vezetője, Bán Imre el-
mondta, hogy a helyi
MSZP-frakció tagjai 100-
100 ezer forintos felaján-
lást tettek a szökőár által
érintett vidékek megsegí-
tésére. Gál György az
SZDSZ-frakció vezetője

bejelentette, az SZDSZ
frakció tagjainak felaján-
lását, mely szerint a sza-
baddemokrata képviselők
egy havi illetményüket
ajánlották fel e célra. 

Hont András Fideszes
képviselő azon kérdésére,
hogy ez mind nagyon
szép, de elfogadják e a Fi-
desz frakcióvezetője által
tett javaslatot a kerületet
vezető pártok részéről

egyértelmű nem válasz ér-
kezett. A tagadó választ
Gál György azzal indokol-
ta, hogy a Fidesz javaslata
közpénz felajánlásról szól.
Hont András erre azzal re-
agált, hogy más az egyéni,
és a más a kerület összefo-
gásából eredő felajánlás
üzenete.

Dr. Bolesza Emőke
képviselő ugyancsak az
SZDSZ részéről jelentke-

zett szólásra. Mint el-
mondta: a képviselők illet-
ménye is közpénz, hiszen
az önkormányzat költség-
vetéséből kell kigazdál-
kodni, ám a maga nemé-
ben mégis egy, a költség-
vetésben már felhasznált
összegről beszélünk. A
felajánlások esetében arra
is gondolni kell tehát,
hogy a képviselők fizetése
olyan közpénz, mely
„központilag” másra nem
fordítható, így a felajánlás
nem csökkenti a kerület-
ben előfordulható problé-
ma esetén felhasználható
költségvetési keretössze-
get.

A testület végül, a ma-
gán felajánlások mellett, 9
igen szavazat és 15 tartóz-
kodás mellett elvetette a
szökőár által sújtott orszá-
gok megsegítésére tett, a
költségvetésből elkülöní-
tendő 5 milliós javaslatot.  

Képviselõi- és frakciófelajánlások 
a szökõár sújtotta vidékeknek

EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossssiiii     EEEEssssttttéééékkkk

„A mi Budapestünk” – tervek a jövõrõl

Hunvald György, Molnár Gyula és Filló Pál az Erzsébetvárosi Estéken

Az Erzsébetvárosi Esték január 18-i rendezvé-
nyének témája, vagyis a főváros helyzetének
elemzése nagyon sok érdeklődőt vonzott. A prog-
ramsorozat szervezőjének, Filló Pálnak vendége
Molnár Gyula, az MSZP fővárosi elnöke, a Buda-
pestért felelős miniszterelnöki megbízott, vala-
mint Hunvald György polgármester volt. 



OOOO LLLLVVVVAAAA SSSS ÓÓÓÓ IIII LLLLEEEEVVVVEEEELLLLEEEEKKKK8 2005/2. szám

Mentõkálvária
Szilveszter délutánján történt az eset,
melyről olvasónk felháborodva értesí-
tette szerkesztőségünket. Az Akácfa ut-
ca 57. szám környékére mentőt kellett
hívni egy idősebb házaspár egyik tag-
jához. A mentő meg is érkezett, körül-
belül délután fél kettő lehetett. Az autó
megállni „természetesen” nem tudott
az utcában, így az Akácfa utcában, a
Dob utca és a Király utca közötti ré-
szen lévő fizetőparkolóba hajtott. A la-
kók nagy meglepetésére a parkolóőr
hangos jelenetet rendezett, melynek
tárgya a „fizet vagy nem fizet a men-
tős” volt. Végül a huzavona után a
mentő kiállt a parkolóból, ám mivel
nem volt hely a parkoláshoz, kénytelen
volt megállni az úttest közepén, így
akadályozva a forgalmat. Olvasónk
véleménye szerint megdöbbentő, hogy
a fővárosi parkolási mizériában a fize-
tőparkolókból nyilvánvalóan kizáró-
lag „anyagi” alapon, kiküldhetik a
mentőautókat. És ebben egyet is ér-
tünk vele. 

Név a szerkesztőségben

Papírgyûjtés
A Rottenbiller utca 35. egyik lakója
vagyok. Fontosnak tartom a környe-
zetvédelmet, ezért ahol tudok, ott te-
szek is érte valamit. A mi házunknak is
volt egy piros papírgyűjtő kukája,
ugyanúgy, mint a többi háznak. Ám
hónapok óta nincs. Valaki eltüntette.
Nem tudom kihez forduljak, mert
ezügyben mindenki a másikhoz küld.
Szeretnék, több lakótársammal együtt
újra egy ilyen papírhulladék-gyűjtőt a
házunkba, mert őrületes mennyiségű
papír vándorol sajnos a többi szemét-
tel a kukába. Ha már teletömik a sok
kéretlen szórólappal a postaládáinkat,
akkor azt szeretném újrahasznosíttat-
ni, nem pedig a kukába dobni. 
A segítséget lakótársaim nevében is
köszönöm!

mcs

A Marek utcai 
sárga Skoda
Már nem is tudom mióta, de 2004 ko-
ra ősze óta biztosan ott álldogált egy-
helyben csendes magányában egy
ezévre érvényes, de rendszám nélküli
és lekapart engedélyszámú parkolási
matricával rendelkező sárga színű
Skoda személygépkocsi a Marek utca
végében, majdnem a fő turista  útvo-
nalnak számító Dózsa György út sar-

kán. Mások figyelmen kívül hagyásá-
val eleve is 2 parkolóhelyet foglalt el.
Azután az idő múlásával először a gu-
mik eresztettek le, majd októbertől
megkezdődött a már akkor közlekedés
céljára alkalmatlan fémtömeg szét-
hordása, a hulladék egy része a roncs-
tól néhány méteres körzetben landolt,
így a nem mellékes balkáni állapotok
mellett további parkolóhelyek váltak
eredeti céljukra alkalmatlanná. Nyil-
vánvalóvá vált, hogy ezt az autót egy
felelőtlen polgártársuk helyezte el
roncs céljaira, amire a parkolási en-
gedély ép ésszel és talán jogszabályi-
lag sem vonatkozhat.

A kerületi közterület-felügyelet ál-
lításuk szerint csak október végén ér-
kezett bejelentés a roncsról és azt a tá-
jékoztatást adták, hogy 30 nap szüksé-
ges ilyen esetben az intézkedés, azaz
jelen esetben a roncs elszállításának
megkezdéséig. Nem mellesleg a közte-
rület-felügyelet egyik központja a
Marek utca mellett a Dembinszky ut-
cában található. Érdekes, hogy keve-
sebb mint egy óra parkoló cédula nél-
küli parkolás esetén például azonnal
érkezik a parkoló társaság kék zacskó-
ja (ez még jogos is lenne) helyett a
közterület-felügyelet sok ezer ft-os
büntetése a szomszéd utcából. Ugyan-
akkor az utcában rothadó roncsot, a
folyamatos kutya és galambürülék ürí-
tést egyszer sem vették észre, legalább
is tág környezetemben senki sem látta
eddig az ürülékszennyezést okozó
ebtulajdonosok vagy galambetető he-
lyi lakosok helyszíni megbírságolását.

Vissza a Skodához, a közterület-
felügyelet munkatársának információ-
ja alapján kiszámítható volt, hogy ak-
kor november végén megtörténik a
roncs elszállíttatása. December 16-án
úgy gondolván, hogy már épp ideje
utánajárni hogy működnek a dolgok az
adófizetők pénzéből fenntartott közte-
rület-felügyelet  falai mögött - mivel a
kibelezett roncs olyan állapotban volt,
hogy kibelezni tovább már nem lehe-
tett- az újabb telefonos érdeklődésre
azt a választ adták, hogy 3 hete leadták
az elszállításról szóló megrendelést az
efféle roncsok elszállításával foglalko-

zó magánvállalkozás felé. A vállalko-
zás vezetője telefonos érdeklődésemre
első hallásra meglepődött, mert nem
tudott ilyen megrendelésről, ezért vál-
laltam, hogy 10 perc múlva visszahí-
vom és megkértem nézzen utána. Visz-
szahívásom után kissé bizonytalanul
jelezte, hogy 3 hete valóban megkap-
ták a megrendelést és még a mai nap
elszállítják a sárga roncsot. Mint kerü-
leti adófizető állampolgár, kértem,
mondja meg pontosan mikor érkezett a
közterület-felügyelet megrendelése, de
erre már volt hajlandó válaszolni.

Mindenesetre a roncsot a telefon
után 1-2 órán belül elszállították. Itt
ragadom meg az alkalmat, hogy meg-
köszönjem az ügyintézést mindenkinek
akinek ez volt a dolga és azon adófize-
tő állampolgároknak akiknek meg
nem ez lett volna a dolga, de többször
is telefonáltak az ügy előrehaladása
érdekében. 

egy (de valószínűleg több)
Marek utcai lakó

Köszönjük!
Úgy gondolom mindannyiunk szívügye
kerületünk fejlődése és szépülése. Álta-
lában az emberek a hétközna-pokban
teszik a megszokott dolgaikat, és ritkán
veszik észre a körülöttük történő válto-
zásokat. Ha a rohanás közben kicsit kö-
rülnézünk, rengeteg változást tapasz-
talhatunk kerületünkben. Jóleső érzés
tölt el bennünket, ha látjuk a régi pati-
nás házakat megújulni és az üres telkek
helyén kinövő épületeket. Ha észrevesz-
szük, hogy utcáink tisztábbak, ha ta-
pasztaljuk, hogy környezetünk embe-
ribb, rendezettebb. Erzsébetvárosban
mindezt megtalálhatjuk, szemünk előtt
szépül meg a kerület. Köszönjük az ön-
kormányzat képviselő-testületének és
polgármesterünknek, hogy az elmúlt
évtizedekben megkopott Erzsébetvárost
szebbé, jobbá teszik számunkra. Remé-
nyünket fejezzük ki, hogy képviselő-tes-
tületünk az ellentéteket félretéve to-
vábbra is képes lesz Erzsébetvárosért,
az erzsébetvárosi emberekért közösen
gondolkodni és cselekedni.

Tóth Tiborné az Erzsébetvárosi
Klub elnöke

Erzsébetváros újság
Én, és remélem több  Erzsébetváros  új-
ság olvasó is nagy örömmel tapasztalta,
- már persze aki rendelkezik Internet

hozzáféréssel, - hogy a világhálón is
van rá mód hogy a kerület  lapját el le-
het olvasni. Ez azért is jó megoldás, -
igaz én már régen vártam erre a lehető-
ségre -, mert ha újság elvész vagy elad-
ják, nem érkezik meg,  akkor is olvasha-
tom az újságot. Persze hogy minden jól
működjön, az Acrobat  Reader 5 verzió-
ra van szükség, és címre ami
www.erzsebetvaros.hu  található.

Tisztelettel Vidovics Antal

Köszönjük
Köszönjük mindazoknak a kedves szü-
lőknek, munkatársaknak, rokonoknak,
barátoknak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1 %-át az "Egészséges Magon-
cokért" Alapítványunk javára felaján-
lották, hogy 206.000 Ft-tal segítették
céljaink megvalósulását! Terveink sze-
rint, tovább bővítjük a csoportokban a
mozgásfejlesztő eszközkészletet. Kö-
szönjük Gál György képviselő úrnak,
hogy felajánlásával lehetővé tette ka-
rácsonyi ajándékként, udvari játékesz-
közök (rollerek, kismotorok, autók) vá-
sárlását! 

Szabó Margit óvodavezető
Liget Óvoda

Ingyeninternet
Tisztelettel kérdem, mi a sorsa az er-
zsébetvárosi ingyeninternetnek? 

Ivák Dezső

****            PPPPoooossssttttaaaallllááááddddáááánnnnkkkkbbbbóóóóllll             ****

@ Postaládánk e-mail címe:
olvlev@freemail.hu

Tisztelt Levélírók!
A leveleket szerkesztve közöljük,
azok tartalma nem szükségszerû-
en egyezik szerkesztõségünk véle-
ményével. Az aláíratlan, elérhetõ-
ség nélkül beküldött és a magán-
természetû leveleket, a nem meg-
rendelt kéziratokat, cikkeket, pálya-
munkákat stb.,  - a közérdekû
problémákat taglalóktól eltekintve-
nem közöljük. Felhívjuk mindazon
olvasók figyelmét, akik lapunk fóru-
mán keresztül szerettek volna han-
got adni véleményüknek a kerüle-
tet érintõ mûemlékvédelmi témá-
ban, hogy a 1,5-8 oldalas írásokat
terjedelmi korlátaink miatt változat-
lanul nem tudjuk publikálni. Mivel a
levelek között nem szelektálunk,
továbbra is kérjük a levélírókat,
hogy a hozzászólásokat lerövidítve
küldjék át újra címünkre.

Megértésüket köszönjük! - a
szerk.-

Az oldalon olvasható levelek közül több még decemberben érkezett, ám
terjedelmi korlátaink miatt a tavalyi év utolsó illetve az idei év elsõ lapszá-
mában nem tudtunk közölni.
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A közgyűlés alaphangula-
tát Litván Erika és Nagy
Ferenc hegedűművészek
játéka adta meg, akik a
számvizsgáló bizottság el-
nökének, Simonyi Péternek
invitálására - a karácsonyi
békés időszakban - szíve-
sen mondtak igent. 

A rendkívüli közgyűlés
összehívásának apropója
néhány tulajdonostárs el-
lenérzése volt a többség ré-
gen vágyott tervével szem-
ben.  A lakóközösség több-
ségben lévő tagjai a ház el-
adandó padlásterének be-
építéséből származó ellen-
érték fejében a lakóház
megszépülését, korszerűsí-
tését (például liftek beépí-
tését), és a több mint 150
éves épület újjászületését
szeretnék elérni. 

A közgyűlést jelenlété-
vel megtisztelő Gergely
József és Koromzay Anna-
mária alpolgármesterek el-
ismeréssel adóztak a ház
önálló kezdeményezéséből
várható sikernek, annak az
örvendetes ténynek, hogy
sikerült olyan jó nevű, tő-
keerős  beruházó céget ta-
lálni, amelyik vállalta,
hogy megfelelő szerződés
esetén, a szükséges enge-
délyek birtokában,  2005
decemberére be is fejezi a
régen várt munkálatokat.
Ez hiúsulhatott volna meg
most egy-két tulajdonos-
társ hátráltató hozzáállása
miatt.

Koromzay Annamária
és Gergely József a tulajdo-
nosok tudomására hozta,
hogy az önkormányzat ré-
széről pályázat útján el-
nyerhető legmagasabb ösz-
szeg sem éri el az  ajánlatot
tévő beruházó által elvég-
zendő munkák értékének
egytized részét sem. Arról
nem is beszélve, hogy a fő-
városi rehabilitációs támo-
gatások  elsősorban az ön-
kormányzati tulajdonú há-
zakat részesítik előnyben a

társasházakkal szemben.
Ez a beruházó cég a teljes
vételárat, amit a ház kapna

a tetőtér eladásáért, a ház-
zal megkötendő szerződés
alapján a ház korszerűsíté-
sére, felújítására fordítja. A
kerületi tisztségviselők
megnyugtatták az aggá-
lyoskodókat: az önkor-
mányzat részéről semmi-
lyen  jogi akadálya nincs a
tetőtér beépítésének,
amennyiben a beruházó az
építési előírásoknak meg-
felelő terveket nyújt majd
be.

Az elavult belvárosi
házakban élő  tulajdono-
sok részére a ház felújítá-
sának legolcsóbb - és a
többnyire elhanyagolt álla-
pot miatt az egyetlen -
módja a padlástér eladása.
Az adásvételi szerződés-
ben természetesen a mind-
két fél érdekeit figyelembe
vevő, a legjobb megoldást
kereső megállapodást kell
elérni. Gergely József al-
polgármester a tulajdono-
soknak beszámolt arról is,
hogy az ajánlatot tévő, be-
ruházó céget megbízható
társaságként ismeri a kerü-
let.

Ennek ellenére egy-két
tulajdonos együttműködés-
re  képtelen magatartása
meg kívánta akadályozni
mintegy 70 másik tulajdo-
nos életkörülményeinek lé-

nyeges javulását, nem
akarták megérteni, hogy
mit is jelent az a hozadék,

amivel értékben minden
egyes ingatlan a házban a
beruházás után többet fog
érni. (Többek között teljes
tetőcsere, külső-belső hom-
lokzat felújítás, 2 darab lift
beépítése, kulturált lakó-
környezet kialakítása.) A
kisebbségben lévők irreális

megoldási javaslatokkal
kívántak élni, amelyeket
sem az önkormányzat, sem
a beruházó nem fogadhat
el. Ilyen volt például, hogy
adjon az önkormányzat a
vételár összegével azonos
nagyságú összeget felújí-
tásra, vagy a beruházó he-
lyezze letétbe a beruházási
értéket, és azzal pályázzon
a társasház. 

Simonyi Péter SZB el-
nök a közgyűlés után ja-
vaslatot tett egy alapítvány
létrehozására, amely lehe-
tővé tenné a ház tulajdono-
sainak a pince kulturális
célokra történő hasznosítá-
sát. Ilyen lehetne például:
idősebbeknek közös idő-
töltés, kártya, sakk, olvasó-
sarok, a fiatalabbaknak
internet hozzáférés, fény-
másolás, és nem utolsósor-
ban a valóban hátrányos
helyzetűek részére élelmi-
szer támogatás. Mint
mondta, nagyon várja az
alapítvány kuratóriumába
azokat, akik pénzzel és tu-
dással hozzájárulnának,
hogy ismét közösség szer-
veződjön a házban. Az öt-
let szülőanyja Fekete
Sándorné Kati néni, a ház
egyik legrégebbi lakója
(1946 óta koptatja a ház
lépcsőit)  - szintén  SZB tag
- elmondta, hogy volt itt
közösségi élet a hajdani lé-
gópincében, de egy kar-
bantartás miatt mindent el
kellett szállítani, a hajdani
berendezés soha nem újult
meg,  és azután az évek

múlásával nem  volt erejük
ismét beindítani a klubéle-
tet. Így a helyiség azóta is
üresen áll.

A 150 éves ház alig né-
hány hónap múlva remél-
jük, nemcsak kívül-belül,
de szellemében is meg-
újulva illeszkedik be Er-
zsébetváros 21. századá-
nak nyüzsgő kavalkádjába. 

M.S.  

Mozart a közgyûlésen
Mozart és Bartók dallamai szűrődtek ki tavaly karácsony után a R.S. 9 Szín-
házból, ami egy kulturális intézmény esetében nem lenne kirívó alkalom, ám eb-
ben az időben a Rumbach Sebestyén utca 7. számú ház tulajdonosi közössége
tartotta itt rendkívüli közgyűlését. 

AAAA    ttttáááárrrrssssaaaasssshhhháááázzzziiii     ttttöööörrrrvvvvéééénnnnyyyy    sssseeeeggggíííí tttt iiii     aaaa    ttttööööbbbbbbbbssssééééggggbbbbeeeennnn    lllléééévvvvõõõõ    ttttuuuullllaaaajjjjddddoooonnnnoooossssooookkkkaaaatttt

A Rumbach Sebestyén utca napjainkban...

...és a látványterven

Búcsú a 
Skála Kópétól?

Kivonul a ruházati kiskeres-
kedelembõl a Skála Divat-
ház Rt. a tulajdonosok mi-
napi döntése alapján. A
Blaha Lujza téri Corvint a
hírek szerint kínai kereske-
dõ mûködteti tovább, míg a
budai Skálát elõbb-utóbb
lebontják.

Könyvmoly 
könyvrongálók

Évente sok százezer forin-
tos kárt okoznak a könyv-
rongálók és tolvajok a me-
gyei bibliotékák többségé-
ben; az elkövetõk rendsze-
rint saját célra csonkítják
meg a kiadványokat, de elõ-
fordulnak megrendelésre
dolgozó profi tolvajok is. A
legtöbb könyvtár biztonsági
intézkedések bevezetésével
igyekszik meggátolni a lopá-
sokat, az olvasótermeket
kamerák figyelik, a kijáratnál
„mágneskapu" jelez, ha a
könyvet védõ vonalkódot ér-
zékeli, ennek ellenére elõ-
fordulnak „trükkös” esetek.

Éjszakai járatok
nem csak 
BKV-soknak
Demszky Gábor fõpolgár-
mester felkérte Aba Boton-
dot, a BKV vezérigazgatóját,
hogy a Városi és Elõvárosi
Közlekedési Egyesület ja-
vaslatának megfelelõen te-
gye lehetõvé, hogy a BKV
éjszakai szolgálati járatait az
utasok is igénybe vehessék.
A civil szervezet sajtótájé-
koztatón vetette fel, az ötle-
tet, mivel a  szolgálati járatok
bevonásával sok ember éj-
szakai tömegközlekedését
lehetne segíteni.

NNNNEEEE TTTT HHHH ÍÍÍÍ RRRR EEEE KKKK RRRR ÖÖÖÖ VVVV IIII DDDD EEEE NNNN
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Gondozatlan küllemû tettes
Fegyverrel rabolta ki a videotékát  
Január 6-án késõ este fegyveres rab-
lás történt egy erzsébetvárosi videoté-
kában. Az elsõdleges adatok szerint
egy férfi a Murányi utca egyik videó
kölcsönzõjébe ment be, majd a bent
lévõ alkalmazottat feltehetõen fegyver-
rel megfenyegette, és a napi bevétel
átadására kényszeríttette. A tettes
zsákmánya 75 ezer forint volt. Az eddi-
gi információk szerint, a grafikán látha-
tó elkövetõ gyalogosan menekült el a bûncselekmény helyszí-
nérõl. A bûncselekmény során lövés, személyi sérülés nem
történt. A grafikán látható személy körülbelül 25 éves, 170
centiméter magas, vékony testalkatú férfi. Arca vékony,
hosszúkás, csontos. Szeme színe barna, orra hosszú, ar-
ca borostás, kifejezetten ápolatlan küllemû. A bûncselek-
mény elkövetésekor narancssárga színû orkándzsekit, vi-
lágos színû pamutpulóvert és sötét színû bõ farmernadrá-
got viselt. A fegyver egy körülbelül 15 centiméter hosszú,
rézszínû mattos, szekrénytáras lõfegyver volt, a csõ mind-
két oldalán cirádás mintákkal.
A rendõrség kéri, aki a grafikán látható személyt felismeri, je-
lenlegi tartózkodási helyérõl érdemleges információkkal ren-
delkezi, hívja a 443-50-00/ 32-379 telefonszámot, illetve te-
gyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Tele-
fontanú" zöld számán vagy a 107,112 központi segélyhívó te-
lefonszámok valamelyikén.

Tolvajt keres a rendõrség
Lopás miatt keresi a rendõrség azt az
ismeretlen tettest, aki egy Károly kör-
úti üzletbõl lopott el értékeket. Az elkö-
vetõ egy táskát vitt el, amelyben, la-
káskulcs, egy mobiltelefon, pénztárca,
bankkártya, 3. 500 forint, vezetõi en-
gedély és személyes iratok voltak. A
VI-VII. kerületi rendõrkapitányság kéri,
aki a grafikán látható személyt felis-
meri, jelenlegi tartózkodási helyével
vagy a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges infor-
mációval rendelkezik, hívja a 461-8100 telefonszámot, illetve
tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111
„Telefontanú" zöld számán, a 107 vagy a 112 központi se-
gélyhívó telefonszámok valamelyikén.

A téli szabadidős te-
vékenységek egyik
kellemes programja
lehet a befagyott ta-
vakon, folyóvizeken
való korcsolyázás,
csúszkálás. Azonban
ilyenkor sem árt az
óvatosság, hiszen a
még kellően nem
megvastagodott jég-
takaró beszakadása
balesethez vezethet.

Ráadásul a bajba jutott
korcsolyázó, csúszkáló
mentésébe bevonható tűz-
oltó és eszközök helyszín-
re érkezése - a Fővárosi
Tűzoltó-parancsnokság
működési területét kivéve
- a távolság miatt sokszor
15-20 percig is eltarthat. 

Állóvíz esetén a part
közelében a jég rendsze-
rint vékonyabb, néha üre-
ges, és ezért könnyebben
törik. A beszűküléseknél
áramlatok gyöngíthetik a
jeget, és ez vonatkozik
folyóvizeknél a mellékfo-
lyók torkolatára is. Az
esetleges meleg források
különösen veszélyesek,
mert nem mindig hoznak
létre jégmentes helyeket,
hanem elvékonyítják a je-
get, ami nem látható. Sűrű
hótakaró alatt a jég véko-
nyabb, mint a hómentes
helyeken. A folyóvizek
esetén több helyen is szá-
molni kell a vékony, kön-
nyen beszakadó jéggel: az
úgynevezett sodorvo-
nalban, a folyókanyarok

külső oldalán, vagy kő-
tömbökkel telített szaka-
szon a jég szintén lénye-
gesen vékonyabb.

Ha beszakad 
a jég
A jég beszakadását rend-
szerint már előre jelzi a
ropogás és a recsegés, a
jég felületének süllyedése.
Ebben a szakaszban a be-
szakadás esetleg még el-
kerülhető, ezért azonnal
feküdjünk „laposan” a
jégre, lehetőleg arccal a
part felé és lassú, nyugodt
mozdulatokkal kússzunk
a part felé.

Ha a jég váratlanul
szakad be, azonnal tárjuk
szét karjainkat, és ejtsük
magunkat előre, és pró-
báljuk megakadályozni,
hogy a jégfelület alá
csússzunk, vagy lemerül-
jünk a vízbe. Ha mégis a
jégfelület alá kerülünk,
tartsuk nyitva szemün-
ket, és nézzünk felfelé,
ha a jég hóval fedett, a
közelben levő jégtörés
helyét a beeső fénysugár
alapján még fel lehet is-
merni, és el lehet érni. Ha
azonban a jeget nem fedi
hó, a víz és a jég egyfor-
ma fénytörése miatt a jég
beszakadásának helye
igen nehezen ismerhető
fel. A víz hőmérséklete a
jégfelület alatt 0-4 oC,
vagyis már 20-30 másod-
perc után hidegsokk kö-
vetkezhet be. 

Segítségnyújtás
Amennyiben mások segít-
ségére sietünk, ne egyenes
tartásban, hanem hason
csúszva közelítsük meg a
jég közé került személyt,
ellenkező esetben mi is ve-
szélybe kerülhetünk, alat-
tunk is beszakadhat a jég.
Ne közelítsük meg egészen
a jég beszakadásának he-
lyét, az utolsó szakaszt
hidaljuk át segédeszkö-
zökkel, hosszú ággal,
bottal, kötéllel, nadrág-
szíjjal - esetleg többet össze-
kötve -, vagy ruhadarabok-
kal. Ne húzzuk ki a szeren-
csétlenül jártat a ruhája ujjá-
nál fogva, mert a varrásoknál
könnyen elszakadhat. Ha
több segítőtárs van a helyszí-
nen: alkossunk láncot úgy,
hogy mindenki hason fekve
az előtte levő lábát fogja. Ha
valaki a jég alá került, értesít-
sük a tűzoltóságot a 105-ös
segélyhívó számon. 

Együttmûködés
Együttmûködési megállapo-
dást kötött a Fõvárosi BV In-
tézet és a Fõvárosi Tûzoltó-
parancsnokság. A megálla-
podást Csere László az inté-
zet parancsnoka és dr.
Bende Péter fõvárosi
tûzoltóparancsnok írta alá ja-
nuár 11-én. A megállapodás
kitér az EU-ban támasztott
követelményekkel kapcsola-
tos közös intézkedések kidol-
gozására, a büntetés-végre-

hajtási intézetekben keletke-
zett tûz- és káresemények
felszámolásánál történõ ösz-
szehangolt együttmûködésre.

Lakástûz 
Kiégett egy lakás január 4-én
este egy Dob utcai házban. A
kiérkezõ tûzoltók egy sugár-
ral oltották el a tüzet, majd át-
adták a helyszínt a rendõr-
ségnek. A lakásban önké-
nyes lakásfoglalók éltek, sze-
mélyi sérülés nem történt.

Kimentették az
égõ lakásból
Egy idõs embert mentettek
ki a tûzoltók abból a lakás-
ból, ami január 7-én kora
hajnalban gyulladt ki egy
Hevesi Sándor téri ház, elsõ
emeleti lakásában. A sze-
rencsétlenül járt embert a
mentõk füstmérgezés gya-
núja miatt kórházba szállítot-
ták. A tüzet rövid idõ alatt
megfékezték a tûzoltók. A
tûz okát egyelõre vizsgálják.

„„„„JJJJeeeeggggeeeessss””””    ttttaaaannnnááááccccssssooookkkk        ----     bbbbeeeeffffaaaaggggyyyyooootttttttt     vvvviiiizzzzeeeekkkkeeeennnn

Ha recseg-ropog – beszakad

Korcsolyázásra a mûjégpálya lényegesen biztonságosabb, a befagyott tavaknál, folyóknál
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A VII. kerületi Pol-
gári Védelmi Kiren-
deltség az elmúlt év-
ben felújította az Er-
zsébetváros területén
található szirénákat,
meghirdette a kerü-
leti gyermekek ka-
tasztrófavédelmi ver-
senyét, februártól pe-
dig új helyen folytat-
ja működését.

- A kirendeltség az elmúlt
év végéig teljes mértékben
felújíttatta a kerületben ta-
lálható, tizennégy lakossá-
gi szirénát - tudtuk meg
Pásztor Józseftől a VII.
kerületi Polgári Védelmi
Kirendeltség vezetőjétől. -
Ahol szükséges volt teljes
kapcsolószekrényt cserél-
tünk, ennek eredménye-
ként most már mindegyik
a szabványnak megfelelő.
Egyes esetekben a kapcso-
ló szekrény teljes földelé-
sének cseréjére volt szük-
ség, két állomáson pedig a
hiányzó rádiófrekvenciás
vezérlő egységet  szerel-
tünk be, így mind a 14 szi-
réna központilag is vezé-
relhető lett. Az év első fe-
lének feladatai közé tarto-
zik a szirénák kezelősze-

mélyzetének beosztása, és
felkészítésük.

A kerületi polgári vé-
delem még decemberben
meghirdette kerületi álta-
lános iskolák, és középis-
kolák számára a
2004/2005. tanév Ifjúsági
Katasztrófavédelmi Verse-
nyét. A versenyt az előző
évekhez hasonlóan április-
ban rendezik meg, polgári
védelmi-, tűzvédelmi-,
egészségügyi-, környezet-
védelmi témakörökben.
Pásztor József elmondta:

szívesen fogadják a kerü-
letben működő intézmé-
nyek, cégek bármilyen
formájú, támogatását,
amivel a rendezvényük
színvonalát emelhetik.

Immár vasúti va-
gyonőrök járőröz-
nek az Intercity jára-
tokon, hogy csök-
kentsék a lopások
számát és vigyázza-
nak a biztonságra. 

A vagyonőröknek takarí-
tás is feladata. A MÁV
az utasok biztonsága mi-
att döntött úgy, hogy
minden Intercity vonaton
egy vagyonőr is utazik.
De nem csak a biztonság-
ra kell figyelnie, hanem a
tisztaságra is, kisebb ta-

karítási munkákat is el
kell végezniük. Mivel a
vagyonőrök többnyire
biztonsági szolgálatot,
portaszolgálatot végeztek
vállalatuknál, most
továbbképzésen megtan-
ulták az utasokkal való
viselkedés szabályait is. 

A téli megváltozott
közlekedési környe-
zet váratlan helyzet
elé állíthatja a jár-
művezetőket, egyik
pillanatról a másik-
ra olyan időjárási és
útviszonyokkal talál-
kozhatunk, amelyek
a nyári vezetéstech-
nikától lényegesen
eltérő vezetéstechni-
kát igényelnek.

A téli időszakban hida-
kon, felüljárókon és erdő-
sávval védett útszakasz-
okon fokozottabban szá-
molni kell az úttest elje-
gesedésével. A vizes út-
szakaszról jeges útsza-
kaszra való ráfutás ismer-
tető jelei lehetnek az út-

test felületének színválto-
zása, illetve a kerekek
gördülése által okozott
hanghatás csökkenése. A
balesetek megelőzése ér-
dekében alaposan vizs-
gáltassuk át járművünk
műszaki állapotát. A nyá-
ri gumiköpenyek tapadási
tulajdonságai hideg időjá-
rási viszonyok között je-
lentős mértékben csök-
kennek, azokat ajánlott
lecserélni téli gumikra.
Figyelemmel kell lenni a
gumiabroncsok levegő-
nyomására is, amelynek
általában 0,2 barral több-
nek kell lennie, mint az
azonos méretű nyári ab-
roncsénak.

A már használt téli

abroncsainak pozícióját
cseréltessük meg, így vi-
szonylag egyenletes lesz
az abroncsok természetes
elhasználódása. Ne fe-
ledjük, hogy a légzsák
nem helyettesíti a bizton-
sági övet! A légzsákot az
üléshez biztonsági övvel

rögzített emberekre ter-
vezték. Ütközés esetén a
tehetetlenségi erő miatt
előre csapódó testet az
ellenkező irányból nagy
erővel berobbanó lég-
zsák nem védi meg, sőt
további sérüléseket
okozhat.

Segélyhívás 
tûz esetén

Tûz esetén mindennél fon-
tosabb a tûzoltóság kése-
delem nélküli értesítése.
Sajnos azonban az a ta-
pasztalat, hogy sokszor
késve érkezik az elsõ beje-
lentés. Mindenki azt hiszi,
hogy "valaki már biztosan
telefonált", így elmulasztják
a segélykérést. A tûzoltósá-
got a 105 segélykérõ tele-
fonszámon értesíthetjük,
de hívható a központi se-
gélykérõ szám is, a 112. Ha
idegességünkben egyik
sem jut eszünkbe, hívhatók
a mentõk(104) vagy a rend-
õrség (107) is. Õk továbbít-
ják a segélykérést.
A tûzoltóság elsõdleges fel-
adata mindig az életmentés,
tehát az életveszélyre vo-
natkozó információt minden
esetben közöljük, egyéb-
ként mindig csak a szakem-
ber  által feltett kérdésekre
válaszoljunk! E hívószámok
tárcsázása nem kerül pénz-
be, ingyenesek, viszont nem
árt tudni, hogy a beszélge-
tést digitálisan rögzítik és a
telefonáló hívószámát a
segélykérõ központok szá-
mítógépe megjeleníti.
Ennek oka például a ren-
geteg rosszindulatú beje-
lentõ elriasztása.

Felújították a szirénákat
Vagyonõrök 
az Intercityken

- Fõnök, tényleg villamossal megyünk? Mire villamossal odaérünk leég a ház!

AAAA    hhhhûûûûvvvvöööösssseeeebbbbbbbb    éééévvvvsssszzzzaaaakkkkooookkkk    aaaajjjjáááánnnnllllooootttttttt     aaaauuuuttttóóóózzzzáááássssiiii     sssszzzzooookkkkáááássssaaaaiiii

Nyáron nyárit, télen télit

111100005555

Februártól a kirendeltség cí-
me megváltozik. Az önkor-
mányzat jóvoltából, a Garay
utca 5. szám alatti irodaépü-
letbe költözik át, ahol a már
megszokott 322-4413-as te-
lefonszámon továbbra is el-
érhetõ lesz a kirendeltség.

TAKARÉKOSSÁG
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Nagy volt az izgalom
az Almássy téri Sza-
badidőközpontban
január 14-én kora es-
te: az Erzsébetvárosi
Általános Iskola és
Informatikai Szakkö-
zépiskola 12. osztá-
lyos diákjai a szalag-
avatójukra készültek. 

- A középiskola történeté-
nek első ilyen nagyszabású
ünnepélyét Mészáros
Tamásné igazgatóhelyettes
szervezte meg, és mind-
annyian reméljük, hogy jól
sikerült rendezvényünk
hagyományt teremt isko-
lánkban - tudtuk meg
Lajkó Évától, a 12. b osz-
tályfőnökétől. A bálon a
vendégek fogadása után
vette kezdetét a szalagtű-
zés, a végzős diákok
Sevecsekné Hosszú Mária
igazgatónőtől kapták meg
a 2001/2005-ös feliratú,
kék színű kitűzőt. Az ese-

ményt a „rózsaceremónia”
kísérte, a 12. osztályosok
mindegyike egy szál rózsát
nyújtott át osztályfőnöké-
nek, megköszönve az el-
múlt évek törődését. A ze-
nés, verses műsor után kö-

vetkezett az est fénypontja,
a keringő, amelyet Kovács
Ilona tánctanárnő tanított
be a pároknak. A bemuta-
tót követően a diákok szü-
leiket, hozzátartozóikat
kérték fel táncolni.

Nagy sikert arattak az
osztálytáncok is, az elő-
adások létrehozásában Ko-
vács Ilona és Mike nyújtott
segítséget a fellépőknek. A
jó hangulatú este pezsgős
koccintással fejeződött be. 

Az idei 
vizsgaidõszakok 
Május-június hónapban
valamennyi középiskola
rendes, előrehozott, ki-
egészítő, szintemelő, is-
métlő, pótló és javító
érettségi vizsgát szervez. 

Az írásbeli vizsgák
május 9-én, a nemzetiségi
és két tanítási nyelvű kö-
zépiskolákban május 6-án
kezdődnek.

Az emelt szintű szó-
beli vizsgákat június 8. és
14. között, míg a közép-
szintű szóbeli vizsgákat
június 20. és július 1. kö-
zött kell megszervezni.

Az arra kijelölt kö-
zépiskolák szeptember-
október folyamán szer-

veznek rendes, előreho-
zott, ismétlő, pótló és ja-
vító érettségi vizsgákat.
A pontos időpontokat a
2005/2006. tanév rendjé-
ről szóló OM rendelet
határozza meg, amely-
nek kihirdetése idén
márciusban várható. 

Jelentkezési 
határidõk 

A május-júniusi vizs-
gaidőszakra 2005. február
15-ig kell jelentkezni ab-
ban a középiskolában,
amellyel a tanuló tanulói
jogviszonyban áll. A
szeptember-októberi vizs-
gaidőszakra a jelentkezés
2005. augusztus 31-ig le-
hetséges a kijelölt iskolák-

ban. A kijelölt iskolák lis-
táját minden középiskola
augusztusban megkapja. 

Kivételek
A tájékoztatás szerint
május-júniusban még
nem minden végzős kö-
zépiskolás tesz kétszintű
érettségi vizsgát. Azok,
akik a 2004/2005-ös tan-
évben a 13. évfolyamra
járnak, „régi típusú”, az-
az a jelenlegivel meg-
egyező érettségi vizsgát
tesznek. Ezt a vizsgát
minden vizsgatárgyból

középszintű érettséginek
számítják át. Ugyanakkor
ezeknek a tanulóknak is
joguk van az új követel-
mények szerinti, emelt
szintű érettségi vizsgát
tenni az általuk választott
vizsgatárgyból, illetve
vizsgatárgyakból.

2005-ben kétszintű
érettségi vizsgát azok tesz-
nek, akik a 2004/2005-ös
tanévben a 12. évfolyamra
járnak. Előre hozott érett-
ségi vizsgát tehetnek az
alacsonyabb évfolyamra
járó tanulók is.

Rendvédelembõl,
vagy akár
judaisztikából is
vizsgázhatnak
Idén újszerû feladatokkal
bõvül az érettségi vizsga-
rendszer. Az Oktatási Mi-
nisztérium döntése alapján
turisztikai, katonai, rendvé-
delmi, gazdasági és
judaisztikai ismeretekbõl is
tehetnek érettségi vizsgát a
tanulók. Az elmúlt években
több iskolában oktatták már
ezeket a tárgyakat, azon-
ban csak most kerülnek be
az érettségirõl szóló jogsza-
bályba, így az idei évtõl
lesznek választható vizsga-
tárgyak Az Oktatási Minisz-
térium elõzetes felmérést
készített arról, a tanulók kö-
rében milyen igény mutat-
kozik az új tantárgyak vizs-
gájára. Ez alapján a legnép-
szerûbbek a belügyi isme-
retek, több mint 800 diák je-
lezte, hogy a kötelezõ érett-
ségi tárgyak mellett ebben a
témakörben is szeretne
vizsgázni. Utazási és turisz-
tikai ismeretekbõl közel 500
érettségizõt várnak, gazda-
sági témában 160-an jelent-
keztek közép-, húszan pe-
dig emeltszintû vizsgára,
míg judaisztikai érettségit
elõreláthatólag 18 diák tesz
majd. Egyébként a gazda-
sági ismereteket magába
foglaló, az egyetlen új vizs-
gatárgy, ahol a felvételit ki-
váltó emelt szintû érettségit
tehetnek a diákok. A katonai
és rendvédelmi ismeretek-
rõl szóló vizsgatárgyat a
rendõri, határõri vagy más
rendészeti munka iránt ér-
deklõdõ tanulóknak ajánl-
ják. További információ az
Oktatási Minisztérium hon-
lapján, a www.om.hu olda-
lon olvasható.

EEEEllllssssõõõõ    bbbbáááálllloooozzzzóóóókkkk    aaaazzzz    EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossssiiii     iiiisssskkkkoooollllaaaa    vvvvééééggggzzzzõõõõsssseeeeiiii     

Szalagtûzés és rózsaceremónia

ÚÚÚÚttttmmmmuuuuttttaaaattttóóóó    aaaa    kkkkééééttttsssszzzziiiinnnnttttûûûû    éééérrrreeeettttttttssssééééggggiiiihhhheeeezzzz    IIIIVVVV....     

Vizsgaidõszakok és jelentkezési határidõk

ÚÚÚÚJJJJ ÉÉÉÉRRRREEEETTTTTTTTSSSSÉÉÉÉGGGGIIII
VVVVIIIIZZZZSSSSGGGGAAAATTTTÁÁÁÁRRRRGGGGYYYYAAAA KKKK

Sorozatunkban az idén bevezetésre kerülő két-
szintű érettségi vizsgával kapcsolatos legfonto-
sabb tudnivalókat foglaljuk össze, az Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
(OKÉV) tájékoztatása alapján. Az alábbiak-
ban az idei jelentkezési határidőkről és a vizs-
gaidőszakokról olvashatnak.

JELENTKEZÉS: A jelentkezési határidõ 2005. február 15. Személyesen: OKÉV Közép-
magyarországi Regionális Igazgatóságán (1052 Budapest Városház u. 7.)
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ-csütörtök 8.30-16-ig, péntek 8.30-13 óráig
Tanácsolják, hogy a torlódások elkerülése érdekében ne a jelentkezési határidõ lejárta
elõtti utolsó pillanatban keressék fel igazgatóságot!
Interneten: a jelentkezési lap és a kitöltési útmutató, valamint részletes információk meg-
találhatóak az alábbi címen: www.okev.hu

TTTTÁÁÁÁJJJJÉÉÉÉKKKKOOOOZZZZTTTTAAAATTTT ÓÓÓÓ AAAA KKKKOOOORRRRÁÁÁÁBBBBBBBBAAAANNNN ÉÉÉÉRRRREEEETTTTTTTTSSSSÉÉÉÉGGGGIIIIZZZZEEEETTTTTTTTEEEEKKKK ((((TTTTAAAA NNNN UUUU LLLL ÓÓÓÓ IIII
JJJJOOOOGGGGVVVVIIIISSSSZZZZOOOONNNNNNNNYYYYAAAA LLLL NNNN EEEE MMMM RRRREEEENNNNDDDDEEEELLLLKKKKEEEEZZZZÕÕÕÕKKKK))))     ÉÉÉÉRRRREEEETTTTTTTTSSSSÉÉÉÉGGGGIIIIRRRREEEE VVVVAAAA LLLL ÓÓÓÓ

JJJJEEEELLLLEEEENNNNTTTTKKKKEEEEZZZZÉÉÉÉSSSSÉÉÉÉVVVVEEEELLLL KKKKAAAAPPPPCCCCSSSSOOOOLLLLAAAATTTT BBBB AAAA NNNN

(A szalagavató bálról készült fotót az iskola bocsátotta rendelkezésünkre)
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A szabadidő- és tö-
megsport, az iskolai
és ifjúsági sport te-
vékenységek, a gyer-
mek és ifjúsági után-
pótlás támogatását
tűzte ki fő céljául a
néhány évvel ezelőtt
alakult erzsébetvá-
rosi JUNI-SPORT
Gyermek és Ifjúsági
Sportért Alapítvány. 

- Az alapítvány létreho-
zásának ötlete személyes
tapasztalataim alapján
vetődött fel, hiszen a csa-
ládom tagjainak is létele-
me a sport - tudtuk meg
Pekker Erikától, az ala-
pítvány elnökétől. - Ren-
geteg olyan, tehetséges,
gyermek és fiatal sporto-
ló van, akiknek szülei
sajnos nem, vagy csak
nagyon nehezen képesek
biztosítani a gyermekük
sportolásához szükséges,
minimális feltételeket. A
JUNI-SPORT Alapít-
vány programja része-
ként a különféle sport-

ágak utánpótlás-nevelé-
sét szeretné támogatni,
munkánkkal a hazai
utánpótlás területén je-
lenlévő űrt próbáljuk be-
tölteni. Tapasztalataim
szerint egy-egy fiatalabb
játékos megtalálása, le-
igazolása és feljebblépé-
se mind a klub részéről,
mind pedig a sportolói
oldalon jóval több időbe
és energiába kerül, mint
az optimális lenne. 

A JUNI-SPORT Ala-
pítvány fő okként a kom-
munikációs lehetőségek
hiányát, elégtelenségét
látja, ezért a probléma
megoldásának egyik lé-
péseként egy közös nyel-
vet beszélő, mindenki
számára elérhető infor-
mációs portált is létre
hozott. A portál nem
egyszerűen egy
weboldal, hanem az
egyes szereplők számára
egy használható, folya-
matosan aktualizált adat-
bázis. Egy olyan kom-

munikációs lehetőséget
biztosít, amelynek segít-
ségével játékosok, edzők
és menedzserek találhat-
nak egymásra, a
weboldal látogatói szá-
mára pedig közérdekű
információk tárháza is
egyben. Mint azt Pekker
Erikától megtudtuk, a
weboldal egy része fel-
töltés alatt áll, várják az
edzéstervekkel, edzőtá-
borokkal kapcsolatos in-
formációkat, illetve
szponzorok és segítők
jelentkezését. A tervek
között említette a csere-
bere programot is: a
weboldalon használt, jó
állapotú sportszereket,
eszközöket, sportruhákat
lehetne felajánlani, ame-
lyeket ingyenesen oszta-
nának szét a sporttagsági
igazolvánnyal, illetve az
iskola igazolásával je-
lentkező gyerekeknek.
Emellett tervezik egy pá-
lyázat megvalósítását is,
amelynek segítségével a

rászoruló ifjú sportolók
klubtagsági díjának költ-
ségeit támogatnák.

További információ:
(www.utanpotlas.hu) 
e-mail:cerika@axelero.hu

Az erzsébetvárosi
Küldetés Egyesület
15 éve foglalkozik
sérült gyermekek-
kel. Decemberben
meghívást kaptak
Brüsszelbe, ahol a
szervezet által tá-
mogatott gyerme-
kek is eljuthattak és
jártak többek kö-
zött az Európai Par-
lamentben is. 

A látogatásnak termé-
szetesen szakmai háttere
is volt, az egyesület el-
nökének Hitzingerné
Klemens Lillának, illetve
Nagy Mariann vezetésé-
vel, az egyesület és tá-
mogató szolgálata az ér-
telmi fogyatékosok
ügyét képviselte, vala-
mint a regionális szerve-
zetek pályázati lehetősé-
géről folytattak eszme-
cserét. A látogatókat

Kósáné Kovács Magda
EP-képviselő fogadta,
aki részt vett azon a ta-
lálkozón is, amelyet ja-
nuár 17-én az egyesület

István utcai székhelyén
rendeztek meg. A talál-
kozón a brüsszeli útról
készült videofilmet, va-
lamint az itt szerzett ta-

pasztalatokat, élménye-
ket egy baráti beszélge-
tés keretében idézték fel
a résztvevők és a vendé-
gek.

Nemzetiségek
a Babaházban
A más nemzetiségû csalá-
dok beilleszkedése, az
identitás tudat, a tolerancia
és a különbözõ kultúrák ta-
lálkozása lesz a témája a
Babaház elnevezésû gyer-
mekvédelmi napnak, ame-
lyet február 9-én 10-12 órá-
ig rendeznek meg az
Almássy téri Szabadidõköz-
pontban. Az érdeklõdõk a
Babaház címû dokumen-
tumfilm megtekintését kö-
vetõen vitafórumon vehet-
nek részt. A rendezvény be-
szélgetõpartnerei: dr. Ved-
res Klára a szociális bizott-
ság elnöke és Zádor
Péterné gyermekpszicholó-
gus, a beszélgetést vezeti:
Scheer Éva szociálpedagó-
gus. Díszvendég: Hunvald
György polgármester, fõ-
védnök: Koromzay Anna-
mária alpolgármester.

JJJJUUUUNNNNIIII ----SSSSPPPPOOOORRRRTTTT    GGGGyyyyeeeerrrrmmmmeeeekkkk    ééééssss    IIII ffff jjjjúúúússssáááággggiiii     SSSSppppoooorrrrttttéééérrrrtttt     AAAAllllaaaappppíííí ttttvvvváááánnnnyyyy

A gyermek és ifjúsági utánpótlás támogatása

GGGGyyyyeeeerrrrmmmmeeeekkkkeeeekkkk    iiiissss    eeeellllkkkkíííísssséééérrrrttttéééékkkk    aaaazzzz    eeeeggggyyyyeeeessssüüüülllleeeetttt     ttttaaaaggggjjjjaaaaiiii tttt

A „Küldetés” Brüsszelben járt

A baráti találkozó vendégét, Kósáné Kovács Magdát nagy szeretettel fogadták az egye-
sület tagjai

GGGGyyyyeeeerrrrmmmmeeeekkkk----
vvvvééééddddeeeellllmmmmiiii     
nnnnaaaapppp
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A volt kelet-európai orszá-
gok közül az Európai Unió-
ba újonnan belépettek sorá-
ból a hollandoknak első-
ként ugyan Lengyelország
jut eszükbe, de legtöbben
Magyarországot említik.
Azaz Magyarországot,
mint új EU-családtagot töb-
ben ismerik. 

A kétezer holland 39%-
ának Magyarországról
semmi nem jut eszébe.
Akinek valami mégiscsak
eszébe jut, azoknál „Buda-
pest legyőzte a gulyást”, az-
az a megkérdezettek túl-
nyomó része (44%) első-

sorban Budapestre asszoci-
ál, s a gulyás a második
helyre csúszott. Örömteli,
hogy a magyar kultúra a
harmadik helyet kapta a
megkérdezettek körében,
míg a Magyarországgal
kapcsolatos negyedik leg-
gyakoribb asszociáció a jó
nyaralási lehetőség volt.
Mint kiderült több holland
asszociál a monarchiára,
mint az 56-os forradalomra.
Mindemellett a foci és a
"puszta" presztízse lecsú-
szott:  a hollandok velünk
kapcsolatban ugyanannyi-
an  gondolnak  a szép nők-

re, mint a jó focira (3%), s a
pusztát a válaszolóknak
már csak 2%-a említi. 

A holland válaszolók
közel kétharmada egyetlen
egy híres magyart sem is-
mer. Egyetlen egy olyan
név nincs, amit a válaszo-
lók legalább 10%-a említett
volna. A legtöbben Bartók
Béla nevét ismerik (8%),
ezt követi még mindig Pus-
kás Tivadar (7%), majd
Márai Sándor (6%). A
megkérdezettek több mint
90%-a még soha nem talál-
kozott a magyar kultúrával.
Új jelenség, hogy a magyar
kultúrát egyre többen „fo-
gyasztják” Magyarorszá-
gon, sokan ennek megis-
meréséért utaznak hozzánk.
Meglepő, hogy a megkér-
dezettek közel egyötöde
járt már Magyarországon.

A Godot Galériában
feLugossy László Vad
Magány (Antizombie
asszociációk) című kiál-
lítása tekinthető meg feb-
ruár 12-ig. feLugossy
László 1947-ben szüle-
tett Kecskeméten. Auto-
didakta művész. 1968 óta
rendszeresen vesz részt
kiállításokon, a képző-
művészet mellett iroda-
lommal, filmmel, zené-
vel és performance-szal
is foglalkozik. 1990-ben

Munkácsy díjat kapott,
alapító tagja a szentend-
rei Vajda Lajos Stúdió-
nak, a Képzőművészek
Országos Szövetségének
és a Magyar Alkotómű-
vészek Egyesületének,
valamint 1986-ig az A.
E. Bizottság együttesnek.

A Godot Galéria címe: Ma-
dách út 8., nyitva: keddtõl
péntekig 10 és 18, szomba-
ton 10 és 13 óra között. Tele-
fonszáma: 322-5272.

Befejeződött a kutyák
2004. évi kötelező ve-
szettség elleni védőoltá-
sának beadása, az oltás-
tól távolmaradt kutyák
oltására a pótoltás idején
van még lehetőség. Ebe-
ik számára a pótoltás be-
adását 2005. január 31-ig
kérhetik még a kutyatu-
lajdonosok - tájékoztatott
dr. Kósa Zita kerületi ál-
latorvos.

Aki bármilyen okból
az elmúlt évben elmulasz-
totta a kötelező védőoltás-
ban részesíteni kutyáját,
az haladéktalanul keresse
meg az illetékes állator-

vost és pótoltassa az eb ol-
tását! Az oltástól való tá-
volmaradás szabálysértési
eljárást, vagy súlyosabb
esetben az eb elkobzását
vonja maga után. 

A főváros Pro
Cultura Urbis dí-
ját kapta a másfél
évvel ezelőtt, ma-
gánerőből meg-
nyílt Spinoza Ház.
A díjat a Dob utcá-
ban található kul-
turális intézmény
tulajdonosa, Sán-
dor Anna vette át
január 20-án.

A Spinoza egyrészről a
holland kultúra megis-
mertetését tűzte ki célul,
ugyanakkor különleges
kínálatot nyújt hazai mű-
vészeti programokból is.
Egymást érik a zenés iro-
dalmi műsorok, színházi
előadások, talk-show-k,
kabaré előadások, ame-
lyek az ingyenes déli kon-

certekkel és unikumnak
számító kiállításokkal
egészülnek ki. Aki pedig

egy finom ebédre, vagy
egy jó feketére vágyik, az
betérhet a ház hangulatos

éttermébe, illetve kávéhá-
zába is. A Spinoza címe:
Dob utca 15.

Január 28-án, február 4-
én és 17-én 19 órai kez-
dettel az RS9 Színházban
(Rumbach Sebestyén u.
9.) újra színpadra kerül
Harold Pinter: ÁRULÁS cí-
mû darabja. Jegyek inter-
neten is rendelhetõk az
RS9 Színház honlapján:
http://www.szinhaz.hu/rs9/
jegyrendeles.html

MMMMiiiitttt     ttttuuuuddddnnnnaaaakkkk    aaaa    hhhhoooollll llllaaaannnnddddooookkkk    MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrroooorrrrsssszzzzáááággggrrrróóóóllll????    

„Budapest legyõzte a gulyást”
Az elmúlt évben egy érdekes felmérést végzett a
Dob utcai holland-magyar kulturális központ,
a Spinoza. Arra voltak kíváncsiak: vajon mit
tudnak a holland emberek Magyarországról?
A kétezres mintát alapul vevő felmérés, termé-
szetesen csak tájékoztató jellegű érdekesség.

KKKKuuuuttttyyyyaaaattttaaaarrrrttttóóóókkkk    ffff iiiiggggyyyyeeeellllmmmméééébbbbeeee

Pótoltás

Pro Cultura Urbis díj a Spinozának

A kulturális intézményben étterem és kávézó is várja az irodalmi, zenei elõadásokra érkezõket

Vad magány a
Godotban

ÁÁÁÁRRRRUUUULLLLÁÁÁÁSSSS
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Gyerekeknek
� Tücsök-zene minden
kedden 9.30-11.45-ig.
Személyiségfejlesztő rit-
mus-ének-zene foglalko-
zások zenepedagógus ve-
zetésével.
� Mollini Bűvész és
Készségfejlesztő Klub
minden szerdán 15.30-
17.30-ig.
� Ringató: minden pén-
teken 10-10.30-ig. Éne-
kes-játékos-mondókás
foglalkozások szülőknek
és 3 év alatti gyermekek-
nek
� Fashion Dance tánc-
tanfolyam minden hétfőn
és szerdán 17-től 18 órá-
ig, 6-14 éves gyermekek
és tinik részére. Táncos
divatshow versenyszerű-
en. Vezető edző: MIKE
és a 10 éves múlttal ren-
delkező POWER
DANCE TEAM. Infor-
máció: 06-20/3243-088,
www.powerdanceteam.h
u, www.fashiondance.hu

Felnõtteknek
� Baba-Mama Klub
minden csütörtökön
9.30-12-ig.
� IAIDO, a személyiség
fejlesztése a harcművé-
szet útján minden hétfőn
20-21.30-ig.

� Power Dance tánctan-
folyam minden hétfőn és
szerdán 18.00-19.30-ig,
ahol a FUNKY, STREET
DANCE, USA HIP-HOP,
CLIP DANCE alapjaitól a
fellépő szintig tanítja a 13
év felettieket MIKE: 06-
20/3243-088. Óradíj:
1.500 Ft/alkalom vagy
6.500 Ft/hó.
� CAPOEIRA, afro-
brazil harcművészeti klub
február 1-től minden ked-
den és csütörtökön 20-
21.30-ig. Belépő: 6.000

Ft/ hó, oktató: Formando
Marcelo
�Cadillac Táncstúdió, la-
tin amerikai táncok, swing
és Boogie-woogie minden
vasárnap 15.45-19.30 óra
között.
�Hastánc februártól min-
den pénteken 19-20 óráig,
érdeklődni lehet Tóth Tí-
meánál a 06-70/942-
1910-es telefonszámon.
�Callanetics típusú torna
indul szerdánként 18.30-
19.30-ig. Jelentkezni:
352-1572-es telefonszá-
mon lehet.

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

Klubok, civil
szervezetek
� ETKE minden hétfőn

17-20 óráig és minden
hónap első csütörtöke
17-19 óráig.
� Erzsébetvárosiak
Klubja minden hónap 3.
csütörtök 17-20 óráig.
� Amatőr rovarászok
klubja minden hónap el-
ső szerdáján 18-19-ig.
� Kláris Irodalmi kör
összejövetelei: minden
hónap 1. és 3. keddjén
16.30-18.30 óráig.
�Morvay Károly Nóta-,
és Dalkör próbái minden
pénteken 15-18 óráig,
minden utolsó péntek
nyilvános próba. Ingye-
nes!
� Hetes Műhely minden
kedden és szerdán 15-20
óráig terápiás foglalko-
zás

Uszodai 
programok
� Minden hétfőn 18.45-
19.30 Vizitorna.
� Úszásoktatás: ovis
korosztálynak kedden
16.30-17.30-ig és csütör-
tökön 15.45-19.30-ig, is-
kolásoknak és felnőttek-
nek hétfőn 18-19.30-ig
és szerdán: 18.45-19.30-
ig.
� Bébi úszás: hétfőn
16.30-18-ig, szerdán
16.30-18.45-ig, pénteken
16.30-18.45-ig.

Bioélelmiszerek között válogathatnak az egészséges életmód hívei a biopiac kínálatá-
ból, amely minden szombaton 8 és 13 óra között tart nyitva az Almássy téri Szabadidõ-
központban. Képünk egy korábbi rendezvényrõl készült, illusztráció.

A Janikovszky Éva Mûvészeti Általános Iskola 2005. febru-
ár 12-én 19 órai kezdettel nagyszabású jótékonysági estet
szervez a „Jövõnkért a Rottenbiller utcai Általános Iskolá-
ért” alapítvány javára.
Az alapítvány kiemelt feladatai:
- tanulók táboroztatása, erdei iskolák szervezésének támo-
gatása
- a szakmai munka támogatása/ neveltségi szint emelése,
színház, múzeum, hangverseny látogatás finanszírozása/
- iskola rendezvények támogatása
- tehetséges gyermekek mûvészeti nevelésének anyagi
segítése
- bónuszrendszer kiépítése/ az iskola állagának megõrzé-
se, gyermekek szervezõképességének fejlesztése.
A vacsorával és szórakoztató mûsorral egybekötött a „Tél-
utói Vigasság” jótékonysági bál helyszíne: Novotel-Palace
Szálloda, Rákóczi út 43-45.
Az est fõvédnöke: Magyar Bálint oktatási miniszter.
Védnökök: Hunvald György polgármester, Gál György és
Czibula Csaba önkormányzati képviselõk.
Információ és jegyigénylés az iskola titkárságán, a 342-
6999/11-es telefonszámon.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!
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Cím: Wesselényi utca 17.    Telefonszám: 413-35-50
� Jóga minden hétfõn 18 órakor Borsche Károlyné vezetésével. Jelentkezés a helyszínen,
díja: 250-500.-Ft.
� Minden csütörtökön 18-21 óráig a Kiút Egyesület mentálhigiénés tanácsadása, elõzetes
bejelentkezés alapján (tel.: 413-35-54).
� Minden pénteken 18 órától az "Egyrõl a Kettõre" Alapítvány Egyszülõs Klubja. Jelentke-
zés a helyszínen Nagy Zsókánál.
�Minden kedden 15-20 óráig az "Iszlám-Keresztény-Zsidó" Szabadegyetem elõadásai. Je-
lentkezés a helyszínen, vagy a közösségi házban. A tanfolyam díja alkalmanként 1000 Ft.
� Múzsa Egyesület szervezésében "Hangoló" címmel zeneóvodai foglalkozások: hétfõn
16-19 óráig, kedden 16-17 óráig, péntekenként 16-17 óráig, szombatonként 9-10 óráig és
15-16 óráig. Jelentkezés a helyszínen, vagy Nagy Máriánál telefonon: 06(20)543-84-27.
� Január 27-én 17 órakor Pókos Szvetlana és Bosnyák László, az Erzsébetvárosi Képzõ-
mûvész Kör tagjai kiállításának megnyitója. A kiállítás február 16-ig 10-17-ig tekinthetõ
meg.
� Január 28-án 17 órakor Tiszta Színház Egyesület Irodalmi estje. A belépés ingyenes.
Február 12-én 16 órakor Operavarázs címmel a Múzsa Kamarazene Egyesület estje, a
Don Carlos címû opera ismertetése zenei illusztrációkkal. Belépõdíj: 600 Ft.

TTTTaaaannnnffffoooollllyyyyaaaammmmooookkkk    ééééssss    kkkklllluuuubbbbooookkkk    aaaazzzz    AAAAllllmmmmáááássssssssyyyy    ttttéééérrrriiii     SSSSzzzzaaaabbbbaaaaddddiiiiddddõõõõkkkköööözzzzppppoooonnnnttttbbbbaaaannnn

Az Almássy téri Szabadidőközpont címe: 
Almássy tér 6., telefonszám: 352-1572.

AAAAZZZZ EEEERRRRZZZZSSSSÉÉÉÉBBBBEEEETTTTVVVVÁÁÁÁRRRROOOOSSSSIIII KKKKÖÖÖÖZZZZÖÖÖÖSSSSSSSSÉÉÉÉGGGGIIII HHHHÁÁÁÁ ZZZZ
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1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117

Február 1-én 17 órakor a Karitász munkatár-
sainak havi gyűlése. Február 2-án Gyertyaszen-
telő Boldogasszony ünnepén, az esti szentmisén
gyertyaszentelés. Február 3-án Szent Balázs nap-
ján, valamennyi szentmisén Balázs-áldás. Febru-
ár 4-én elsőpénteken betegeinket a szokásos mó-
don meglátogatjuk. Az esti szentmise után szent-
óra 19.30-ig. Február 6-án minden szentmise
után Balázs-áldás. Február 9-én hamvazószerda,
a nagyböjt kezdete. Ezen a napon szigorú böjtöt
tartunk. Minden szentmisén hamvazás. Február
10-én 14 órára szeretettel várjuk idős és magányos
testvéreinket az Idősek Klubjába. Február 11-én
17 órakor keresztút.

Felhívjuk a figyelmet a február 4-én 18 óra-
kor a Városmajori Jézus Szíve templomban (Csa-
ba utca 5.) tartandó konferencia beszédre. Előadó
Várnai Péter egyetemi lelkész. Téma: Az élet és
egészség keresztény megbecsülése a családban. A
mértékletességerénye evésben, ivásban. A do-
hányzás, drogfogyasztás, mint káros szenvedély.
Szeretettel kérjük, hogy adófizetõ híveink adójuk 1-1 %-
át ajánlják fel a Magyar Katolikus Egyháznak (technikai
száma: 0011), illetve a Szent Erzsébet Plébániáért Ala-
pítványnak, melynek adószáma: 18001927-1-42. Az ala-
pítvány céljai között szerepel templomunk tatarozása, a
szociálisan rászorulók támogatása és az ifjúság testi-lel-
ki fejlõdését célzó programok megvalósítása. Idén is szá-

mítunk nagylelkû támogatásukra.

ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd----hhhháááázzzz iiii
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Az 1905-ös esztendő jelen-
tős volt a budapesti görög
katolikusok életében. Ettől
az évtől kezdve működött a
Rózsák teri kistemplom gö-
rög szertartásúként.  Erede-
tileg a VII. kerület, Erzsé-
betváros temploma volt.
Kerületünk a városegyesí-
tés után keletkezett (1873),
s Terézvárosból vált le.
Igaz, a terézvárosi templom
a két kerület határán áll, de
mégis célszerű volt Erzsé-
betváros részére egy külön
plébániatemplomot építeni,
s ez 1881-ben meg is tör-
tént. Idővel azonban na-
gyobb templomra támadt
igény, így épült fel a tér kö-
zepén álló, kéttornyos, neo-
gótikus  Árpád-házi Szent
Erzsébet templom. Ám a
kistemplomot nem bontot-
ták le, hanem úgy döntöt-
tek, hogy átadják a görög
katolikus egyháznak. 
A régi polgárjegyzékek
szerint a XIX. század első
felében 3-4 görög katoli-
kus család élt Pesten. Szá-
muk 1867 után folyama-
tosan gyarapodott, s fel-
merült az igény külön
egyházközségre, külön
templomra, s ennek meg-
valósítására mozgalom is
indult, de a tervek megva-

lósulására csak 1905-ben
került sor.
Templomunk stílusa ek-
lektikus, de némi neoro-
mán stílusjegyek is felfe-
dezhetők rajta:  kerek kó-
rusablak, félköríves záró-
dású ablakok, fogazás a
párkányzat alatt. Szenté-
lye keletre néz, s ez meg-
felel a régi templomépíté-
si hagyományoknak, így

a görög katolikusoknak
is.
Kezdetben magában állt a
házak között, a két parók-
iális épület későbbi a két
oldalt levő kapuboltoza-
tokkal, amelyek biztosít-
ják a körmenetek megtar-
tását, mivel a templom
körüljárhatósága megma-
radt.   

Dr. Sasvári László

GGGGöööörrrröööögggg    kkkkaaaattttoooollll iiiikkkkuuuussss    eeeeggggyyyyhhhháááázzzzkkkköööözzzzsssséééégggg

Görög szertartás száz éve

Ismételten felhívjuk a
figyelmet az Árpád-
házi Szent Erzsébet
templomunk altemp-
lomában található ur-
natemetőnkre, amely
a főváros egyik leg-
szebb ilyen feladatokat
ellátó létesítménye. 

Felújítási munkálatai után
ismét teljes befogadóképes-
séggel működik. A sírhe-
lyek ára, ÁFA tartalma
ezévben nem emelkedik. 

Az urnatemetőben egy
személyestől egészen kilenc
személy befogadására alkal-
mas sírhelyek találhatók,
minden változatban. Egyre
többen vásárolják meg előre
majdani nyugvóhelyüket.
Gyakori, hogy egy-egy csa-
lád megvásárol nagyobb be-
fogadóképességű urnafül-
két, és ebbe a családi sírhely-
be áthozatják más temetők-
ből szeretteik hamvát. Az
urnahelyek el nem évülő
időtartamúak. Felhívjuk az

érdeklődők szíves figyel-
mét, hogy a keresztény egy-
házak bármelyikéhez tarto-
zó hívek temetkezhetnek
ide, amire számos esetben
került már sor.

Urnatemetői ügyintézés
a plébánia (Rózsák tere 8.)
irodájában hétfőn 14-18 órá-
ig, szerdán 15-18 óráig, csü-
törtökön 9-12 óráig. Tele-
fonszám: 322-4117. Szere-
tettel várjuk az urnatemető
iránt érdeklődőket!

Szûcs Gizella
Szent Erzsébet Plébánia

Urnatemetõ az altemplomban

Január 16. és 23. között ren-
dezték meg Budapesten az
Ökumenikus Imahetet,
melynek bibliai mottója
volt: Krisztus az egyház
egyetlen fundamentuma
(1Kor 3,1-23).

- Nem hibázunk, ha a hí-
vő hétköznapi okosság út-
mutatását megfogadjuk, va-

gyis az igazságra, tisztesség-
re, a keresztény tanításra, a
krisztusi erkölcs elveire épít-
jük életünket - mondta Erdő
Péter bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek
az ökumenikus imahét nyitó
istentiszteletén, a Kálvin téri
református templomban. 

- Istenre mindig számít-

hatunk. „Isten nagysága és
rendíthetetlen biztonsága
nem hideg, külső erőként je-
lentkezik az ember számára.
Isten ugyanis szeret min-
ket.” - Mi kapcsol bennün-
ket, keresztényeket össze? -
tette fel a kérdést a főpásztor.
- Sorolhatnánk a keresztény
tanítás alapelemeit: a szent
könyveket, néhány ősi egye-
temes zsinat tanítását és sok
egyebet a keresztény közös-
ségek jelenéből és múltjá-
ból. De sokkal rövidebben
és teljesebben is válaszolha-
tunk erre a kérdésre: „min-
ket, keresztényeket maga Jé-
zus Krisztus személye kap-
csol össze” - mutatott rá Er-
dő Péter bíboros szentbe-
szédében.

(www.katolikus.hu)

Istentisztelet vasárnap 11 órakor.Családi istentisztelet minden hónap elsõ vasárnapján 9.30 óra-
kor. Ifjúsági istentisztelet  minden hónap utolsó vasárnapján 18 órakor. Ifjúsági óra szombaton 18
órakor a gimnazistáknak. Az „Ifi plusz” alkalmak vasárnap 18 órakor - egyetemistáknak. A Fasori
Fiatal Öregdiákok Kórusának tagjai (FAFÖK) csütörtökön 19 órakor találkoznak.Gyülekezeti bib-
liaóra szerdán 15 órakor. A „Középnemzedék” bibliaórája minden hónap utolsó hétfõjén 18 óra-
kor. Gyülekezeti hitoktatásalsósoknak kedden 16.15 órakor, felsõsöknek szerdán 16.30 órakor.
Gyermek-bibliakör 5-8 éveseknek vasárnap 11 órakor, az istentisztelet ideje alatt a gyülekezeti te-
remben van.Konfirmációi oktatást szombatonként 15.30 órakor tartanak.Fasori Evangélikus Egy-
házközség: Damjanich utca 28/b.Telefonszám: 322-2806. Honlap: church.lutheran.hu/fasor
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Ökumenikus Imahét Budapesten
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A farsang hazánkban
vízkereszttől (január
6.) a húsvét vasárna-
pot megelőző 40 na-
pos böjt kezdetéig
tart, azaz húshagyó-
keddig vagy hamva-
zószerdáig. 

A farsangot a középkor óta
ünneplik Magyarországon.
Hagyománya valószínűleg
német földről érkezett hoz-
zánk. Utolsó három napja
"a farsang farka" a féke-
vesztett öröm és mulatozás
ideje volt. Annak idején azt
tartották, hogy a rövidebb
nappalokkal és hosszú éj-
szakákkal váltakozó utolsó
téli napokban a gonosz
szellemek életre kelnek. E
hiedelemből ered, az ijesztő
jelmezek felöltésének szo-
kása, amely a halált és a go-
nosz erőket hivatott elűzni.
A mohácsi busójárás napja-
inkban is népszerű felvonu-
lása ennek az időszaknak.

Általános volt a tánc
és a bálozás szinte minden

faluban. Ismertek a farsan-
gi napok jellegzetes táji
megnevezései is, úgymint
a farsangvasárnapot meg-
előző kövér- vagy
zabálócsütörtök, mely el-
nevezés onnan származik,
hogy ilyenkor kezdték
meg a farsangi ételek ké-
szítését. A farsang utolsó

napját jelölő húshagyó-
kedd elnevezés is a hús el-
hagyását, a böjt kezdetét
jelzi. Amikor elérkezett
húshagyó éjfél, megkon-
dult a harang, jelezve,
hogy vége a farsangnak.
Abbahagyták a mulato-
zást, a bíró letette a vonót
vagy dudát, mert „begyött
a böjt”. Másnap a hamva-
zó- vagy böjtfogadószer-
da, már a hosszú böjt meg-
kezdésének első napja. Is-
mert volt még a szerdát
követő csonkacsütörtök
elnevezés is, mely onnan
ered, hogy ezen a napon
még el lehetett fogyasztani
a maradékot.

A Magyarországi Re-
formátus Egyház a
történelmi egyházak
között - a katolikus
egyház után - szám-
arányában a máso-
dik helyet foglalja el. 

A reformáció magyaror-
szági, kálvini ága két hit-
vallást fogadott el Debre-
cenben 1567-ben, a
Heidelbergi Kátét és a II.
Helvét Hitvallást. Innen,
az 1567-es Debreceni Zsi-
nattól számítják a magyar
református egyház létét. A
presbiteriánus egyházak
között ez az egyetlen egy-
ház, ahol püspökök álltak
és jelenleg is állnak világi
elnöktársukkal, a főgond-
nokokkal az egyházkerüle-
tek élén. Az egész világon
ma mintegy három és fél
millió magyar reformátust
tartunk nyilván. Ebből
mintegy kétmillióan élnek
Magyarországon, másfél
millióan a különböző or-
szágokban. Az első világ-
háborút követően Magyar-
ország területvesztésével

együtt számos magyar
egyházrész, így az egész
Erdélyi kerület és gyüleke-
zetek csoportjai kerültek
határainkon kívülre. Ezek
ősi lakhelyükön élnek
ugyan, de idegen nyelvi és
vallási környezetben foly-
tatják életüket. Az Ameri-
kai Egyesült Államokban
két különböző egyházi
szervezetben, összesen
hetven magyar református
gyülekezet él. Ezenkívül
Kanadában, Nyugat-Euró-
pában, Ausztráliában, La-
tin-Amerikában élnek ma-
gyar reformátusok. A kör-
nyező országokban és a vi-
lágon szétszórtan élő ma-
gyar reformátusokkal a
Magyarországi Reformá-
tus Egyház szoros testvéri
kapcsolatokat tart, részben
a Magyar Reformátusok
Világszövetsége, részben a
Magyar Református Egy-
házak Tanácskozó Zsina-
tának keretei között. Ma az
ország tízmilliós lakossá-
gának körülbelül 21 száza-
lékát teszik ki a reformátu-

sok. Az 1200 gyülekezet
négy egyházkerületben, il-

letve 27 egyházmegyében
él. (www.reformatus.hu)

Gyertyaszentelõ
Boldogasszony
napja február 2-án
A templomokban ezen a na-
pon szentelik a gyertyát,
melynek a keresztény em-
ber életében, ünnepekhez
kötõdõ szokásaiban kiemelt
szerepe van. Európában a
gyertyaszentelés szokása a
XII. század folyamán terjedt
el. A szentelt gyertya Krisz-
tust jelképezi. Az újszülött
mellett a keresztelésig gyer-
tyát égettek, valamint a bete-
gek illetve a halott mellett is.
Nagyobb ünnepeken, hús-
vétkor, karácsonykor ezt a
gyertyát gyújtották meg. A
gazdák úgy tartották, hogy
vihar alkalmával is meg kell
gyújtani, távol tartja a villám-
csapást és a jégverést. Is-
mert idõjárásjóslás kötõdik
ehhez a naphoz. Ha süt a
nap, a medve elõjõve bar-
langjából meglátja az árnyé-
kát, ezért visszamegy, és
még hosszú lesz a tél. Ha vi-
szont rossz idõ van, nem tart
már sokáig a hideg.

Szent Balázs 
püspök napja 
február 3-án
Balázs a torokbetegségek
ellen védõ szent, a legen-
da szerint megmentett egy
halszálkát nyelt fiút. Mivel
Magyarországon még a
XX. század elsõ felében is
- a védõoltás bevezetéséig
- rettegett és sok áldozatot
követelõ betegség volt a
diftéria, más néven torok-
gyík, érthetõ, hogy ennek
a szentnek komoly kultu-
sza alakult ki. A balázsolás
alkalmával a katolikusok-
nál a pap a gyermek álla
alá két gyertyát tesz ke-
resztbe, és könyörgõ imát
mond érte. Szokásban volt
az iskolás korú gyermekek
balázsjárása is. Ez a Ger-
gely-naphoz hasonló ado-
mánygyûjtõ szokás, ami-
kor a maskarába öltözött
gyerekek köszöntik a házi-
akat, azok pedig a tanító-
nak adományokat külde-
nek (szalonnát, tojást,
zsírt).

A Magyarországi Református Egyház története

A Fasori Református Templom épülete a Városligeti Fasor
7. szám alatt
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Magyar Zsidó
Zarándokkönyv
Egy izgalmas, szellemi ki-
rándulásra, zarándoklatra
kalauzolja az olvasókat a
Chabad Lubavics Zsidó
Nevelési és Oktatási
Egyesület kiadásában
megjelent Magyar Zsidó
Zarándokkönyv. A mû egy
Magyarországon komoly
múltnak örvendõ világot, a
híres rabbik és chaszid
rebbék életét, emlékét, a
hozzájuk fûzõdõ legendá-
kat idézi fel. Felkeresi a
bölcsek sírjait, mûködésük
színtereit. Felidézi a ne-
vükhöz fûzõdõ, néprajzilag
is igen érdekes legendá-
kat, hagyományokat, a zsi-
dó zarándoklás fogalmát,
célját, a temetõlátogatás
szabályait, szokásait. Fel-
idézi az egykori kisvárosi,
falusi zsidó életet, bemu-
tatja az itt található épített
emlékeket, a temetõket,
az egykori zsinagógákat,
iskolákat és rabbiházakat.
További információ: a 268-
0183-as telefonszámon,
vagy a info@zsido.com e-
mail címen.

Emlékezõ istentisztelet 
a zsinagógában
A budapesti gettó felszabadításának 60. évfordulója alkal-
mából emlékezõ istentiszteletet tartott a Budapesti Zsidó
Hitközség január 18-án a Dohány utcai zsinagógában. A
megemlékezésen beszédet mondott Schweitzer József
nyugalmazott országos fõrabbi és Fröhlich Róbert fõrabbi.

66660000    éééévvvveeee    sssszzzzaaaabbbbaaaadddduuuullll tttt     ffffeeeellll     aaaa    bbbbuuuuddddaaaappppeeeesssstttt iiii     ggggeeeettttttttóóóó



HHHH EEEE LLLLYYYY TTTT ÖÖÖÖ RRRRTTTTÉÉÉÉNNNNEEEETTTT18 2005/2. szám

A szovjet vörös had-
sereg január 18-án,
pontosan 60 éve sza-
badította fel a pesti
gettót. A Budapesti
Zsidó Hitközség
emlékező istentisz-
teletet tartott a fővá-
rosi zsinagógában. 

A budapesti gettó felsza-
badításának hatvanadik
évfordulója alkalmából
tartott megemlékezést a
Budapesti Zsidó Hitköz-
ség a Dohány utcai zsina-
gógában. Az istentisztele-
ten részt vett Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök,
Mádl Ferenc köztársasá-
gi elnök és Szili Katalin,
az Országgyűlés elnöke
valamint politikusok,

közéleti személyiségek,
egyházak és diplomáciai
testületek képviselői is.
Erzsébetváros képvisele-
tében a megemlékezésen
megjelent Hunvald
György polgármester és a
kerület képviselő-testü-
letének több tagja. A Do-
hány utcai zsinagógában
tartott megemlékezésen
Gyurcsány Ferenc mon-
dott beszédet.  

A Holokauszt nem
egy a bűnök közül, ha-
nem maga a bűn! -
mondta Gyurcsány Fe-
renc kormányfő. Fröhlich
Róbert főrabbi beszédé-
ben arra kérte a megem-
lékezőket, néhány percre
képzeljék magukat a hat-

van évvel ezelőtt a gettó-
ban élt emberek helyébe.
Meg kell tanítani az új
nemzedékeket, meg kell
értetni az ordas eszmék-
re hajlamosakkal, hogy
a gyűlölet, a rasszizmus,
az antiszemitizmus nem
pusztán a zsidó életek
pusztulásával jár, de
megszégyeníti, vissza-
veti és elértékteleníti
mindazokat a társadal-
makat, amelyek nem
szabnak neki időben gá-
tat - mondta.

Hunvald György Er-
zsébetváros polgármes-
tere elmondta: mind-
annyiunk közös köteles-
sége, hogy emlékez-
zünk a hat évtizeddel

ezelőtti borzalmas idő-
szakra, és emlékezni ta-
nítsuk az utánunk jövő
nemzedéket is. Felada-
tunk, hogy tanítsuk meg
azokat is a történelmi
hűség szerint emlékez-
ni, akik ma másként
gondolkodóként élnek
közöttünk. Nem fordul-
hatott volna elő és nem
fordulhat elő soha többé,
hogy az itt,  egy hazában
élőket ne kizárólag ma-
gyarnak, embernek te-
kintse bárki is. Arra kell
tanítani a gyermekeket,
hogy nincsen vallásra,
fajra, bőrszínre való kü-
lönbség. Az ember érté-
két a belső tulajdonsá-
gok jelentik. 

Ez a jelentős embertö-
meg 1944. júniusától
csak az úgynevezett
„csillagos házakban”, -
amelyeket a kapujukon
kötelezően elhelyezett 30
cm-es sárga Dávid-csil-
lagról neveztek el - lakha-
tott. A nyilas hatalomát-
vétel után tovább romlott
helyzetük, egy részük az
úgynevezett védett há-
zakba - amelyek egy da-
rabig diplomáciai men-
tességet élveztek - került,
ám a legtöbb pesti zsidó,
több mint 70.000 ember,
a november 29-én Erzsé-
betvárosban létrehozott
gettóba került. Mind a ki-
fejezés, mind az intéz-
mény nem a nemzetiszo-
cialista fajüldözés talál-
mánya. Már a korakö-
zépkori Bizáncban, majd
a XI. századi Velencében
oklevelek említenek
olyan zsidónegyedet,
ahol kötelező volt az ott

lakás és korlátozott a ki-
be járás. Egyébként az
egyes kisebbségek min-
dig összehúzódtak saját
utcáikba, de ez nem volt
kényszerlakhely. Már az
ókorban létezett pl. Ale-
xandria városában zsidó-
negyed, de ezt nem minő-
síthetjük gettónak. A kö-
zépkori gettókban a zsi-
dók hatósági ellenőrzés
mellett éltek. Az egyetlen
kapuban keresztény őr-
ség, vagy legalábbis por-
tás ügyelt arra, hogy a
bent élők csak nappal
hagyhassák el az ellenőr-
zött területet, és az itt élő-
nek az esti Ave Maria
imádság idejére vissza
kellett térnie. Zavargások
idején némi biztonságot
nyújtott a gettó, ahová vá-
sárolni, zsidó ünnepeken
nézelődni keresztények is
bejártak. Nem tudjuk a
„gettó”  szó pontos erede-
tét. Olasz kifejezés, de le-

het, hogy a héber „get” el-
választás szóhoz is van
köze. Az biztos, hogy a

felvilágosodás a XVIII-
XIX. században minde-
nütt megszüntette a get-
tót, mint kényszerlakhe-
lyet, a zsidónegyedek,
jellegzetes zsidóutcák
sok helyütt megmarad-
tak, de már elköltözhetett
aki akart - elsősorban a
vagyonosabb zsidó pol-

gárság élt is a lehetőség-
gel. A kiegyezés után ro-
hamos fejlődésnek indu-
ló fővárosban a zsidó la-
kosság zöme a Belső-
Erzsébetvárosban össz-
pontosult, itt állították fel
1944 őszén a gettót. Ez a
gettó már a német meg-

szállók által Kelet-Euró-
pában kijelölt lezárt zsi-
dónegyedek mintájára lé-
tesült, amelyek a zsidók
összegyűjtését szolgál-
ták. Nem autonóm ki-
sebbségi lakóterületek,
hanem a halál előszobái
voltak. 

(Folytatjuk)

A halál elõszobái...
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Munkaszolgálatra behívások és deportálások - amelyek nem voltak
olyan általánosak és egész közösségekre terjedők, mint a nyáron a ma-
gyar vidéki zsidóság elhurcolása -, de különösen a hírhedt hegyeshal-
mi halálmenetek, tízezreket érintettek. A fővárosi zsidóság 1944 őszé-
re a „békebeli” 200 ezres létszámának mintegy felére olvadt. 

A gettóban élõ emberek számára kötelezõ viselet volt
a felsõruházatra tûzött sárga csillag

60 éve szabadult fel a pesti gettó

A háborúban és a Holokauszt során a 200 ezres pesti zsidóság közel fele életét vesztette. Az Erzsébetvárosban
lévõ pesti gettó területén mintegy 70 ezer magyar zsidót zsúfoltak össze. Lapunk megemlékezésül összefoglaló so-
rozatot indít Az Egyetlen megmaradt gettó címmel.

Január 25.
1077 - Canossa-járás 
IV. Henrik német király az itáliai Ca-
nossában kénytelen vezekelve en-
gedni VII. Gergely pápának a fõ-
papok kinevezése kérdésében

1486 - Az elsõ nyomta-
tott törvénykönyv 
A Bécs elfoglalása után hazatérõ Má-
tyás 1485 karácsonyára összehívott
országgyûlés végén törvénykönyvet
bocsátott ki. A törvénykönyv részlete-
sen szabályozta a perjogot, kiterjesz-
tette a vármegyék bírói hatáskörét.

1924 - Az elsõ téli 
olimpia 
A franciaországi Chamonix-ban el-
sõ ízben rendezik meg a téli olimpi-
ai játékokat. 16 országból mintegy
300 résztvevõ, 5 sportágban, 14
versenyt bonyolít le.

Január 27.
1756 - Megszületett
Mozart 
Az európai zene egyik legragyo-
góbb csillaga. Együtt csodálhatjuk
benne a kivételes, született tehet-
ség nagyságát és egy gazdag, tel-
jes értékû zenei korszak eredmé-
nyeit.

1919 - Meghalt
Ady Endre
Erdély északi részén, a Szilágy-
ságban született hazánk egyik leg-
nagyobb költõje. Szülõhelyét, Ér-
mindszentet ma Adyfalvának neve-
zik. Fiatalon, negyvenkét éves ko-
rában Budapesten halt meg.

Január 28.
1986 - A Challenger 
felrobban
Az embert szállító ûrhajók történe-
tének eddigi legsúlyosabb szeren-
csétlensége során, 73 másod-
perccel a start után, 17 km ma-
gasságban felrobban a Challenger
ûrrepülõgép.

Január 31.
1941 - Népszámlálás
Az ország területe 160165 négy-
zetkilométer, a népesség száma
13643620 fõ.

Február 6.
1945 - Hatályon kívül
helyezik 
a zsidótörvényeket 
A kormány hatályon kívül helyezi a
zsidótörvényeket és a jogfosztó
rendeleteket.
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A Nagykörutat kezdetben
Külső körútnak hívták,
mivel az ősi Országút, az-
az a Múzeum körút, a
Károly körút és annak
meghosszabbítása, a mai
Bajcsy-Zsilinszky út kap-
ta a Belső körút nevet. A

Nagykörút építése 1872-
ben kezdődött el az 1871.
évi XLII. t. c. határozata
alapján. Megépülésére
azért volt szükség, hogy
összekösse egymással a
külső városrészeket, ami
az ipar és kereskedelem
fejlődése miatt vált fon-
tossá. A Nagykörút meg-
építésével együtt készült
el az alatta haladó főgyűj-
tő csatorna is. A Fővárosi
Közmunkák Tanácsa
1896. augusztus 31-én ad-
ta át a Nagykörutat a fővá-
rosnak (a Dunától a Duná-
ig ér). A Nagykörút egyes
szakaszait a Habsburg-
ház uralkodóiról nevezték
el. A körút VII. kerületi
része - akárcsak maga az
egész kerület -Ferenc Jó-
zsef császár és király fele-
ségéről, Erzsébet király-
néról kapta a nevét. 1950-
ben Lenin nevét vette fel

mind az Erzsébet-, mind a
Teréz körút. 1990-ben
visszakapták eredeti ne-
vüket.

Hogyan látták a kor-
társ írók e nagyszabású
építkezést? „Meseszerű
gyorsasággal készült el a
főváros testén ez az új ér,
a melyben már most is
lüktetni kezd az élet. Át-
szeli a városrészeket, s
mindegyikből visz vala-
mit magával. Jön, hogy
kiegyenlítse az ellentéte-
ket, s hogy egységes ka-
raktert adjon a Főváros-
nak a Lipótvárostól a Fe-
rencvárosig.” Természete-
sen azt a különbséget is
észrevették, mely a bécsi
Ringstrasse és a mi Nagy-
körútunk között tapasztal-
ható. A Ring palotasorát
szép zöld terek szakítják
meg, ahol a lelkileg testi-
leg fáradt emberek fel-
üdülhetnek, a mi körutun-
kon viszont a házak szo-
rosan egymás mellé épül-
tek takarékossági szem-
pontból. Vagyis nálunk
pazarlásnak tűnt volna „a
növényzetnek adni azt,
ami az embereké”- állapí-
totta meg Makai Emil új-
ságíró 1893-ban. Azt sem
hallgatta el, hogy az
Andrássy út, mely a „sétá-
lók számára” épült, idő-
ben megelőzte a Nagy-
körutat. „Megvarrták az
ünneplőt, azután lázas
gyorsasággal fogtak hoz-
zá kiszabni a mindennapi
munkára való ruhát, a
melyre a fővárosnak rég
szüksége volt”.

S hogy milyennek lát-
ták e palotákat építész
szemmel megtudjuk, ha
belelapozunk a Bobula Já-
nos szerkesztette Építésze-
ti Szemlébe. Az építészek
is hiányolták a végtelen-
nek tetsző kősivatagban az
oázist. Az épületek stílusá-
ról pedig azt írták: „Akár-

milyen stílus is van a kör-
úton, alig van olyan épü-
let, amelyet óriási torony
ne éktelenítene. Nem is
valódi tornyok, hanem to-
ronysisakok ezek (…)
Óriási háztetőinknek a
homlokzatba való átme-
netét aránylag sovány
párkázatok képezik, annál
is vastagabban vannak
hangsúlyozva az ablakok
(…) Tehát nem túlzás: a
körúti házakon csupán az
ablak monumentális!” A
kapuk kiképzésére kevés
figyelmet fordítottak: ahol
nincsenek oszlopos portál-
ok, ott többnyire annyira
egyszerűen alakították ki a
főbejárati nyílást, hogy fel

sem tűnik az üzletek csil-
logó kirakatai között.
Csúcsíves és román stílu-
sú dekoratív elemeket és
ornamentikát sok épületen
fellelhetünk, de ezeket az
impozáns elemeket nélkü-
lözik a főbejárati kapuk. A
Nagykörúton a portáldí-

szek úgyszólván kivétel
nélkül, barokk stílusban
készültek. E kritikus meg-
állapításokat Kiss J.: Jere-
miádok a Nagy-körútról
című, 1896-ban az Építé-
szeti Szemlében megje-
lent írásából idéztük.

(Folytatjuk)

Az Alpár Ignác emlékév rendez-
vénysorozatának megnyitója
alkalmából, január 17-én,  az

Alpár Ignác Emlékbizottság ünnepség-
sorozatot szervezett, melynek első ap-
ropójaként az Almássy téren felavatták
a neves építész, Alpár Ignác emléktáb-
láját. A program a Wesselényi utcai kö-
zösségi ház dísztermében folytatódott,
ahol az érdeklődők megtekinthették az
Alpár Ignác műveinek felhasználásá-
val készített “Vetített képek kortárs ze-
ne hangjaira” című előadást. A meg-
emlékező programban részt vett többek
között Szilágyi Tibor Jászai-díjas, ér-
demes és kiváló művész, Dr. Bajkay
Éva művészettörténész, László László
az Építéstudományi Egyesület főtitká-
ra, Jókai Anna Kossuth díjas író, Er-
zsébetváros díszpolgára, a Nemzeti
Kegyeleti Bizottság elnöke, Vízy László
Podmaniczky-díjas városvédő építész,
műemléki felügyelő. Alpár Ignác a
nagy, reprezentatív középületek meste-
re. Ő építi többek között az egykori
Tőzsdepalotát, ez ma a Magyar Televízió székháza, a volt Osztrák-Magyar Bank épüle-
tét (ma a Magyar Nemzeti Bank), a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank székházát (ma a
Belügyminisztérium), az Általános Hitelbankét a Dorottya utcában valamint az egykori
Pesti Hazai Első Takarékpénztárét - ami ma a Pénzügyminisztérium.  Alpár Ignác 1855.
január 17-én, százötven éve született. Több mint harminc éven keresztül Erzsébet-
városban, az  Almássy tér 15. szám alatt élt és alkotott.
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Az Erzsébet körút története – I. rész

„Akármilyen stílus is van a körúton, alig van olyan épület,
amelyet óriási torony ne éktelenítene. Nem is valódi tornyok,
hanem toronysisakok”. Erzsébet körút a századforduló után

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

A Nagykörút egyes szaka-
szait a Habsburg-ház ural-
kodóiról nevezték el. A kör-
út VII. kerületi része - akár-
csak maga az egész kerület
- Ferenc József császár és
király feleségérõl, Erzsébet
királynéról kapta a nevét.

150 éve született Alpár Ignác
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Az Erzsébetváros újság
jelen számában folytatom
a pénzbeni ellátásokról
szóló tájékoztatást az át-
meneti segéllyel.

Adható
Átmeneti segély adható a rendkí-
vüli élethelyzetbe került, vala-
mint időszakosan, vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő sze-
mélyek részére annak érdekében,
hogy létfenntartásukat, testi épsé-
güket, egészségüket, biztonságos
lakhatásukat anyagi nehézségek-
ből eredő közvetlen fenntartási
gondok ne veszélyeztessék. Az
ellátás megállapításánál figye-
lembe vehető egy főre jutó havi
átlag jövedelem nem lehet több
egy fős háztartás esetében az ér-
vényes öregségi nyugdíjmini-
mum (23.200,- Ft) 200 %-ánál,
több fős háztartás esetében az ér-
vényes öregségi nyugdíjmini-
mum 150 %-ánál.

A fentiek figyelembe véte-
lével elsősorban azokat indo-
kolt átmeneti segélyben része-
síteni, akik önmaguk illetve
családjuk létfenntartásáról más
módon nem tudnak gondoskod-
ni, vagy alkalmanként jelentke-
ző többletkiadásuk:
a) hosszantartó betegség;
b) a sérelmükre elkövetett bűn-
cselekmény;
c) elemi kár; 
d) közeli hozzátartozó halála
(kivéve a temetés költségeit);
e) fűtőberendezések, vízmele-
gítő, vagy főzőkészülékek
meghibásodása;
f) rendszeres pénzellátás folyó-
sítását megelőző ellátatlan idő-
szak;
g) elsősorban a biztonságos
lakhatást biztosító hátralék-ren-
dezés, vagy 

h) egyéb ok
miatt létfenntartást veszélyez-
tető anyagi nehézségeik adód-
tak.

Átmeneti segély nem álla-
pítható meg olyan többletkölt-
ségek esetében, melyek a ké-
relmező és a vele együtt élők
napi ellátáshoz, illetve létfenn-
tartásukhoz szükséges alapvető
létszükségleti cikkek és szol-
gáltatások körén kívül esnek.
(Nem támogatható a létfenntar-
tási gond, ha az például nagy
értékű, nem alapvető háztartási
vagy híradástechnikai cikk be-
szerzése, költséges utazás,
vagy egyéb, a létfenntartás
szempontjából nem indokolt
költség miatt keletkezett.)

Az átmenti segély éves mér-
téke nem haladhatja meg az ér-
vényes öregségi nyugdíjmini-

mum 200%-át,  kivéve ha a tá-
mogatás megállapítására a
rendszeres pénzellátás folyósí-
tását megelőző ellátatlan idő-
szak miatt kerül sor, illetve a
felsorolásban meghatározott
okok figyelembevételével
nyújtják. 

Az átmeneti segély a felso-
rolt okok figyelembevételével
alkalmanként nyújtott egyszeri,
vagy rendszeres támogatásként
akár 12 hónapra is megállapít-
ható.

dr. Baki Ágnes ügyvéd

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Ismételten köszöntöm a tisztelt Olvasókat a Budapesti Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda megbízott ügyvédjeként. To-
vábbra is minden kedden 16 és 19 óra, valamint minden pénteken 9 és 12 óra között várom Önöket a VII. kerület, Wesse-
lényi u. 17. szám alatt, ahol bármilyen jellegű jogi problémával felkereshetnek. Dr. Baki Ágnes  ügyvéd

BBBBUUUUDDDDAAAAPPPPEEEESSSSTTTTIIII EEEESSSS ÉÉÉÉ LLLLYYYYEEEEGGGGYYYYEEEENNNNLLLLÕÕÕÕSSSSÉÉÉÉGGGGIIII KKKKOOOOOOOORRRRDDDDIIIINNNNÁÁÁÁCCCCIIIIÓÓÓÓSSSS IIIIRRRR OOOO DDDD AAAA ----     JJJJ OOOO GGGG IIII TTTTAAAANNNNÁÁÁÁCCCCSSSSAAAADDDDÁÁÁÁSSSS

Átmeneti segély

Az Erzsébetvárosi Neve-
lési Tanácsadó és ezen be-
lül a Kapcsolat Alapít-
vány az Osvát utca 3.
szám alatti épület első
emeletén található. 

A nevelési tanácsadó
honlapjáról, (címe
w w w . -
fok.hu/erzsebnt/erzse-
betnt.html) elérhető a
Kapcsolat Alapítvány
honlapja is, mely külön
címen is elérhető
(www.kapcsolatalapit-
vany.hu)

A nevelési tanács-

adóba ügyfélfogadási
időben, ám előzetes be-
jelentkezés után fogad-
ják a gyermekeket és
szüleiket, a diákokat és
tanáraikat. Telefonszám:
342-1552, 321-5870. Fo-
gadási idő hétfőtől csü-
törtökig 10-től 17 óráig,
pénteken 10-től 13 óráig.

A Kapcsolat 
Alapítvány 
honlapjáról
�Baj van a gyerekemmel...
Gond van a családban...
GOND van az iskolában...

de nem kell beleroppanni,
ha van valaki, aki segítsen.
� A gyermek joga, hogy
mindkét szülőjével rend-
szeres kapcsolatot tartson.
Több évtizedes pedagógusi
és pszichológusi munka ta-
pasztalata alapján meggyő-
ződésünk, hogy a gyerme-
kek harmonikus lelki fejlő-
désének alapvető feltétele,
hogy válás után is kapcso-
latban maradjanak szüleik-
kel, nagyszüleikkel, testvé-
reikkel. Szolgáltatásaink
ennek a gyakorlati megva-
lósítására jöttek létre.

Kapcsolat-
ügyelet
Semleges helyet és

szakember közre-
működését adjuk a
szülő-gyermek kap-
csolattartáshoz. Ar-
ra törekszünk, hogy meg-
szűnjön a háborúskodás a
szülők között legalább eb-
ben a kérdésben. 

Egyszülõs klub
Heti 1x2 órában találkoz-
nak a gyermeküket egye-
dül nevelők az Erzsébet-
városi Nevelési Tanács-

adóban, és lazítanak, kipi-
henik egymást (szemléle-
tet formálunk, gyerekfog-
lalkoztatást biztosítunk). 

Családi Mediációs
Szolgálat
Válási mediációval fog-
lalkozunk, még a bírósági
tárgyalás előtt egyezséget
segítünk létrehozni va-
gyoni, gyermek elhelye-
zési, kapcsolattartási kér-
désekben. 

Kapcsolatügyeleti
mediátor képzés
A konfliktusban lévő el-
vált szülők közötti közve-
títéshez értő szakembere-
ket képezünk ki az ország-
ban működő Kapcsolat-
ügyeletek számára.

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány megjelentetett egy INGYENES tájékoztató kiadványt a hiper-
aktív gyermekek szüleinek és az ilyen problémákkal küzdõ gyermekekkel foglalkozó személyek informálása érdekében.
Az alapítvány kutatómunkája során feltárta, hogy a hiperaktívnak, figyelemzavarosnak nevezett gyermekeknek adott pszi-
chiátriai szerek számos mellékhatást és függõséget okozhatnak. A hiperaktivitás nem betegség, hanem tünet, tehát min-
denképpen az okot kell kideríteni és azt kezelni. Az ok többek között lehet: allergia, környezeti ártalom, élelmiszer-ada-
lékanyag, gombás megbetegedés,  vitaminhiány, édességfogyasztás és különféle fel nem fedezett fizikai betegségek. Az
INGYENES kiadvány kérhetõ: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány: 1461. Budapest, Pf: 182. Tel: 1-342-
63-55

A hiperaktivitás ellen - Ingyenes kiadvány
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Az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó
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Tisztelt Erzsébetvárosi Polgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fidesz - Ma-
gyar Polgári Szövetség Erzsébetvárosi Szer-
vezetének Információs és Szolgáltató Irodá-
jában (Bp., VII. Klauzál tér 16. tel.: 351-7330)
az alábbiak szerint tartjuk képviselõi foga-
dóóráinkat:
� Minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óráig a Fi-
desz irodájában: VII. ker. Klauzál tér 16. tel.:
351-7330 - LENDVAI BÉLA, a Pénzügyi Bizott-
ság elnöke, a Gazdasági bizottság, és a Kerü-
letfejlesztési Bizottság tagja
� Minden hónap elsõ hétfõjén 15-17 óráig a
Baross tér 19. szám alatti irodaépület földszint-
jén: - CZIBULA CSABA, a Fidesz helyi szerve-
zetének alelnöke, az Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke, a Gazdasági Bizottság, és a
Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság
tagja
� Minden hónap második szerdáján 16.00 órá-
tól - GERENDAY ÁGNES a Jogi Bizottság, a
Kerületfejlesztési Bizottság és a Mûvelõdési Bi-
zottság tagja, az Alsó Erdõsor 14-16. sz. alatti
általános iskola földszintjén.
� Minden hónap második hétfõjén 16-18 óráig
a Fidesz irodájában: VII. ker. Klauzál tér 16. tel.:
351-7330 - HONT ANDRÁS a Fõvárosi Köz-
gyûlés Kulturális bizottságának tagja, a helyi
önkormányzat humánpolitikai tanácsnoka, az
Egészségügyi Bizottság és a Szociális Bizott-
ság tagja.
� Minden hónap negyedik hétfõjén 16-18 óráig
a Fidesz irodájában: VII. ker. Klauzál tér 16. tel.:
351-7330 - PUSKÁS ATTILA SÁNDOR frak-
cióvezetõ, gazdasági tanácsnok, az EU Integrá-
ciós Bizottság és az Informatikai Bizottság tag-
ja. - HALLER GYULA emberjogi tanácsnok, az
EU Integrációs Bizottság, az Informatikai Bizott-
ság és a Mûvelõdési Bizottság tagja.
Amennyiben bármilyen segítségre lenne
szükségük, forduljanak hozzánk bizalom-
mal, képviselõink készséggel állnak az Önök
rendelkezésére.

� KOROMZAY ANNAMÁRIÁNAK, az 1. vá-
lasztókerület képviselõjének következõ fogadó-
órája 2005. január 3-án,  hétfõn,  16 órától 17.
30-ig a Dohány utca 20. szám alatti Nyugdíjas
Házban lesz.
� MOLNÁR ISTVÁNNAK, az 8. választókerület
képviselõjének következõ fogadóórája  2005.
február 4-én pénteken 14-tõl 16 óráig a Dob ut-
ca 103. szám alatti  SZDSZ irodában lesz.
� GÁL GYÖRGYNEK, a 10. választókerület
képviselõjének következõ fogadóórája  2005. ja-
nuár 7-én pénteken 15-tõl 18 óráig a Dob utca
103. szám alatti SZDSZ irodában lesz.
� DR. BOLESZA EMÕKÉNEK, a 4. választóke-
rület képviselõjének következõ fogadóórája
2005. február 1-én  kedden 16-tól 18 óráig az
Akácos udvarban lesz. (Akácfa utca 61.)
� ÁDLER GYÖRGYNEK, a 14. választókerület
képviselõjének következõ fogadóórája  2005. ja-
nuár 25-én, kedden 16-tól 18 óráig a Dózsa
György  út 46. szám alatti Nyugdíjas Házban
lesz.
� BALOGH ERIKA képviselõ következõ foga-
dóórája 2005. január 17-én, hétfõn 16-tól 18
óráig a Polgármesteri Hivatalban lesz.
� KARDOS PÉTER képviselõ következõ foga-
dóórája 2005. január 25-én. kedden,  16-tól 18
óráig a Dózsa György út 46. szám alatti Nyugdí-
jas Házban lesz.
AZ SZDSZ IRODA CÍME: 1077 BUDAPEST DOB

UTCA 103. TELEFONSZÁMUNK: 322-98-15.
E-MAIL CÍMÜNK: SZDSZ.07KER@AXELERO.HU

HONLAPUNK CÍME: WWW.SZDSZ07.HU

� 2. választókerület: GERGELY JÓZSEF képvi-
selõ minden hónap 1. keddjén, 17-18.30 óráig a
Dohány u. 32. szám alatti  Általános Iskolában tart-
ja fogadóóráját.
� 3. választókerület: DR. HAHN GYÖRGY kép-
viselõ minden pénteken, 17-19 óráig a Nagydiófa
u. 32-34. fszt. alatti helyiségben tartja fogadóóráját.
� 5. választókerület: DEVOSA GÁBOR képvise-
lõ minden hónap 2. szerdáján, 16-18 óráig az Er-
zsébet krt. 40-42. szám alatti helyiségben (fszt.)
tartja fogadóóráját.
� 6. választókerület: DR. KISPÁL TIBOR képvi-
selõ minden hónap 2. hétfõjén, 16-18 óráig a Király
u. 97. szám alatti Idõsek Klubjában tartja fogadó-
óráját.
� 7. választókerület: RIPP ÁGNES képviselõ min-
den hónap 1. hétfõjén, 16-18 óráig az Erzsébet krt.
40-42. földszintjén tartja fogadóóráját.
� 9. választókerület: DR.VEDRES KLÁRA képvi-
selõ minden hónap 1. csütörtökén, 17-19 óráig az
Alsóerdõsor u. 14. szám alatti Általános Iskolában
tartja fogadóóráját.
� 11. választókerület: FEDRID GÁBOR képvise-
lõ minden hónap 1. szerdáján, 17-19 óráig a
Peterdy u. 16. szám alatti Nyugdíjas Házban tartja
fogadóóráját.
� 12. választókerület: SCHMIDT ZOLTÁN
képviselõ minden hónap 3. szerdáján, 17-19 óráig
az István u. 29. szám alatt tartja fogadóóráját.
� 13. választókerület: DEMETER TAMÁS képvi-
selõ minden hónap 2. szerdáján, 17-19 óráig az Ist-
ván u. 29. szám alatt tartja fogadóóráját.
� 15. választókerület: DR. FRISCH GÁBOR kép-
viselõ minden hónap 1. keddjén, 17-19 óráig az Ist-
ván utca 29. szám tartja fogadóóráját.
� 16. választókerület: BÁN IMRE   önkormány-
zati és parlamenti képviselõ minden hónap 1.kedd-
jén, 17-19 óráig a Százház u. Sportcsarnok-
ban tartja fogadóóráját.
Az MSZP Erzsébetvárosi szervezetének hon-
lapján - www.mszp007.hu - az On-line fogadó-
órákon képviselõink állnak a lakosság rendel-
kezésére.
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A „JÖVÕ SZÁZAD ZENÉJE” ALAPÍT-
VÁNY köszönetet mond mindazoknak,
akik az SZJA 1%-át az alapítvány részére
ajánlották fel. Egyben közli, hogy a 179
913 forintot a Molnár Antal Zeneiskola mû-
ködtetésének könnyítésére, a hangszerál-
lomány bõvítésére, javításokra használja
fel.

Adószám: 170 80039-1-42 
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Az Erzsébetvárosi Egészségvédõ Egye-
sület kéri aki teheti, a személyi jövede-
lemadójának 1%-ával támogassa az
egyesület munkáját.
Adószám: 18069463-1-42 
Számlaszám: 5610055-161-00123
Cím: Budapest, Wesselényi utca 17.

A Közös Dolgaink Alapítvány célja a közvetlen
demokrácia helyi lehetõségeinek kialakítása, a
tehetséges, hátránnyal induló emberek anya-
gi-, oktatási- és erkölcsi támogatása, a maguk-
ra maradt, idõs emberek közvetlen támogatá-
sa, a tehetõsebbek mozgósítása mindezek ér-
dekében. Bejegyzési szám: 9252, Adószám:
18184503-1-42
Számlaszám: 11707024-20451941

Az Erzsébetvárosi Hadirokkantak Egyesü-
lete célja a hadirokkantak, hadiözvegyek,
hadiárvák segítése, együtt tartása, egész-
ségügyi problémáik csökkentése.
Bejegyzési szám: 6675, Adószám:
18154599-1-42
Számlaszám: 11707024-20454803

1111%%%%    1111%%%%    1111%%%%    1111%%%%    1111%%%%    1111%%%%
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SIMON PÉTER, az MDF önkormányzati képvi-
selõje fogadóórát tart minden hétfõn, 17-19 óra
között, az MDF irodában, (Király utca 43-45.)
Az MDF iroda nyitvatartása: hétfõtõl-péntekig
17-19 óra között.
Tel: 06 30 6552 826; Fax: 3221 417.

MMMMDDDDFFFF    FFFFOOOOGGGGAAAADDDDÓÓÓÓÓÓÓÓRRRRÁÁÁÁKKKK

Filló Pál, Erzsébetváros országgyûlési képvise-
lõjének következõ fogadóórájára február 17-
én, csütörtökön, 17-19 óra között kerül sor. A
fogadóóra helye az István utca 29. szám alatti
képviselõi iroda. Bejelentkezni nem kell.

OOOORRRRSSSSZZZZÁÁÁÁGGGGGGGGYYYYÛÛÛÛLLLLÉÉÉÉSSSSIIII KKKKÉÉÉÉPPPPVVVVIIIISSSSEEEELLLLÕÕÕÕIIII
FFFFOOOOGGGGAAAADDDDÓÓÓÓÓÓÓÓRRRRAAAA

Inkább a rászorulóknak
Már többször tapasztaltam, hogy sokan - többnyire
lomtalanításkor - könyveket dobnak ki, többször hal-
lottam már kukába hajított szépirodalmi mûvekrõl és
értékes szakkönyvekrõl is. Éppen ezért kérjük a kör-
nyék lakóit, hogy a kidobásra szánt könyveket inkább
juttassák el a Damjanich 50. szám alatti kápolnánk-
ba, hogy azokat a rászorulóknak továbbítsuk. Általá-
ban már két órával a szentmise elõtt a kápolnát kinyi-
tom. Szentmisék: hétfõn, szerdán és pénteken 3 8-
kor, vasárnap és egyházi ünnepnapkor 1/1 12-kor.

Roland von Bargatuni 
a Kis Regnum Kápolna sekrestyése
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��Fodrászt keresek, Abonyi Ka-
ti 06(20)316-9442
�� VILLANYFŰTÉS JAVÍTÁS
hőtárolóban, cserépkályhában,
lakásvillany kis- és nagyjavítás. 
�� 337-0338, 06(70)259-0089.
Tessék megőrizni!

�� KÖLTÖZTETÉS olcsón,
szakszerűen! INGYENES pót-
kocsi, dobozok! Bauer-Teher,
292-1612, 06(30)944-3717
�� Fogsorjavítás megvárható!
Fogpótlások kedvező áron.
Gyulai, Erzsébet krt. 5l. f/5.
Tel.: 342-3429, 06(30)231-
1519

�� Vízóra szerelés, gázkészülék
javítás. Tel.: 251-4912
�� Női fodrász, dauer, vágás,
festés, stb. Házhoz megyek. Új
tel.: 06(30)283-5259
�� Dugulás elhárítás, víz-, vil-
lany, gáz, fűtésszerelés, készü-
lékjavítás 0-24-ig, hétvégén is.
Tel.: 291-2800, 06(20)334-
3437

�� Kiemelkedő mellékjövede-
lem a Wellnes-ben, kötetlenül,
otthonából irányítva. Korhatár,
ügynökösködés nélkül! Tel.:
06(70)287-3552
��Redőny, reluxa, harmonikaaj-
tó, rolettaszerelés, javítás. Hét-
végén is! Tel.: 261-7298,
06(30)318-5217

�� Desztillált víz eladó. Házhoz
szállítva 150 Ft/10 liter. Gyógy-
szertári tisztaságú. 409-0139,
06(30)212-4735

�� Színes televíziók helyszíni ja-
vítása, kiszállási díj nélkül. Pus-
ka Géza 342-6425 (üzenetrög-
zítő is)
�� Ajtó-, ablakjavítás, illesztés,
zárcserék, garanciával. Horváth
Ákos 06(30)9628-704

��Eladó kerületi lakásokat kere-
sünk ügyfeleink részére www.-
vivaotthon.hu 239-0461,
06(30)349-1752

�� Eladó, kiadó ingatlanokat ke-
resek ügyfelek részére. Dr. Fü-
löp Anna 06(30)973-8536
�� Gáz-Őrláng Kft. vállal víz-
szerelés, fűtésszerelés átalakítá-
sokat, dugulás elhárításokat, in-
gyenes kiszállás, kőműves
munka, burkolás és komplett la-
kásfelújítás. Tel.: 06(20)9125-
128
�� Zármester! Gyorsszolgálat!
Ajtónyitás, zárszerelés, betörés-
biztos berendezés-szerelés, be-
törésvédelem, lakatosmunkák!
Tel.: 06(30)9613-794

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

� Államilag elismert dajka, pe-
dagógiai és gyógypedagógiai asz-
szisztens képzés. Kasza Szakkép-
zés. 06(1)276-5918

CCOOMMPPUUTTEERR

SSHHOOPP
Komplett számítógépek

igény szerint
Számítógépes alkatrészek,
részegységek, tartozékok

Szervíz
Hálózatépítés, karbantartás

CD nyomtatás
*

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

Nyitva: hétfõ-csütörtök 9-17
Péntek 9-16-ig

��Ablakszigetelés! Ajtók, ablakok
szigetelése, zárjavítása, beállítása.
Szenczi Attila 06(30)9-865-888

��Budapesti kárpótlási jegyért a
legtöbbet fizetem! Tel.: 317-7628,
06(30)922-7996

� Üvegezés! Ajtók, ablakok üve-
gezését vállalom a helyszínen is.
Szenczi Attila 06(30)9-865-888

�� Keresse Társát Györgyi Asz-
szonynál. Újévi ajándékunkat fogadja
szeretettel. Az 50-70 év közötti Höl-
gyeknek és Uraknak 50-70 %- ked-
vezményt biztosítunk. Telefon: 326-
5989, reggel 8-10-ig, este 20-22-ig.

�� Jövedelemkiegészítés - ingye-
nes Oriflame tagsággal. Kozme-
tikumok forgalmazásához munka-
társakat keresünk. 06-20-445-35-
00, 06-70-36-96-778

Az Szja törvény 1. számú mel-
léklete 8.19. alpontjának 2004.
január 1-től hatályos rendelke-
zése szerint adómentes a kifize-
tő által a magánszemélynek
kifizetőnként legfeljebb évi há-
rom alkalommal adott, az álta-
lános forgalmi adóról szóló tör-
vényben meghatározott kis ér-
tékű ajándék. 

Az áfa törvény alapján kis
értékű ajándék-
nak minősül a
másnak ingye-
nesen és alkalmi
jelleggel jutta-
tott termék,
nyújtott szolgál-
tatás, melynek
az egyedi, adót
is tartalmazó
forgalmi értéke,
ilyen érték hiá-
nyában pedig az adóval együtt
számított beszerzési ára vagy
előállítási költsége nem haladja
meg az 5000 forintot [áfa tv. 13.
§ (1) bekezdés 6. pont]. Az Szja
törvény idézett rendelkezése
alapján egy magánszemély leg-
feljebb évi három alkalommal
kaphat adómentesen ugyanattól
a kifizetőtől kis értékű ajándé-
kot. 

Az áfa törvény alapján kis
értékű ajándék nyújtott szolgál-
tatás is lehet. A szolgáltatás áll-

hat több szolgáltatási egységből
is, azonban a szolgáltatási egy-
ségek összértéke alkalmanként
nem haladhatja meg az 5000 fo-
rintot. Ugyanezen szabály érvé-
nyes a jellemzően több termék-
ből összetevődő mikuláscso-
magra, ajándékcsomagra is. 

Az 1992. évi LXXIV. tör-
vény 13. §-a (1) bekezdésének
6. pontjában szereplő, a kis ér-
tékű ajándékra vonatkozó defi-

níció alapján
lényeg te l en ,
hogy az aján-
dékcsomagot
készen veszi,
vagy a beszer-
zett „elemek-
ből” maga ál-
lítja össze az
adóalany aján-
dékozó. A lé-
nyeg, hogy az

adóval növelt ellenérték, vagy
az előállítási költség ne haladja
meg a törvényben meghatáro-
zott 5 000 forintos összeghatárt. 

Azzal, hogy a normaszöveg
az előállítási költségre is utal,
nyilvánvalóvá teszi, hogy a kis
értékű ajándékra előírt szabá-
lyok nemcsak a készen beszer-
zett termékre, szolgáltatásra vo-
natkoznak, hanem az adózó ál-
tal előállított ajándék ugyan-
ilyen elbírálás alá esik. 

KKKKÖÖÖÖZZZZÉÉÉÉRRRRDDDDEEEEKKKKÛÛÛÛ

Kisértékű ajándék juttatása

A HSD Magyar Rendezők Tár-
sasága szervezésében Rendező-
Néző Találkozót tartanak febru-
ár 23-án 17 órakor a Fészek Mű-
vészklub (Kertész u.36.) I. eme-
leti kávézójában. 
A videovetítéssel és beszélge-
téssel egybekötött rendezvé-
nyen Seregi László -koreográ-
fus-rendező, a Magyar Állami
Operaház művésze és Gém
György film- és TV rendező be-
szélgetnek az erzsébetvárosiak-
kal, a művészet műhelymunkája

iránt érdeklő közönséggel. A
rendezvényt Erzsébetváros Ön-
kormányzata támogatja. A belé-
pés ingyenes.

A társaság következő közön-
ségtalálkozójára február 28-án
17 órakor kerül sor. Vendégek:
Konter László rendező, a Békés
Megyei Jókai Színház igazgató-
főrendezője, aki Gyökössy Zsolt
színház- és TV rendezővel be-
szélget. Március 9-én 17 órakor
a rendezvény vendége M. Lu-
kács Ágnes és Herzum Péter.

Rendezők és nézők találkozója

A Rottenbiller utca 27. szám alatt mûködõ Védõnõi Szolgálat kétheten-
te pénteken sorra kerülõ rendezvénye legközelebb február 4-én 10 óra-
kor kezdõdik. Az elõadással egybekötött beszélgetés témája: A moz-
gás, mozgásfejlõdés. Részvételi szándékukat a 351-0101-es telefon-
számon, vagy védõnõjüknél jelezhetik az érdeklõdõk.

VVVVÉÉÉÉDDDDÕÕÕÕNNNNÕÕÕÕKKKK AAAA ZZZZ EEEEGGGGÉÉÉÉSSSSZZZZSSSSÉÉÉÉGGGGEEEESSSS CCCCSSSSAAAALLLLÁÁÁÁDDDDÉÉÉÉRRRRTTTT
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Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Szerkesztõségünk címe: 1073 Budapest, Erzsébet körút 6. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, az
Ügyfélszolgálati 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 20. lapszám nyertesei: Varga Zoltánné Dózsa György út 44. , Varga Magda Akácfa utca 57.,
Horváth Mária Komjádi Béla utca 1. Gratulálunk! A nyereménykönyvek, telefonon történõ egyeztetés után (462-31-41), az ügyfélszolgálati irodán átvehe-
tõk. Új rejtvényünk helyes megfejtõi között három könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidõ: február 10. Jó szórakozást kívánunk! 

FFFFÕÕÕÕZZZZZZZZÜÜÜÜNNNNKKKK EEEEGGGGYYYYÜÜÜÜTTTTTTTT FFFF IIIINNNNOOOOMMMMAAAATTTT !!!!

Farsangi lakomázás

Korhelyleves
Hozzávalók: 1 fej vöröshagyma, 3
ek. olaj, 1 kiskanál pirospaprika,
50 dkg savanyú káposzta, 3 virsli,
2 dl tejföl, 2 ek, liszt, só, bors, ba-
bérlevél.
A megtisztított vöröshagymát ap-
róra vágjuk, és az olajon meg-
fonnyasztjuk, majd a tűzről lehúz-
va pirospaprikával megszórjuk. A

savanyú káposztát kissé felaprít-
juk és a paprikás hagymába for-
gatjuk. Felöntjük körülbelül más-
fél liter vízzel, sózzuk, borsozzuk,
babérlevéllel ízesítjük és felfor-
raljuk. Kis lángon 35 percig főz-
zük, addig, míg a káposzta még
kissé ropogós. A virslit karikákra
vágjuk és 4-5 percig főzzük a ká-
posztával, ha kész, tejfölös haba-
rással behabarjuk.

Farsangi részeges
csirke 
Hozzávalók: egy egész csirke, 8
dkg vaj, 3 dl fehérbor, 12 dkg füs-
tölt szalonna, majoránna, őrölt
bors, só 
A megmosott csirkét kívül-belül
megsózzuk, belsejét majoránná-
val, külső felületét borssal fűsze-
rezzük. Az így előkészített csirkét
magas falú tepsibe helyezzük, le-
öntjük olvasztott vajjal, továbbá
aláöntjük a fehérbort. Sütőben, le-

takarva pároljuk, szükség szerint
pótoljuk az elpárolgott bort. Ami-
kor megpuhult, hajszálvékony
szalonnaszeleteket borítunk rá, és
ropogósra sütjük. 

Csörögefánk 

Hozzávalók körülbelül 25 darab-
hoz: 40 dkg finomliszt (a fele rétes-
vagy graham liszt is lehet), 1 dkg
vaj, 1 csapott evőkanál cukor, só, 1
dl rum, 1 dl tejföl, 1 tojássárgája, a
nyújtáshoz: kevés liszt, a sütéshez
olaj, a tetejére 2-3 evőkanál vaníli-
ás porcukor, a tálaláshoz: 0,3 dl
rum, 30 dkg sárgabarackíz. 

A lisztet a vajjal elmorzsoljuk,
majd a többi hozzávalóval rugal-
mas tésztává gyúrjuk. Két részre
osztjuk és letakarva, hűtőszek-
rényben legalább 1 órát pihentet-
jük. Utána a tésztát enyhén be-
lisztezett deszkán 2 milliméter
vastagságúra nyújtjuk és derelye-
metszővel vagy késsel körülbelül
10 centiméter hosszú, 4-5 centi-
méter széles lapokra szabjuk, kö-
zepüket hosszában is bevágjuk.
Ezen a nyíláson a tészta egyik rö-
videbb oldalát (végét) átbújtatjuk;
azaz mint egy masnit áthúzzuk.
Amikor az összes tésztát előké-
szítettük, egy lábasba olajat ön-
tünk és megforrósítjuk. A fánko-
kat közepes lángon, oldalanként
körülbelül 2-2 perc alatt pirosra
sütjük, végül lecsöpögtetjük. Va-
níliás porcukorral meghintve,
rummal ízesített barackíz kísére-
tében tálaljuk.

Jó étvágyat!

A vízkeresztet követő időszak a farsangolások ideje. A vidám mulatságokhoz természetesen hozzátartozik a különféle finom-
ságokkal bőségesen megrakott asztal is, amelyre ha nem is fogyókúrás, de mindenképpen ízletes ételek kerülnek.
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„Szelektív tûz” a papírgyûjtõben

Minden hónap második
szombatján, 19.30 órától
Magyar Táncház lesz az
Almássy Téri Szabadidõ-
központban.
A talpalávalót az Üsztürü
zenekar húzza. A belé-
põdíj 600 Ft.

A Spinoza (Dob utca 15.)
szerdánként jelentkező ze-
nei programja, a déli kon-
cert legközelebb február 2-
án lesz, amelyen Karinthy
Vera sanzon koncertjét
hallhatják az érdeklődők.
Február 9-én  farsangi tré-
fák az angol reneszánszból,
február 16-án Bereczky
Sámuel cselló koncertje
kerül megrendezésre. A

harmincperces, ingyenesen
látogatható  zenei progra-
mok 13 órakor kezdődnek.

Pogány Judit és Kulka János
Pszichoszínház címmel Bácskai Juli színházát, Pogány
Judit és Kulka János szereplésével láthatják az érdeklõdõk
február 4-én 19 órakor. A 60-as évek hangulatát eleveníti
meg a kort idézõ dalok segítségével a Kishon-kabaré,
amely Ephraim Kison (Kishont Ferenc) írásai alapján ké-
szült. Az est programja február 5-én 20 órakor kezdõdik. A
Spinoza címe: Dob utca 15.

SSSSZZZZÍÍÍÍNNNNHHHHÁÁÁÁZZZZ AAAA SSSSPPPPIIIINNNNOOOOZZZZÁÁÁÁBBBBAAAANNNN

Újra Magyar
Táncház 
az Almássyn

ERZSÉBETVÁROS
a VII. kerületi Önkormányzat ingyenes lapja

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

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet körút 6.
Telefon: 06-1-462-32-80 Hirdetésfelvétel: 462-31-41

Kiadja: Erzsébetváros Önkormányzata

Déli koncert a Spinozában

A Magyar Színház (Heve-
si Sándor tér 4.) előcsarno-
kában Lukács Margit szü-
letésének 90. évfordulója
tiszteletére rendezett em-
lékkiállítást láthatnak az
érdeklődők. Lukács Mar-

git a Színiakadémia elvég-
zése után 1937-ben szer-
ződött a Nemzeti Színház-
hoz, amelynek társulatá-
hoz haláláig hű maradt.
Vendégművészként ját-
szott az Operaház, az Erkel
Színház, a Zeneakadémia,
a Budapesti Kamaraszín-
ház produkcióiban. 2000-
től a Pesti Magyar Színház
társulatához tartozott. 

Egy ember felkeres egy
válóperes ügyvédet, és
kéri, hogy segítsen diszk-
réten elválasztani őt a fe-
leségétől.
- Természetesen válla-
lom - mondja az ügyvéd
-, de azért árulja el ne-
kem, mit ért diszkrét le-
bonyolítás alatt?
- Azt szeretném, hogy a
feleségem ne tudja meg,
mert agyonüt.

* * *
Kovácsék külföldre in-
dulnak nyaralni.  A re-
pülőtéren, a jegyellenőr-
zéshez közelednek, ami-
kor Kovácsné felsóhajt:
- Bárcsak itt lenne ve-
lünk a zongoránk is!
- Elment az eszed? - kér-
di szörnyülködve a férje.
- Minek kellene nekünk
ide a zongora?
- Mert rajta maradt a re-
pülőjegyünk...

☺☺ ☺☺ ☺☺

Lukács Margit emlékkiállítás

Az Almássy téren elhelyezett szelektív hulladékgyûjtõ egyik konténere gyulladt ki janu-
ár 17-én. A tûzoltók rövid idõn belül a helyszínre érkeztek és eloltották a lángokat. Sze-
mélyi sérülés nem történt. 

Szerkesztõségünk február
4-tõl a Garay utca 5. szám
alatti önkormányzati iroda-
épületbe költözik. Bõvebb
információ a következõ
lapszámban.

KKKKÖÖÖÖ LLLLTTTTÖÖÖÖZZZZÜÜÜÜNNNNKKKK!!!!

Farsangi Fogócskát ren-
deznek a gyerekeknek
február 13-án 10-14 óráig
az Almássy téri Szabad-
időközpontban. A vidám
programokban bővelkedő
vigasságon Tücsök Peti
és Hangya Levi közremű-
ködésével jelmezverseny
is lesz az erzsébetvárosi

általános iskolák tanulói-
nak. Korok divatja cím-
mel ruhabemutatót láthat-
nak az érdeklődők a XIV-
XVII. század történelmi
viseleteiből.

MMMMuuuullllaaaattttssssáááágggg    ggggyyyyeeeerrrreeeekkkkeeeekkkknnnneeeekkkk

Táncos mulatság
az idõsebbeknek
Zenés, táncos rendezvény
idõsebbeknek, minden
csütörtökön 15-19 óráig
az Almássy téri Szabad-
idõközpontban. Belépõdíj:
400 Ft, klubtagoknak 300
Ft. Minden vasárnap 18 -
22 óráig Sirtos görög
táncház. Belépõ: 800 Ft.

Farsangi Fogócska
jelmezversennyel
és divatbemutatóval


