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Az önkormányzat 
ingyenesen hívható 

telefonszáma:
06-80-204-531

E-mail címünk:

olvlev@

erzsebetvaros.hu

Közlekedési
szabályok 
megsértése
A közterület-felügyelõk
alapvetõ feladata a közle-
kedési szabályok ellen vé-
tõkkel szembeni fellépés.
(4. oldal)

Kutyamentõ 
akció
Két kutyatulajdonos, kutya-
barát olvasónk hívta fel fi-
gyelmüket egy szerencsét-
len sorsú ebre. Részletek a
Postaládánkból rovatban.
(11. oldal)

A visszaigényelt
vizitdíjak 
kifizetésének 
következõ 
idõpontja: 
szeptember 27.
Részletek a 21. oldalon.

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

Ezüstévek kedvezménykártya 
14 ezer kerületi nyugdíjasnak
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Ünnepélyes keretek
között, a Polgármes-
teri Hivatal díszter-
mében Hunvald
György polgármester
adta át az elsõ, ked-
vezményre jogosító
„Erzsébetváros Ezüst
Kártyákat” 25 kerü-
leti nyugdíjasnak. 

Az átadási ceremónián a
meghívottak között Er-
zsébetváros díszpolgárai
és hozzátartozóik, vala-
mint olyan nyugdíjas ko-
rú helyi lakók vettek
részt, akik munkájuk so-
rán sokat tettek Erzsébet-

városért. Az „Erzsébetvá-
ros Ezüst Kártya” alanyi
jogon jár a kerületben ál-

landó lakcímmel rendel-
kezõ 60 év felettieknek.

(3. oldal)

Megújult a Városligeti fasor és a Lövölde tér
Befejezéséhez köze-
ledik a Városligeti
fasor és a Lövölde
tér felújítása és át-
alakítása. A mûszaki
átadás elõtt, szep-
tember 13-án, az
érintett VI. és VII.
kerület polgármeste-
rei, Verók István és
Hunvald György be-
járásra invitálták a
sajtó munkatársait. 

Összesen 796 méter útfe-
lület újult meg a Városli-
geti fasorban, ami több
mint 16 ezer négyzetmé-
ternyi felújított útburko-
latot jelent. 
(Részletek az 5. oldalon)

Képünkön Hunvald György polgármester, Gál György az érintett választókerület képvise-
lõje, a gazdasági bizottság elnöke és Verók István Terézváros polgármestere a megújult
Városligeti fasor bejárásán

Dupla oldal iskolásoknak!
Általános-, esetleg már középiskolás vagy,
és azon kívül, hogy „bejársz” a suliba, csak
a „szájhagyomány útján” terjedõ híreket is-
mered? Mirõl olvasnál szívesen? Bajnoki ku-
pák megszerzésérõl? A menzai kajáról? Ta-
nulási  technikákról? A padtársad legújabb
csodatolláról? Írj nekünk! Javasolj témákat!
Két lapszámonként megjelenõ új rovatunk
kifejezetten a DIÁKOK-nak szól!

12-13. oldal
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Senki nem gondolta volna,
vagy mindenki elõre tudta?
A Baross Gábor  Általános
Iskolában teltházzal zajlott
LL Junior elsõ táncórája.
Az önkormányzat támo-
gatásával megszervezett
programról, mely a kerüle-
ti gyerekek számára ingye-
nes a 2. oldalon olvashat-
nak részleteket. 

Felsõfokú 
oktatás 
lehetõsége 
a kerületben
Az idei iskolakezdés nem
csak a szokásos izgalmakat
hozta magával. Mindenhol
a pedagógus-elbocsátások-
ról, az iskolabezárásokról,
a finanszírozási nehézsé-
gekrõl cikkeztek. Devosa
Gábor oktatási témákért
felelõs alpolgármestertõl a
kerületi helyzetrõl érdek-
lõdtünk.  (2. oldal)
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A tanévkezdés a szülõk számára
nagy kiadást jelent. Hogy összeg-
szerûen mennyit, arról a kerüle-
tieket faggattuk. A válaszok azt
mutatják, hogy a gyerekeket ez a
kérdés még nem izgatja annyira,
a vásárlás és a beszerzés is több-
nyire a szülõk gondja.
Aranyos Gábor:
Én kilencedikes kö-
zépiskolás vagyok.
A tankönyveket és a
szükséges tanszere-
ket a szüleim vásá-
rolták meg. A köny-
vek 15.000 forintba,
a tolltartó, a füzetek, a
ceruzák, tollak és egyéb apróságok
körülbelül 3.000 forintba kerültek.

Perutek István:
Hárman vagyunk test-
vérek, nagycsaládos
támogatásban része-
sülünk, a könyveket
én így ingyen kapom.
Egyéb kiegészítõket
idén 20 ezer forintért
vettünk, ebbe beletar-
tozik a táska, a füzetek és a különbö-
zõ írószerek. Egyébként minden év-
ben csak a legszükségesebbeket vá-
sároljuk meg.

Bertalan Lóránt: 
A középiskola kilen-
cedik osztályába én
saját magam vettem
meg a könyveimet.
Mindez 28.000 fo-
rintba került, a
nyelvkönyvek ára
még plusz 5.000 forint volt. Füzetek-
re, tollakra és más apróságokra kö-
rülbelül 3- 4.000 forintot költöttem.

Jánosi Nikolett: 
10-es vagyok, a könyve-
imért nyelvkönyvvel
együtt 15.000 forintot
fizettem. Füzeteket,
írószert, táskát körül-
belül tízezer forintért
vettem. 

Fehér Gyuláné: 
A 11-es, informatikus gyerekemnek
én vettem meg a köny-
veit. Mindez 15. 000
forint volt. A füzete-
kért, csomagolópapí-
rért és egyéb kiegé-
szítõkért 25.000 fo-
rintot adtam ki, igaz
szeretjük a szép és igé-
nyes dolgokat, így elõfordult, hogy
a 800 forintos, drágább füzetet is
megvettem.
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Az idei iskolakezdés nem csak
a szokásos izgalmakat hozta
magával. Az újságok, hírpor-
tálok vezetõ hírként kezelték
a tömeges pedagógus-elbo-
csátásokat, az iskolabezáráso-
kat, a finanszírozási nehézsé-
geket. Devosa Gábor oktatási
témákért felelõs alpolgármes-
tertõl a kerületi helyzetrõl ér-
deklõdtünk. 

- Erzsébetvárosban gyakorlatilag
csak a megemelt óraszámok miat-
ti létszámleépítésre került sor, ami
végeredményben
nem „tömeges” el-
bocsátásokat jelen-
tett. Oktatóink kö-
zül csak egy kis lét-
számtól kellett el-
búcsúznunk, bár
tisztában vagyunk
azzal, hogy az érin-
tett gyermekek szá-
mára ez is zavaró
tényezõ lehet.
Ezért megpróbál-
tunk mindent meg-
tenni azért, hogy az
átmenet a legkisebb mértékben
érintse a pedagógusokat. Emellett
nagyon fontosnak tartom megje-
gyezni, hogy a fõvárosban kizáró-
lag a VII. kerületi önkormányzat
nyújt a tanítók, tanárok számára
úgynevezett minõségi bérpótlékot,
ami magában nem egy kiemelke-
dõ összeg, ám havi rendszeresség-
gel ki kell gazdálkodnunk a saját
költségvetésünkbõl. 

Felújítások 
az óvodákban
A gyermekek nevelése már az óvo-
dákban elkezdõdik, ezért kiemelt cé-
lunk, hogy az apróságok olyan kö-
rülmények között töltsék hétköz-
napjaikat, ami nem csak az iskola-
évekre készíti fel õket, hanem ottho-
nos, és minden lehetõséget megad a
mozgásra, a készségfejlesztésre, a
játékra. Az idén nyárig immár 30
millió forintnyi felújítást végeztet-
tünk el az ovikban, többek között el-
készült a Nefelejcs utcai óvoda teljes

festése, a Városligeti
fasori óvoda új helyi-
séget kapott, és itt
például a nyílászárók
cseréje mellett felújí-
tásra kerültek a mos-
dóhelyiségek is. A
Brunszvik óvodában
lerakták az új parket-
tákat, a Rózsa utcai
oviban karbantartjuk,
míg az Akácfa utcai
óvodában teljesen le-
cseréljük a játszóud-
var eszközeit. Ha a

felújítások után minden évben csak
a komfortérzet javításáért végezte-
tünk mûszaki és esztétikai felújításo-
kat, a ciklus végére 100-120 millió
forintos beruházással fejlesztettük
nevelési intézményeinket. 

Megújuló iskolák
Az oktatási-nevelési intézmény-
hálózat felújítása folyamatos.
Már készülnek a Kertész utcai

iskola felújítási tervei, és a Ba-
ross Gábor iskola terveivel  egy
uniós pályázaton veszünk részt
õsszel.  E két iskola felújítási
költségei meghaladják az
egymilliárd forintot. Gyakorlati-
lag egyetlen iskola maradt még
ki a felújításokból, ugyanis a
Dob utcai iskola esetében még
nem dõlt el, hogy milyen mérté-
kû felújítást végeztetünk el rajta. 

Óvodától fõiskoláig
A Hernád utcai Baross Gábor
iskolával egy épületben találha-
tó a Facultas gimnázium. Mivel
a kerületi fenntartású iskolák
közül ez az egyetlen általános
iskola, ahol nincs lehetõség a
továbbtanulásra, egy megálla-
podást készítünk elõ, mely alap-
ján az iskolába járó 8.-osok szá-
mára lehetõség nyílna a tovább-
tanulásra.  A Facultas gimnázi-
ummal kötött szerzõdés aláírá-
sával egyidejûleg elmondhat-
juk, hogy immár minden kerü-
leti fenntartású iskolánk  lehetõ-
séget nyújt a középiskolai tanul-
mányok elvégzésére is. Mivel
itt egyébként fõiskola is mûkö-
dik, az ide járó gyermekek akár
általános iskolától kezdve a fel-
sõfokú tanulmányaikat is hely-
ben végezhetik el. Úgy gondo-
lom, ez a megállapodás orszá-
gos szinten is mintaértékû lehet. 
(A megállapodásról késõbbi
lapszámunkban beszámolunk
olvasóinknak.)

Tanévkezdés felújításokkal

Senki nem gondolta volna,
vagy mindenki elõre tudta?
A Baross Gábor Általános
Iskolában teltházzal zajlott
LL Junior elsõ táncórája.

Még az Erzsébetváros 125. évfor-
dulójára szervezett ünnepségen
jelentették be, hogy LL Junior, az
önkormányzattal kötött megálla-
podás alapján tánciskolát nyit az
érdeklõdõ fiatalok számára. A he-
ti háromszori program finanszíro-
zását, a feltételek megteremtését
az önkormányzat vállalta, így a
résztvevõk számára ingyenes a
részvétel. A rapper elsõsorban a
kerületi, szerény körülmények
között élõ gyerekeknek kíván se-
gíteni a táncoktatással. 
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Devosa Gábor

Hatalmas siker LL Junior
ingyenes erzsébetvárosi tánciskolája

LL Junior (balra) elsõ táncóráján Hunvald György polgármester (jobbra) is
részt vett
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Az „Erzsébetváros Ezüst
Kártya” alanyi jogon jár a
kerületben állandó lak-
címmel rendelkezõ 60 év
felettieknek. Hunvald

György polgármester tájé-
koztatójában elmondta,
hogy a napokban összesen
14 ezer kártyát visznek ki
az érintettekhez, akik így

csatlakoznak a kedvez-
ménykártya használóinak
mintegy 1,2 milliós tábo-
rához. Jelenleg Erzsébet-
városban 46, míg a kör-
nyezõ kerületekben több
mint 100 üzlet tagja a há-
lózatnak, ahol az 5-25%-
os kedvezményt érvénye-
síthetik a lakók. Az „Er-
zsébetváros Ezüst Kár-
tyát” saját költségvetésé-
bõl finanszírozza a kerü-
let.

- A program illeszke-
dik önkormányzatunk ko-
rábbi, ugyancsak a szociá-
lisan érintett réteg támoga-
tását célzó intézkedései-
hez, így például az óvodá-

sok ingyenes étkeztetésé-
hez, és az iskolások ingye-
nes jogosítvány-program-
jához - mondta Hunvald
György. - Terveink szerint
a nyugdíjas kártyatulajdo-
nosok körét még az idén
bõvíteni tudjuk a nagycsa-
ládosokkal, és jövõre sze-
retnénk bevonni a gyer-
meküket egyedül nevelõ-
ket is a kedvezményezet-
tek körébe. 

A jövõben jelentõsen
bõvülhet a kerületi kártya-
elfogadó üzletek száma is.
A helyi iparkamarával és
ipartestülettel kötött meg-
állapodás értelmében õk is
belépnek a kártyát elfoga-
dó üzletek sorába. Mint
azt a polgármester beje-
lentette, levélben fogja fel-
kérni a kerületi üzlettulaj-
donosokat is a program-
ban való részvételre. 

Örülök, hogy nemcsak az
itt élõknek, hanem a külsõ
szemlélõknek is feltûnik
az utca szépülése - mondta
Molnár István. - Sok mun-
kánk, és még több, a tár-
sasházi közösségek által
önként vállalt anyagi teher
fekszik ebben a kezdemé-
nyezésben. De a látszat va-
lóban nem csal, a Szövet-
ség utcában található 14
társasház komoly elõzetes
egyeztetések alapján, terv-
szerûen újul meg, így je-
lentõsen megszépítve az
utcaképet. 
- Mi a szerepe ilyenkor egy
önkormányzati képviselõ-
nek?

- Elõször is szeretném ki-
hangsúlyozni, hogy a leg-
fõbb érdem az itt lakóké.
Õk hozzák a legtöbb áldo-

zatot azért, hogy fejlõdjön,
szépüljön az utca. Amikor
két évvel ezelõtt az elsõ
homlokzat megújult, sokan
jelezték, hogy milyen jó
lenne, ha az õ házuk, illetve
az utca teljes szakasza
megszépülne. Az én szere-
pem a közös képviselõkkel
való egyeztetés volt, amely
alapján egy ütemterv ké-

szült a Wesselényi utca és a
Dohány utca között elhe-
lyezkedõ 14 társasház kül-
sõ homlokzatának felújítá-
sára.
- Mely házakat érint ez az
idén?
- A páros oldalon a 30/B, a
páratlan oldalon a 29-31, a
41 és a 43 számú épülete-
ket. De épül két új társas-
ház is az eddig üresen állt
két telek, a 27 és a 33 szám
alatt, ez összesen hat új
homlokzatot jelent. Ter-
mészetesen fontosnak ta-
rom, hogy elõször vala-
mennyi épületben rendben
legyen a víz-, gáz-, az
elektromos vezeték, a tetõ
és a kémény, stb., tehát a
legfontosabb épületrészek.
Ezek után jöhet az esztéti-
kai megújulás, amely ter-
mészetesen jelentõsen nö-
veli az itt élõk lakásainak
értékét is.

- Mikorra várható a teljes
utcaszakasz megújulása?

- Terveim, valamint a kö-
zös képviselõkkel és az itt
élõkkel történõ egyezteté-
sek szerint 2009-ig befeje-
zõdik az összes felújítás az
utcában, beleértve az
ATSZK hátsó részének és
a szomszéd utcákból nyíló,
de homlokzatával a Szö-
vetség utcára is nézõ épü-
leteket is.

Molnár István

Megváltoztatja az utcaképet a társasházak összefogása

Ezüstévek kedvezménykártya 14 ezer kerületi nyugdíjasnak

Több kerületi díszpolgár és lokálpatrióta mellett Koltai
Róbert is átvette Hunvald György polgármestertõl a ked-
vezménykártyát

A kártyát jelenleg különféle lakossági szolgáltatások igénybevéte-
lére, divatáru-, fotótechnikai, szemészeti-, gyógyászati segédesz-
köz, sport boltokban tudják használni tulajdonosaik, de cél, hogy
élelmiszerboltokat is csatlakoztassanak a hálózathoz. A kártya-
elfogadóhelyek bejáratán a képen látható matricát kell keresni.
Bõvebb információt a kártyatulajdonosok a kártyával együtt át-
adott katalógusban, illetve a www. edc.hu címen találhatnak.

Ünnepélyes keretek között, a Polgármesteri Hivatal  dísztermében Hunvald
György polgármesteradta át az elsõ, kedvezményre jogosító „Erzsébetváros Ezüst
Kártyákat” 25 kerületi nyugdíjasnak. Az átadási ceremónián a meghívottak között
Erzsébetváros díszpolgárai és hozzátartozóik, valamint olyan nyugdíjas korú helyi
lakók vettek részt, akik munkájuk során sokat tettek Erzsébetvárosért. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét állványok
állnak a Szövetség utcában. A felújítások folyta-
tódnak és a külsõ szemlélõ számára immár
nagyon úgy tûnik, hogy tervezetten újulnak
meg ezek a társasházak. Molnár Istvánt, a kör-
zet képviselõjét kérdeztük a változásokról.

Ilyen kedvezménykártyát
kapott többek között Végh
Tamás lelkész,  Weltner
Györgyné asztaliteniszezõ
paralimpikon, Heisler Lász-
ló, a Dohány utcai Zsinagó-
ga elnöke, Zoltai Gusztáv, a
Mazsihisz ügyvezetõ igaz-
gatója, és több volt kerüle-
ti képviselõ, civil szerveze-
ti vezetõ.



ÖÖÖÖNNNNKKKKOOOORRRRMMMMÁÁÁÁNNNNYYYYZZZZAAAATTTT ––––     KKKKÖÖÖÖZZZZÉÉÉÉLLLLEEEETTTT4 2007/13. szám

Az önkormányzat,
az ügyfélszolgálati
irodákon átvehetõ
nyomtatványokon -
melyek megjelentek
lapunkban is - a pol-
gárok véleményét,
javaslatait várja, mi-
lyen sportlétesítmé-
nyek kapjanak he-
lyet az új Százház ut-
cai központban. Dr.
Kecskés Gusztáv
képviselõ is javasla-
tot tett.

- Képviselõként talán én is
élhetek ezen jogommal,
hiszen mindenki kötõdik
azokhoz a sportágakhoz,
amelyeket gyakorolt,
vagy éppen amelyeket
gyakorol. Számomra nél-
külözhetetlen lenne példá-
ul az uszoda, a vívóterem,
és egy jégpálya. Szeren-
csére, az elõzetes tervek
szerint még ez utóbbi is
helyet kaphat itt, mint kor-
csolyázó pálya. Ennek
csupán méretét kell 3-4
méterrel növelni, hogy
nemzetközi szabványnak
megfelelõen kicsik és na-
gyok meccseket játszhas-
sanak rajta. A létesítmény-
hez kapcsolódó infrast-
ruktúra, többek között ét-
termeivel olyan vonzerõt
jelenthet Budapesten, ami
a West End építéséhez ha-
sonlóan felértékeli a Thö-
köly út  és Százház utca
által határolt terület ingat-
lanjainak értékét. A koráb-
bi önkormányzati kudar-
cokból okulva, nem támo-
gatnám magántõke, vagy
parner-vállalkozó bevoná-
sát, mert ez a felelõsség
elkenéséhez vezethet.

Úgy vélem, amennyiben
2010-re nem épül meg az
új sportközpont, úgy az
egyértelmûen a kerület
vezetésének felelõssége
lesz. 

Szerintem a tervezés-
nél nem csak az akadály-
mentesítés az egyetlen
szempont, hanem az öltö-
zõknek és sportlétesítmé-
nyeknek (pl. uszodalép-
csõ, medence melletti csú-
szásgátló) úgy kell meg-
épülniük, hogy mozgás-
korlátozottak vagy fogya-
tékkal élõk teljes értékû
sportolást végezhessenek
azokban, ne csak nézõ-
ként lehessenek jelen.
Még idõben vagyunk,
hogy mindenre figyelem-
mel legyünk döntésünk
meghozatalakor.

Közlekedési szabályok megsértése
Az élhetõ város biztosítása érdekében a közterület-felügyelõk alapvetõ feladata a közlekedési szabályok ellen
vétõkkel szembeni fellépés. A szabálysértõvel szemben akár 10.000.- Ft helyszíni bírságot is kiszabhat, vagy
ellene közvetlen feljelentéssel élhet, egyes esetekben kerékbilincset alkalmaz. A felügyelõ munkája során gyakran
találkozik a lakókat, idelátogató turistákat leginkább zavaró közlekedési szabálysértésekkel. A járdák, utak lassan

elveszítik funkciójukat, az autósok járdaszigeten, zöld
felületen parkolnak, nem figyelnek a gyalogosokra.
Hányszor tapasztaljuk azt, hogy a kismamák
lekényszerülnek a babakocsival az úttestre, vagy
jogosulatlanul foglalják a mozgáskorlátozottak
számára kiépített és fenntartott parkolóhelyet.
A város szinte minden részén tapasztalható, hogy a
jelzõtáblával tiltott helyeken, másodikként megálló,
szabálytalanul várakozó jármûvek miatt a forgalom
akadozik, vagy egy egész városrész „bedugul”.
Rövid összeállításunkban a jellemzõ eseteket emeltük
ki; amennyiben kérdése vagy észrevétele van a témá-
val kapcsolatban, kérjük hívja a Felügyelet ingyene-
sen hívható 06-80-220-220 vagy 06-80-330-330-as
zöldszámait.

Fõvárosi Közterület-felügyelet
Bûnmegelõzési Osztálya

Egy képviselõ is
szeretheti a sportot

dr. Kecskés Gusztáv
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Szavazzon 
Ön is!
Szeptember végéig még
ÖN is tehet javaslatot, az
átépülõ Százház utcai
Sportcentrum sport-
funkcióinak kiosztására.
Személyesen az ügyfél-
szolgálati irodákon, vagy
a www.erzsebetvaros.hu
honlapon keresztül.

„Itt van az õsz, itt van
újra” - írja versében
Petõfi Sándor, és
ezzel az idézettel
kezdõdik a kerületi
nyugdíjasklubok ok-
tóberi programaján-
lója is. 

Vörösesbarna színek jelen-
nek meg a fákon a liget-
ben, kicsit kopottabb a fû
zöldje és néha szürkésebb
az ég, mint szeretnénk. A
szõlõkben leszakítják a

mézédes fürtöket és mi vé-
giggondolhatjuk milyen
volt az elmúlt idõszakunk.
És elõre nézhetünk a kö-
vetkezõ idõ irányába. Ok-
tóber Erzsébetvárosban
hagyományosan az idõsek
hónapja. Ami azt jelenti,
hogy különös figyelmet
fordítunk a kerület legidõ-
sebb lakóira, igyekszünk
gazdag programokat kínál-
ni számukra az önkor-
mányzat által fenntartott

idõsek klubjaiban. Szeret-
nénk, ha ezt az évszakot,
hónapot örök emlékként
õriznék meg. Az idei év-
ben, a sokak által ismert
Dózsa György. út 46. Sz.
alatti Nyugdíjas Ház ün-
nepli fennállásának 20. év-
fordulóját, amirõl úgy gon-
doljuk, hogy egy intéz-
mény életében jelentõs
kor. Ezért a két jeles ese-
ményt szeretnénk méltó
keretek között ünnepelni.

Õszi nyugdíjasprogramok 
OOOOkkkkttttóóóóbbbbeeeerrrr,,,,     aaaazzzz    IIIIddddõõõõsssseeeekkkk    hhhhóóóónnnnaaaappppjjjjaaaa

� 10.03.- Idõsek hónapjának megnyitója - Dó-
zsa György. út 46. - A Dózsa György út 46.
számalatti Nyugdíjasház 20 éves fennál-
lásának évfordulója. Köszöntõk, vissza-
emlékezések, az idõsek hónapjához és az
évfordulóhoz kapcsolódó irodalmi alkotá-
sok, énekek, fotókiállítás a ház eltelt 20
évérõl, uzsonna, zene, tánc.
� 10.05. - Állatkerti séta (Peterdy u 16.)
� 10.09. - Az Erzsébetvárosi Cigányzenekar
elõadása (Peterdy u 16.)
� 10.10. - Vándorkiállítás megnyitója - a klub-
tagok által készített kézmûves és kerá-
mia alkotások (Dózsa Gy. 46.) 
� 10.11. - Szüreti mulatság - fellépnek:
Arany János irodalmi kör és Akácvirág
táncegyüttes (Akácfa u. 61.)
� 10.17. - Szüreti bál - Irodalmi kör elõadá-
sa, Akácvirág táncegyüttes fellépése
(Dózsa Gy. út 46.)

� 10.17. - Ajándék az idõseknek - Kerekes
Katalin énekstúdiójának mûsora (Akácfa u
61.)
� 10.24. - Nyitott Mûterem alkotóinak kiállí-
tás megnyitója - a mûterem megalakulá-
sának 10-ik évfordulója (Dózsa Gy. út 46.)
� 10.24. - Szívbõl szeretni - Kovács Magda
Zenetanodája növendékeinek mûsora (Akácfa
u 61.)
� 10.30. - A legidõsebb klubtagok köszöntése,
október hónap záró programja, kirakodó-
vásár az idõsek klubjaiba járó tagok mun-
káiból (Akácfa u 61.)

A PROGRAMOK 14 ÓRAKOR KEZDÕDNEK.
A részletesebb program iránt érdeklõdni
lehet: Belsõ-erzsébetvárosi klub: Akácfa
utca 61., Tel.: 322 - 5084, 
Külsõ-erzsébetvárosi klub: Dózsa György
út 46., Tel.: 322- 7496 ) 

Ajánló az erzsébetvárosi klubok októberi programjaiból
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Befejezéséhez köze-
ledik a Városligeti
fasor és a Lövölde tér
felújítása és átalakí-
tása. A mûszaki át-
adás elõtt, szeptem-
ber 13-án, az érintett
VI. és VII. kerület
p o l g á r m e s t e re i ,
Verók István és
Hunvald György be-
járásra invitálták a
sajtó munkatársait. 

Az út- és térfelújítás a Fõ-
várossal közös beruházás,
melyet augusztus elején
kezdtek el. Mint már ko-
rábban megírtuk, a mun-
kálatok során lemarták az
útburkolatot, átépítették a
szegélyeket és a terelõszi-
geteket, a buszmegállókat
megerõsített szerkezettel
építették újjá, és újraasz-
faltozták az úttestet. Ösz-
szesen 796 méter útfelület
újult meg így a Városlige-
ti fasorban, ami több mint
16 ezer négyzetméternyi
felújított útburkolatot je-
lent. A beruházás 177 mil-
lió forintba került. A két
érintett kerület polgár-

mestere már a Király utca
felújításakor közös cél-
ként tûzte ki a folytatást a
Lövölde tér, Városligeti
fasor irányába. 

- A most megvalósuló
felújítások mellett, a Bajza
utca és a Városligeti fasor
sarkán lévõ köztér is meg-
újul a közeljövõben -
mondta Hunvald György
polgármester. - Itt ugyanis
a kerületi önkormányzat tá-

mogatásával a fasori evan-
gélikus- és a református
egyház közösen állít em-
lékmûvet a reformáció el-
indításának 490. évfordu-
lójára.

Abejáráson részt vett  a
kerületrész képviselõje,
Gál György, és megjelen-
tek az illetékes bizottságok
vezetõi is.

Gál György, a kerület-
rész képviselõje éveken

keresztül szorgalmazta a
fasor rendbetételét: - A je-
lenlegi, megújult környe-
zet nem csak szebbé, de
élhetõbbé is teszi ezt a
környéket - mondta a
képviselõ. - Bár a parko-
lás miatt a szervízutakat
nem lehetett lezárni, az
út-, park- és térfelújítás
jelentõsen megemeli a
körzet nívóját, emeli a la-
kások értékét is. 

Országgyûlési 
képviselõi 
fogadónap
Filló Pál Erzsébetváros or-
szággyûlési képviselõje fo-
gadónapjait szeptember
20-án, október 18-án, no-
vember 22-én, illetve de-
cember 13-án tartja az Ist-
ván u. 29. szám alatt, 16-tól
18 óráig.

Parlamentlátogatás
Filló Pál országgyûlési kép-
viselõ parlamenti sétára
hívja Erzsébetváros érdek-
lõdõ polgárait. A látogatás
során megismerhetik az
Országgyûlés épületét, a
képviselõk munkáját és a
Parlament kulisszatitkait is.
A séta körülbelül 1,5 órás.
Filló Pál országgyûlési kép-
viselõ kalauzolja körbe a
csoportot, 2007. október 5-
én (péntek) 9.00 órai kez-
dettel. Találkozás a Parla-
ment parkolójának jobb ol-
dalán. Részvételi szándé-
kukat kérjük jelezzék mun-
kanapokon 11.00 és 17.00
óra között a 342-7531 és a
321-0637-es telefonszá-
mon.

Erzsébetvárosi
Esték 
Milyen Õszünk lehet?
Az MSZP Erzsébetvárosi
szervezetének nagytermé-
ben (Erzsébet krt. 42)
szeptember  19-én 17
órakor „Milyen Õszünk le-
het?” címmel kerül sor az
Erzsébetvárosi Esték
következõ rendezvényére.
Vendégek: Dr. Szabó Zol-
tán és Hunvald György.

Egészségügyeink
Október  9-én 17 órakor
„Egészségügyeink” címmel
kerül sor az októberi
Erzsébetvárosi Estékre.
Vendég: Dr. Kökény Mihály

Közrend, 
közbiztonság?
November 8-án 17 órakor
várják az érdeklõdõket az
Erzsébetvárosi Esték „Köz-
rend, közbiztonság?” címû
fórumára. Vendég: Dr. Kon-
dorosi Ferenc államtitkár.

A rendezvények házigaz-
dája Filló Pál Erzsébetvá-
ros országgyûlési képvise-
lõje

Megújult a Városligeti fasor és a Lövölde tér

Nemsokára, azaz
várhatóan még az üz-
letközpont átadása
elõtt megváltozik a
Garay tér autóforgal-
ma - tudtuk meg Ád-
ler Györgytõl, a kerü-
letrész képviselõjétõl.
Néhány fontosabb
változásról tájékoz-
tatjuk olvasóinkat. 

- Az Alpár utca,  Cserhát
és Murányi  utca közötti
szakaszán megszûnik az
átmenõ forgalom. Itt csak
a BKV jármûvei halad-
hatnak majd át, illetve az
engedéllyel rendelkezõk.
. A tömegközlekedésben
is változás, mégpedig, ré-
gi lakossági igényt kielé-
gítõ változás várható. A
79-es troli megállója a
Dózsa György út- Alpár
utca sarokról átkerül a
fent említett forgalom-

csökkentett útszakaszra.
A Péterfy Sándor utca és
Sajó utca között szintén
forgalom elõl elzárt terü-
letet alakítanak ki. Ide
csak az engedéllyel ren-
delkezõk hajthatnak majd
be. Az üzletközpont meg-
közelítése a Garay tér
Cserhát utcai oldaláról
történik majd, míg a távo-
zók az épület Murányi ut-

cai frontján hagyhatják el
az épületet. Mindkét he-
lyen külön be- illetve ki-
járatot építettek a sze-
mélyforgalomnak és az
áruszállító teherautóknak.
Az áruk érkeztetése, átvé-
tele és mozgatása, a föld
alatti parkolóban történik,
ezzel megszûnik a koráb-
ban sok lakossági panasz-
ra okot adó,  áruszállítás-
sal kapcsolatos  zaj, és
mozgás. 

Természetesen a meg-
növekedett forgalommal
is számoltak az építtetõk
a forgalmi tervek készíté-
sekor. Hogy ne kelljen
mindenkinek a Cserhát
utca felõl megközelíteni a
környéket,  a Dózsa
György út István utca sa-
roknál engedélyezik a
jobbra kanyarodást. 

A téren nem csak for-

galomcsillapított szaka-
szokat alakítanak ki, a
parkolás is megszûnik az
üzletközpont körül. A
tervek szerint az üzlet-
központban külön cég
üzemelteti a parkolást, és
õk felügyelik a téren lévõ
lezáró-kapukat is. Mivel
gyakorlatilag az egész té-
ren megszûnik a parko-
lás, a lakók részére az
önkormányzat kedvez-
ményes parkolási lehetõ-
séget biztosít az esti
órákban a Garay üzlet-
központban. 

Ádler György képvise-
lõ véleménye szerint az
érintett lakók többsége
örömmel üdvözli a változ-
tatásokat, hiszen a kör-
nyék, a bevásárlóközpont
forgalma ellenére is csen-
desebb, élhetõbb környe-
zetû lesz a Garay tér. 

Forgalomváltozás a Garay téren

Ádler György

ÉÉÉÉppppüüüüllllõõõõ,,,,     sssszzzzééééppppüüüüllllõõõõ    uuuuttttaaaakkkk,,,,     tttteeeerrrreeeekkkk
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- Idén immár több mint 50
társasház vett részt a pályá-
zaton - tudtuk meg Filló
Páltól. - Az új jelentkezõk
mellett több társasház kert-
jét már a korábbi évekrõl is
ismertük, így az õ esetük-
ben azt vizsgáltuk, hogy
milyen változtatásokat, fej-
lesztéseket végeztek a la-
kók. Nívódíjjal azokat ju-
talmaztuk, akik évek óta
szép belsõ kerteket ápol-
nak, és a színvonalat meg-
tartva, fejlesztik is udvarai-
kat. Különdíjban részesül-
tek többen a  kertépítésben
hátrányos helyzetû házak
közül is, ahol például kicsi,
beépített, vagy lebetonozott
az udvar, de megpróbálják
a zöld kertet megvalósítani
- mondta az eredményhir-

detés elõtt Filló Pál, hoz-
zátéve: a zsûrinek megint
nehéz feladata volt, ezért is-
mét megosztott helyezése-
ket adtak át. A különdíja-
sok, valamint a 3. helyezet-
tek 25-25 ezer, a Nívódíja-
sok és a 2. helyezettek 50-
50 ezer, míg az elsõ helye-
zettek 75-75 ezer forintot
kaptak. 

Filló Pál elmondta,
hogy kezdetben utalványt
kaptak a díjazottak, de ki-
derült, hogy a pénzjutalom-
ból jobban tudnak gazdál-
kodni a kertészkedõk. Ezért
döntöttek idén is pénzjutal-
mak mellett. 

Hunvald György az
ünnepélyes eredményhir-
detés után elmondta: Atár-
sasházak egy-egy lakókö-

zösség általános életterét
jelentik. Nagyon sok em-
ber, idõsek és fiatalok,
gyermektelenek és nagy-
családosok élnek ezekben
az épületekben. Külön vi-
lág ez, ahol a lakások ajta-
ján kilépve kényszerû kö-
zösséget alkotnak a lakók.
De lehet-e kényszerûség-
rõl beszélni olyan társashá-
zak esetén, ahol az össze-

fogás példaértékû, ahol a
közös terek megújítása
mellett még a szépítésre,
az egészséges környezet
kialakítására is van igény.
Az Erzsébetváros legszebb
belsõ kertje pályázat min-
den résztvevõje nyertes,
hiszen maga a tény, hogy
lakókörnyezetük szépíté-
sével élhetõbbé, értékeseb-
bé tették saját környezetü-

ket, már kiemeli õket a hét-
köznapok, a hétköznapi
emberek sorából. Remé-
lem, hogy az évek óta ha-
gyományszerûen megszer-
vezett verseny kiírásával
mi is hozzá tudtunk járulni
a belsõ udvarok további
szépítéséhez. 

Következõ lapszá-
mainkban bemutatjuk a
nyertes kerteket. 

Ismét nagy sikerrel
zárult a kerületi libe-
rálisok által szerve-
zett Szabad Szombat
rendezvény az Al-
mássy téren. A több
száz érdeklõdõ szá-
mára,  a színpad elõtt
felállított asztal és
széksorokon délre
már egy tenyérnyi
hely sem maradt sza-
badon. 

A szokásos délelõtti prog-
ram a fúvósok zenés éb-
resztõjével kezdõdött. A
téren ekkor már le lehetett
ülni a kézmûves asztalok-
hoz, ahol a gyerekek tom-
bolajegyekért cserébe ké-
szíthették el apró ajándé-
kaikat. A 100 Folk Celsius
koncertre már sokan eljöt-
tek, elsõsorban a gyere-
keket érdekelte a mûsor.
Idõközben megnyitott az
ugrálóvár, és nem sokkal
dél elõtt már a sörcsap is
mûködött. Nem maradt el
a szokásos, közös ebéd

sem, melyen a résztvevõk
az utolsó cseppig elfo-
gyasztották a hatalmas gu-
lyáságyúban érkezett több
mint 600 adag ízletes le-
vest. Mint „konyhafõnök-
tõl”, Sztipich Istvántól, a
Kamilla KHT vezetõjétõl
megtudtuk, több mint 100

kiló húst használtak fel az
ételhez. Hogy az alkohol-
mentes italokat kedvelõk
se maradjanak ki, a tér má-
sik felén málna és narancs-
szörpöt osztottak. A gu-
lyássátorban Koromzay
Annamária alpolgármester
mellett a rendezvényre el-

látogató Hunvald György
polgármester is bevállalta
az ételosztó szerepét, ami
nem kis munka volt, te-
kintve a kiosztott étel-
mennyiséget. Ebédelés
közben Ihos József mint
„Kató néni” szórakoztatta
a közönséget. Ebéd után az

évek óta hatalmas sikerrel
bemutatkozó Sziget szín-
ház vette át a porondot
operett és musical mûsorá-
val. Nem csak az elõadók
igazán nívós produkciója
volt sikeres, Pintér Tibor
humorral is fûszerezte az
elõadást. Mint elmondta,
számukra nem csak az a
lényeg, hogy milyen sok
ember elõtt játszanak, ha-
nem az is, hogy az akár ki-
sebb létszámú közönség
kedvére tegyék. Ezért,
mint megjegyezte, a jelen-
lévõk között megbújó 125
„fizetett tapsoló” részvé-
telét is megköszöni. A
rendkívül színvonalas pro-
dukciót persze nem kellett
klakkal jutalmazni, a nézõ-
közönség együtt énekelte a
mûvészekkel a slágereket.
Délután a Black Riders
koncertjét követõen a tom-
bolasorsolásra került sor,
majd 5 óráig a Madarak
együttes szolgáltatta a talp-
alávalót az utcabálhoz. 

Erzsébetváros legszebb belsõ kertjei

Szabad Szombat az Almássy téren

Telt ház volt a 11. SZDSZ Szabad Szombaton is

Az egyik elsõ helyezet díjátadása

Immár 6. alkalommal került meghirdetésre a ke-
rületi MSZP pályázata, „Erzsébetváros legszebb
belsõ kertje” címmel. Aversenyre bármelyik, kert-
tel rendelkezõ társasház lakóközössége jelentkez-
hetett. Az értékelést öttagú zsûri végezte, a nyere-
ményeket Hunvald György polgármester, mint az
MSZP kerületi elnöke, valamint Dr. Szabó Zoltán
és Filló Pál országgyûlési képviselõk ajánlották fel. 
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A heroin
A heroin az opiátok népes családjá-
ba tartozik, amely család a mák nö-
vény által termelt nedv szárított vál-
tozatától, az ópiumtól kapta nevét. A
mákgubóból (magház) nyert tejsze-
rû folyadék, megszáradása után
nagymértékben kábító hatású. Ezt
nevezzük ópiumnak, amely a görög
növényi nedv szóból ered. Ennek fi-
nomított változatai a morfin és ko-
dein. Ezekbõl kémiai módosítások-
kal további opiátok nyerhetõk, me-
lyek közül a legismertebb függõsé-
get okozó szer a heroin. 

Az ópiumfélének nevezett sze-
reket évszázadokon át használták
gyógyításra. Az ópium egyik oldatát
a laudátumot széles körben alkal-
mazták a XVI. században idegesség,
köhögés és hasmenés csilla-
pítására. A XIX. század ele-
jén kezdték el a könnyen
oldható morfium elõállítá-
sát: majd - amikor az orvos-
tudomány bevezette a bõr
alá adott injekciót - elterjedt
módszerré vált a morfium
befecskendezése is. A mor-
fin alkalmazása során korán
nyilvánvalóvá vált, hogy
függõséget okoz. Ennek ki-
küszöbölésén a gyógyszer-
ipar nagy erõvel dolgozott.
A morfin kémiai átalakítása
révén végül egy, annál hatékonyabb
vegyületet állítottak elõ, a heroint.
Kémiai tulajdonságai (zsíroldé-
konyság) révén jóval könnyebben
hatol a vérbõl az agyba, ahol aztán
kifejti hatását, ami gyors, de rövi-
debb, mint a morfiné és kevésbé be-
folyásolja a tudatállapotot.

Az opiátok receptorhoz kötõdõ
része rendkívül szoros hasonlóságot
mutat egy, az agyban található mole-
kulacsoporttal, az endorphinokkal.
Az endorphinok az örömérzés mo-
lekulái, és az agyban akkor terme-
lõdnek, amikor valamilyen stresszel
vagy fájdalommal találkozunk. Va-
lójában ezek természetes opiátok a
szervezet számára. 

Felszabadulván valóságos
endorphin fürdõben részesítik az
idegsejteket, és hozzájuk kapcsolód-

va tompítják azok mûködését. En-
nek következtében fájdalomcsillapí-
tó hatást fejtenek ki. Ugyanakkor ki-
sebb mennyiségben izgatólag is hat-
nak a neuronokra. 

Nagy mennyiségû endorphin
hatására a szervezeten euphória ér-
zése lesz úrrá, felettébb jól érzi ma-
gát és dacol az esetleges fájdalmak-
kal. Az endorphin szint stressz, moz-
gás vagy munka hatására emelke-
dik. Hatásaként nem csak fájdal-
munk csillapodik, hanem örömérzé-
sünk is nõ. 

Aheroin és más opiátok becsap-
va a szervezetünket, ugyanezen po-
zitív érzéseket hozzák létre, de el-
lentétben a "belsõ opiátokkal", ami-
ket a szervezetünk termel, ebben az
esetben egy olyan tolerancia alakul

ki, amely mind több és több szer be-
juttatását igényli ahhoz, hogy való-
ban örömet váltsunk ki magunkból.
Ha egy ilyen felspannolt állapotba
jutott személy elfelejti bejuttatni
magának a megfelelõ kábítószert,
akkor kíméletlenül jelentkeznek a
megvonási tünetek, ami mérhetet-
len boldogtalanság érzéssel és de-
presszióval jellemezhetõ. Sokszor
igen nagy probléma, hogy a mind és
mind több anyag iránti vágy hevé-
ben a túladagolás rendkívül köny-
nyen elõfordul. Ennek lehetõségét
növeli az is, hogy a fogyasztó soha-
sem lehet biztos abban, hogy
mennyire tiszta a kábítószer. Leg-
többször, ha a használó a megszo-
kottnál tisztább szerbõl a szokásos
mennyiséget adja be magának, ak-
kor igen hamar jelentkezhetnek ná-

la a túladagolás tünetei. Lassan
csökken légzésének hatékonysága.
A szapora, fulladozó légzés a tüdõ-
be történõ folyadék beáramlásnak
köszönhetõ. A fokozódó oxigénhi-
ány következtében a vér belilul, ami
az ajkak elszínezõdésében a leg-
szembetûnõbb. A pupillák pontsze-
rûvé szûkülnek, és szívelégtelenség
lép fel. A halál oka általában fulla-
dás. 

Az intravénás drogosokat nem
csak a túladagolás bármikor fennál-
ló veszélye fenyegeti, hanem a kö-
zös tûhasználat segítségével kívül-
rõl bekerülõ korokozók is. Ennek
során számos fertõzéssel kerülhet
szembe a szervezet, melyek között
akadnak olyanok, melyekre ez idáig
nem sikerült gyógymódot találni. A

fertõzések közül az AIDS
esetében kóros immunhiá-
nyos állapot lép fel, mely-
nek során fokozatosan le-
romlik a szervezet véde-
kezõképessége. Végsõ
stádiumban már a legegy-
szerûbb megfázás is vé-
gezhet a pácienssel, de
leggyakoribbak a külön-
bözõ bakteriális és gom-
bafertõzések, melyek
egészséges egyénnél még
tüneteket sem okoznak. A
Hepatitis B és Hepatitis C

halálos kimenetelû májkárosodás-
hoz vezethet. Az injekciózás helyén
felületi és mélyebbre hatoló fertõ-
zések (pl.: bõr, izom és vénák be-
gyulladása) jöhetnek létre, melye-
ket a bõr felszínérõl bekerülõ bak-
tériumok okozhatnak. Ennek során
sokszor nagyon nehezen gyógyuló
sebek, fekélyek keletkeznek.
Ugyancsak halálos kimenetelû le-
het a szív belsõ burkának és billen-
tyûinek fertõzõdése. Ennek során a
bõrfelszínrõl a tû segítségével be-
jutott baktériumok a vérárammal
eljutnak a szívbe, és ott megtele-
pedve zavarják annak normális mû-
ködését. Így billentyû zavarok,
szívroham és halál következhet be.
Fertõzések hatására csont és ízületi
gyulladások, valamint tüdõgyulla-
dás is kialakulhat. 

Minden, amit a kábítószerrõl 
és veszélyeirõl tudni lehet!

AAAAzzzz    ÁÁÁÁNNNNTTTTSSSSZZZZ    ttttáááájjjjéééékkkkoooozzzzttttaaaattttóóóó    ssssoooorrrroooozzzzaaaattttaaaa::::     4444....     rrrréééésssszzzz

Június 26-a a Kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napja. Ennek kapcsán a VI.-
VII. kerületi ÁNTSZ segítségével sorozatot indítunk, melyben szeretnénk megismertetni önö-
ket a különbözõ drogok hatásaival, tüneteivel, a felismerés lehetõségeivel és a használat ve-
szélyeivel. Elõzõ lapszámaink tájékoztatójából megtudhatták olvasóink, hogy mit nevezünk
kábítószernek, miért kezd valaki kábítószerezni, illetve megtudhattuk mi az a szipuzás,
valamint megismerkedhetünk a legjellemzõbb kábítószerekkel, és hatásukkal. 

Mióta az Erzsébetváros új-
ságban megjelent, hogy meg-
alakult a TTT, sok érdekes
kérdéssel fordultak hozzánk.
Közülük most kettõrõl tájé-
koztatjuk az olvasókat.  A to-
vábbiakban is szívesen segí-
tünk elméleti és gyakorlati
tanácsokkal a hozzánk for-
dulóknak. Telefonszámunk:
462-3130.         Breyer László

Füstös kérdések
11..

Egy tulajdo-
nos azt sé-
r e l m e z i ,
hogy a kö-
zös képvi-
selõ (kk)
közgyûlési
h a t á r o z a t
nélkül épít-
tette át a
ház kéményeit, elköltve erre a ház
tartalék pénzét. Jogos volt ez? -
kérdezi egy tulajdonos.
Mit tudunk? A meghirdetett köz-
gyûlés, melynek napirendjén sze-
repelt a kémények ügye  határo-
zatképtelen volt. A megismételt
közgyûlés ugyan határozatképes
és érvényes  volt, de nem szere-
pelt rajta a téma, mivel pályázni
már nem lehetett a kerületi önkor-
mányzatnál. Ez hiba volt, határoz-
ni kellett volna ez esetben is a kér-
désrõl. A kk mégis megcsináltatta
a kéményeket - volt-e hozzá joga?
Miután kiderült, hogy a
FÕKÉTÜSZ és az Önkormányzat
határozatban kötelezte a házat  a
felújításra - életveszélyre hivatkoz-
va -, a kk szabályosan járt el, de
semmiképpen sem helyesen.

2.
Egy másik házból kérdezték, hogy
a kémények bélelése a Társas-
ház, vagy a tulajdonos (lakó) köte-
lezettsége?
Ez egy olyan kérdés, ami nincs
törvényileg szabályozva, és a köz-
gyûlés dönthet róla, illetve az
SZMSZ - természetesen az anya-
gi lehetõségek határain belül. Vé-
leményem szerint, a házakban
eredetileg fa-és széntüzelésre épí-
tették a kéményeket, a gázfûtés
ezeket rongálja, sõt veszélyessé
teheti. A tulajdonosok az „eredeti”
építésû lakásokat vették meg, me-
lyek nem gázfûtésre vannak fel-
szerelve, tehát a kémény bélelése
a lakót terheli.

AAAA    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAASSSSHHHHÁÁÁÁZZZZIIII
TTTTAAAANNNNÁÁÁÁCCCCSSSSAAAADDDDÓÓÓÓ

TTTTEEEESSSSTTTTÜÜÜÜLLLLEEEETTTT HHHH ÍÍÍÍ RRRR EEEE IIII

Illusztráció
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Közlekedési nap
A Közlekedési Dolgozók Országos Egyesülete
2007. szeptember 29-én „Közlekedési nap” elne-
vezéssel hirdeti meg programját. A rendezvény
helyszíne: A Városligeti fasor Bajza u. és Dózsa
György út közötti része, idõpontja: 10 és 16 óra
között. (Megfelelõ támogatás esetén 16.00-18.00
között retró party.) A színpadon fellépnek: az Aká-
cos Udvar nyugdíjas tánckara, Bolgár hagyomány-
õrzõ tánckar, a Palánta alapítvány bábegyüttese
lesz, gyermek harcjáték bemutató és szerepel a
Kamilla Kht. cigány zenekara.

Utcai rendezvények: Gyermek kerékpáros
ügyességi- és KRESZ- verseny. Felnõtteknek
közlekedési morál felmérõ teszt. BKV Zrt. oktató
busz, oktató tiszttel,aki elõadást tart a gyerekek-
nek és a vállalkozó felnõtteknek a tömegközleke-
dési jármûveken történõ biztonságos közlekedés-
rõl. Rendõr- ,mentõ-, és tûzoltóautó bemutató. A
Cseke Zrt. Triál kerékpáros csoportjának bemuta-
tója.

A KSI kerékpáros szakosztályának bemutatója.
A kerületi ANTSZ ingyenes vérnyomás-, vércukor
vizsgálatot, egészség megõrzési szaktanácsadást
tart. Az NKH/Nemzeti Közlekedési Hatóság/ kihe-
lyezett, mobil ügyfélszolgálata és tanácsadási sát-
ra. A Cseke Zrt. kerékpáros biztonsági felszerelé-
sek bemutató sátra. A KSI kerékpáros szakosztá-
lyának felszerelési bemutató sátra.

A rendezvény Fõvédnöke: Verók István, a VI.
kerület és Hunvald György a VII. kerület polgár-
mestere. A rendezvény védnöke : Plánk Róbert a
VI. kerület és Nagy Zoltán a VII. kerület rendõrka-
pitánya. A rendezvényt támogatja a VI. és a VII.
kerületi önkormányzat, a VI. és a VII. kerületi
rendõrkapitányság, a BKV Zrt., az OBB., az
FKBT. és az NKH. 

Harmincmillió forintos
kampányba kezdett a
rendõrség a tanévkezdés-
sel egyidõben, hogy meg-
óvják az iskolás gyereke-
ket a balesetektõl. Többek
között óriásplakátokon, te-
levíziós hirdetésekben fi-
gyelmeztetik az autósokat,
hogy elkezdõdött a tanév,
vigyázzanak a gyerekekre. 

Mindemellett felmérik
az általános iskolák kör-
nyékét, és a forgalmasabb
helyeken a rendõrökkel
polgárõrök is segítik majd
a tanulók közlekedését.
Szeptember 3-án 1,7 mil-
lió gyereknek csöngettek
be országszerte.

Közlekedésbiztonsági
kampányról kormányszó-
vivõi tájékoztatón beszélt
Szabadfi Árpád, az Orszá-
gos Balesetmegelõzési Bi-
zottság (OBB) elnöke. A
szülõk és az autósok fi-
gyelmét akarják felhívni
arra, hogy mivel megkez-
dõdött az iskola és ismét
ellepik a gyerekek az utcá-
kat, fokozottabban figyel-
jenek. Ezt 500 óriásplaká-
ton, 100 fényreklámon és
rövid televíziós hirdeté-
sekben hangsúlyozzák. A
rendõrök ezen kívül színes
és képes tájékoztató füze-

teket is csináltattak a kisis-
kolásoknak, a felsõsöknek
és a tanároknak, ebben
szintén azt próbálják be-
mutatni, hogyan kell biz-
tonságosan közlekedni.
Szabadfi Árpád elmondta
azt is, hogy már megkezd-
ték országszerte az iskolák
környezetének felmérését,
hogy kiderüljön melyik in-
tézmény van forgalmas
utak, csomópontok men-
tén. Ezeknél reggel a taní-
tás elõtt és után rendõrök,
illetve polgárõrök segítik
majd a tanulókat a közle-
kedésben.

A tájékoztatón emlé-
keztettek arra, hogy a gye-
rekek biztonsága érdeké-
ben módosult KRESZ
alapján kötelezõ a kicsiket
az autókban gyerekülésbe,
2009. szeptemberétõl pe-
dig a nem menetrendsze-
rinti buszokon a 135 centi-
méternél alacsonyabb
gyerekeket úgynevezett
gyermekbiztonsági rend-
szerbe ültetni. Az iskola-
buszokra ezen kívül fi-
gyelmeztetõ plakátokat
kell kitenni, hogy az autó-
sok lássák, kik utaznak a
jármûvön. 

Az elmúlt évben
2300-nál is több 14 év

alatti gyerek sérült meg
közlekedési balesetek-
ben, közülük 43-an meg-
haltak. Ebbõl 7 gyerek
gyalogosként, 9-en bicik-
lizés közben, 27-en pedig
utasként vesztették életü-
ket. (forrás: Független
Hírügynükség)

Amerikai szakember tûz-
vizsgálati oktatásán ve-
hettek részt fõvárosi tûz-
oltók. Tûzszerészeknek
és tûzoltóknak Mike
Marquardt, az ATF speci-
ális ügynöke kéthetes
képzést tartott, elsõsor-
ban a szándékos tûzoko-

zás vizsgálatával kapcso-
latban. 

Szeptember 14-én,
Piliscsaba határában tar-
tott gyakorlati foglalko-
záson a hallgatók megta-
pasztalhatták, milyen
égésnyomok a jellemzõ-
ek, ha egy lakószobában

benzin segítségével,
vagy anélkül okoznak tü-
zet. Elõbbi esetben a be-
rendezett helyiség 1,5
perc alatt, utóbbinál 6
perc alatt borult teljesen
lángba. A hõmérséklet
mindkét esetben elérte az
1100 Celsius fokot. 

Úgy látszik, gond van a mobilkerítésekkel. Néhány hónappal ezelõtt a Vörösmarty utcá-
ban, a napokban pedig a Dohány utcában dõlt ki egy ilyen kerítés.  A fotót készítõ, Ju-
hász Péter olvasónk szerint, az úttestre borult kerítés miatt hosszú ideig állt a közúti
forgalom a Dohány utcában.

Az iskolák környékén is segítik
a tanulók közlekedését

Tûzvizsgálók továbbképzése amerikai módszerekkel

Ismét dõlt a kerítés



KKKKEEEERRRRÜÜÜÜLLLLEEEETTTTIIII KKKKÖÖÖÖZZZZÉÉÉÉLLLLEEEETTTT 92007/13. szám

Megvalósulási fázisához
érkezett az Európa Tanács
által támogatott csere-
program, melyet a Cse-
resznyeiroda szervezett a
kerület testvérvárosaiból
érkezõ fiataloknak. A
nemrégiben lezajlott nyolc
napos programról Csala-
govits Zóra, az iroda veze-
tõje tájékoztatott.

- Harminc fiatal vett részt a
programon, ahol a nem formális
oktatás módszereivel dolgozták
fel közösen a demokrácia, aktív
állampolgárság szerepét, be-
szélgetéseken, játékokon ke-
resztül. Esténként egy-egy or-
szág fiataljai kreatív módon
mutatták be kultúrájukat; tipi-
kus viseletüket felpróbálva, éte-
leiket, italaikat kóstolva és jel-
lemzõ táncaikat próbálgatva ke-
rültek egymáshoz közelebb a
különbözõ európai kultúrák és
azok fiataljai. A hét folyamán
megismertük, hogyan is mûkö-
dik a demokrácia a résztvevõ

országokban, ott melyek a jel-
lemzõ problémák, készült de-
monstráció, volt kerekasztal, vi-
ta-délelõtt és nemzetközi fõzõ-
délután. Egy nap pihenés is be-
lefért a programba, így a részt-
vevõk a magyar fiatalok idegen-
vezetésével megnézhették Bu-

dapestet is, közösen fedezték fel
fõvárosunkat - tájékoztatott a
Cseresznyeiroda vezetõje.

Élménybeszámolók
S, hogyan érezték magukat a
program résztvevõi? Nos ezt
példázza az egyik lengyel illet-
ve francia fiatal élménybeszá-
molója.

„Közelebb hozott a kül-
földiekhez”
Ania (Lengyelország): - Au-
gusztus 31 -én délelõtt futott be
a vonat a Keleti pályaudvarra.
Nagyon fáradtan érkeztünk meg
a 15 órás kimerítõ út után. Ren-
geteg csomaggal a nyakunkon
próbáltuk megkeresni magyar
barátainkat. A barátságos fogad-
tatás után tudtam, hogy ez az if-
júsági találkozó rossz már nem
lehet. Most, hogy véget ért, el-
mondhatom, hogy ez a csere
volt életem egyik legjobb élmé-
nye. Nem azért mert egy másik
országban, új helyen jártam, ha-
nem a hihetetlen, felejthetetlen
és barátságos környezet miatt,
amit a cserén megismert részt-
vevõk alakítottak. Minden part-
ner országból a legjobb szemé-
lyeket választották, kiváló, nyílt
és barátságos fiatalokat. Kis
csoportunk tagjai érdekessé és
különlegessé tették ezt az idõ-
szakot. Részünk volt nemzetkö-
zi estékben (képünkön), ahol
mindenki bemutatta országát, il-
letve különbözõ játékokban, kö-
zös fõzésben, természetesen a
demokráciával kapcsolatos fel-

adatokban, amiket együtt kellett
kidolgoznunk. Sok mindent tud-
tunk meg az egyes országokról,
demokráciájukról és a társadal-
mi "szabályokról". És természe-
tesen nagyon jól éreztük magun-
kat! Egy hétig egy helyen 30 kü-
lönbözõ emberrel, az összes fel-
adatot közösen végeztük, mint
egy nagy (nemzetközi) csoport.
Remélem, az itt kötött barátsá-
gok sokáig megmaradnak. Meg
kell említenem, hogy ez a csere
új nézõpontot adott más orszá-
gok fiataljaihoz való hozzáállá-
somban. Közelebb hozott a kül-
földiekhez, és biztos vagyok
benne, hogy ez hatással lesz a
jövõbeni gondolkodásunkra. 

„Új ötleteket adott”
Samir Ben Mohamed (Francia-
ország): - Augusztus végén egy
ifjúsági cserén vettem részt,
ahol Magyarország, mint fogadó
és a cserét szervezõ ország (Bu-
dapest, VII. Kerület), Görögor-
szág, pontosabban Thessaloniki
és Lengyelország, Siedlice váro-
sával, továbbá Franciaországgal
képviseltették magukat. Ez a
csere sokat adott nekem, tanul-
tam is belõle, alkalmam nyílt,
hogy megismerjem Magyaror-
szágot, egy olyan helyet, ahová
ezelõtt sohasem gondoltam,
hogy elmegyek, ráadásul baráto-
kat is szereztem itt. A csere té-
mája a demokrácia volt. Szá-
momra nagyon érdekes élmény
volt, hogy a különbözõ országok
lakóival megoszthattam gondo-
lataimat és megtudhattam, ho-
gyan gondolkodnak õk a témá-
ról. Lehetõvé tette számomra a
különbözõ nézõpontok átgondo-
lását és megértését. Azt a követ-
keztetést vontam le belõle, hogy
a fontossági sorrendek és a
problémák nem egyformák a
különbözõ országokban. Ennek
következtében a politikai té-
mákban a véleményformálás,
ezirányú gondolkodás fiatalabb
korban történik az Európai Uni-
óhoz nemrégiben csatlakozott
országokban, vagy „friss de-
mokráciákban”, mint az olyan
„régi demokráciákban”, mint
például Franciaország. Szociális
munkás lévén ez a csere új ötle-
teket, gondolatokat adott nekem
és gazdagította elgondolásaimat
a pedagógiai téren. 

Ifjúsági csere - a testvérvárosokból érkeztek fiatalok
SSSSiiiikkkkeeeerrrreeeessss    vvvvoooolllltttt     aaaazzzz    IIIInnnntttteeeerrrrcccciiii ttttyyyy        
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Augusztus 6-tól 12-ig
az Erzsébetvárosi Ál-
talános Iskola és In-
formatikai Szakkö-
zépiskola huszonöt
középiskolás színi-
tagozatos növendéke
Cserhátszentivánon
táborozott. 

A szakmai együttlét célja
kettõs volt. Egyrészt, hogy
a tanulók a pihenés mellett
egy intenzív szakmai kur-
zuson vegyenek részt,
másrészt, hogy jelenlétük-
kel, elõadásaikkal elõké-
szítsék azt a kezdeménye-
zést, amit Noskó Sándor, e
Nógrád megyei falu pol-
gármestere álmodott meg:
a Mûvészetek völgyét.
Mindkét célkitûzés valóra
vált, hisz a színészpalánták
motiváltan és koncentrál-
tan vettek részt a foglalko-
zásokon, az egy hét során
sokat fejlõdtek, a táborzáró
elõadáson pedig nagy si-
kert aratva adták elõ a he-
lyi és a környékbeli telepü-

lésekrõl érkezõ nézõk elõtt
A dzsungel könyve címû
musicalt (képünkön). 

A Bubik István Szín-
ház is képviselte magát: a
szomszéd faluban, Al-
sótoldon bemutatott Por-
tugál címû elõadásukkal
olyan színházi élményhez
juttatták a nógrádiakat,
amilyenre már régóta áhí-
toztak. Így a két polgár-
mester és az elõadások
rendezõje, Bendzsák Ist-

ván azzal a jó érzéssel
foghattak kezet, hogy jö-
võre más mûvészeti ágak
bevonásával is létrejöhet

a mûvészetek völgye eb-
ben az egyébként rendkí-
vül szép és hangulatos kis
faluban. 

Ösztöndíjpályázat
Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakkö-
zépiskola- Gergely József alpolgármester felajánlása nyo-
mán- ösztöndíj pályázatot hirdet a szociálisan rászoruló ta-
nulók számára. A támogatásra Gergely József választókör-
zetében lakó, az általános iskola 5-8. osztályába járó tanu-
lók pályázhatnak. Az ösztöndíj igénylésének feltételei az is-
kola titkárságán tekinthetõk meg. Címe: VII. Dohány u. 32.

Tartalmas
szórakozás
gyerekeknek
A Százház utcai Sportcsar-
nokban október 14-tõl min-
den vasárnap 10 órától 18
óráig játszóházat szervez-
nek a gyerekeknek. Atorna-
teremben óriáscsúszda,
akadálypálya, légvár, lab-
dák, karikák, minikosár ki-
próbálására lesz lehetõség,
11.30 és 12.30 óra között
pedig hetente változó gyer-
mekprogramokat szervez-
nek. A klubszobában kéz-
mûves foglalkozások, ké-
pesség és koordinációfej-
lesztõ-, valamint különbözõ
társasjátékok várják a gye-
rekeket.

Abelépõdíj 10 és 12 óra
között 800 ft/ 2 óra + 5
ft/perc, nagycsaládos iga-
zolvánnyal 700 ft/ 2 óra + 5
ft/ perc. 12 óra utáni belépés
esetén 600 ft/ 2 óra + 5
ft/perc, nagycsaládos iga-
zolvánnyal 500 ft/ 2 óra + 5
ft/ perc. Erzsébetvárosi la-
kosoknak 10% kedvez-
mény (lakcímkártyával), a
kísérõknek 200 ft.

Október végéig látható a
Bábszínházban a Molnár
Ferenc Általános Iskola és
a Janikovszky Éva Mûvé-
szeti Általános Iskola diák-
jainak alkotásait bemutató
kiállítás. 

A IX. kerületi Molnár
Ferenc Általános Iskolá-

ban már régi hagyományai
vannak a kézmûvesség ok-
tatásának. Tantárgyi óra-
ként és délutáni szabad-
idõs foglalkozásként is vá-
laszthatják ezt az elfoglalt-
ságot a gyerekek. Az er-
zsébetvárosi Janikovszky
Éva Általános Iskolában

pedig néhány éve mûködik
kézmûves szakkör. Az Al-
kotni jó! címmel létreho-
zott tárlat a gyerekek által
készített bábokat és játéko-
kat tárja a nagyközönség
elé, a két iskola összefogá-
sával ad ízelítõt tanulóik
munkáiból.

Tavaly háromdimenziós
grafikák, tavaly elõtt képre-
gények, három évvel ez-
elõtt békebeli fotók borzol-
ták és csigázták fel a kedé-
lyeket. Idén szelídebb de
meghökkentõbb lesz az or-
szág legjelentõsebb kortárs
mûvészeti seregszemléjé-
nek vizuális arculata: dia-
filmek hirdetik majd - Hó-
fehérkétõl az ötvenes évek
propagandadiáin át Csi-
hajdáig és Jancsiig meg Ju-
liskáig -, hogy mi minden-
rõl szólhat a kortárs mûvé-
szet. Nem véletlenül esett
idén a választás a diafilmre:
a 2007-es fesztivál számos
mozgóképes programot kí-
nál, némafilmekre kompo-
nált kortárs zenéktõl a tánc-
filmeket, illetve napjaink
orosz filmjeit bemutató se-
regszemlékig. Áttételesen a
diafilm történetét is fel-
idézik a fesztivál során,
amennyiben e sajátos mû-
faj valamennyi fontos kor-
szakához kapcsolható egy-

egy program. A 20. század
hajnalán a diafilm oktatási
segédanyagként funkcio-
nált elsõsorban: az Õszi
Fesztivál több kerekasztal-
beszélgetést is kínál. A szá-
zad közepén a diafilm a
kommunista propaganda-
gépezet részévé vált: az
Õszi Fesztivál egyik legiz-
galmasabb színházi pro-
dukciója az 1950-es évek
világát idézi meg. A század
végén a diafilm a gyerekek
egyik legfontosabb vizuális
mûfajává vált: az Õszi
Fesztivál egy rendkívül
eredeti technikával készí-
tett bábszínházi elõadást is
a mûsorára tûzött. A részle-
tek és a varázslatos atmosz-
férájú diák láthatóak lesz-
nek szerte a városban, a
fesztivál honlapján és a
mûsorfüzetben. 

Az október 12. és 21.
között megvalósuló feszti-
válról részletesebben a
www.bof.hu oldalon olvas-
hatnak. 

Budapesti Õszi Fesztivál Bábok és játékok kiállítása

Mûvészetek völgye
SSSSzzzzíííínnnnjjjjááááttttsssszzzzóóóóttttáááábbbboooorrrr     
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Kutyamentõ akció
Két kutyatulajdonos, kutyabarát ol-
vasónk írta nekünk az alábbi leve-
let, melybõl töröltük ugyan azokat
a részeket, melyek beazonosítható-
vá teszik az érintetteket, ám maga a
téma igen szívszorító és megoldása
tanulságos lehet több kerületi lakó
számára. 

Vakvezetõ kutya 
állandó bezártsága
Pest VII. kerületében élünk  a ... té-
ri park közelében. Egyikünk az ettõl
tíz percre lévõ ... utcai lakhelyérõl,
másikunk a parktól öt percre lévõ ...
utcai lakásából jár kutyájával a jel-
zett téri parkhoz tartozó kutyafutta-
tóba.

Az egyik közeli lakóházban él
egy gyengén látó hölgy, aki kb. öt
éve kapott egy vakvezetésre kikép-
zett kutyát. Az eb neme: nõstény,
fajtája: belga-, vagy skót juhászku-
tya, életkora: kb. hét év, színe sötét-
barna, neve: (...). Ezt a kutyust ut-
cára lépni utoljára tavaly október-
ben láttuk. 

Gazdáját naponta látjuk a lakhe-
lyétõl gyalog három percre lévõ  (...)
boltnál. Az odajutáshoz és onnan ha-
zaéréshez úttestre lépni nem kell. Er-
re a rövid útra érthetõen nem viszi
magával kutyáját. Az illetõ hölgy ha
egyetlen keresztutcánál messzebb
van dolga, egy-egy jóindulatú járóke-
lõbe karolva közlekedik. Vakvezetõ
kutyáját olyankor sem viszi magával.
Néhány hete egy vízvezeték-szerelõ
bent dolgozott lakásában. A szerelõ
mondta el, hogy él ott bezárva egy
kutya, szörnyû körülmények között.
Ezt a kutyust sétálni utoljára 2006. év
õszén láttuk.  Amellett, hogy szenved
a mozgáshiánytól, nem mehet szabad
levegõre, a neki valaki által megtaní-
tott vakvezetõ tudás is kárba vész.

Tisztelettel kérjük Önt próbál-
jon segíteni ezen a jószágon. Kö-
szönjük!

Név és cím a szerkesztõségben

A jelzett probléma több okból is
szívszorító. Tudjuk, hogy egy
gyengén látó ember számára na-
gyon fontos a vakvezetésre kikép-
zett kutyája, így több irányból pró-
báltuk megközelíteni a kérdést,
mert kárt okozni semmiképpen sem
szerettünk volna. 

Mint a Magyar Vakok és

Gyengénlátók Országos Szövetsé-
gének Vakvezetõ Kutyakiképzõ Is-
kolájában kiderítettük, a kutyus és
gazdája ismerõs számukra, azonban
az eb nem vakvezetõ, csak jelzõku-
tya. Ez azt jelenti, hogy nem a szö-
vetség, hanem a gazdája tulajdona,
és gyakorlatilag csak egy engedel-
mességi vizsgája van. Nem jogosult
a vakvezetõ kutyák felszerelését
hordani, mivel nem volt alkalmas a
kiképzésre. 

Megkerestük a közrendvédelmi
és környezetvédelmi bizottság elnö-
két, mi a teendõ, ha biztosak szeret-
nénk lenni a kutya sorsában. A beje-
lentõk levelét továbbítottuk az ön-
kormányzat hatósági csoportjához,
ahonnan két nap múlva, állatorvos
jelenléte mellett, ellenõrzésre kivo-
nultak az érintett asszonyhoz. Az
alábbiakat derítették ki. A kutyát va-
lóban rossznak mondható körülmé-
nyek között tartják, személyes prob-
lémák alapján nem viszik sétálni, ám
ellátásával nincs probléma. A kér-
désre, hogy a kutya sétáltatását miért
nem oldják meg másként, a válasz az
volt, hogy nem szívesen bíznák más-
ra. A kerületi állatorvos megbízottja
szerint a kutya barátságos, azonban
idõs, és korával együtt járó betegsé-
gei mellett rendkívül elhanyagolt. 

Mint azt a hatósági csoport
munkatársától megtudtuk, az ilyen
esetekben a következõ intézkedés-
sorozatra kerül sor. Az ellenõrzés
után kikérik az állatorvos szakható-
sági véleményét, és a látottak illetve
a szakvélemény alapján felszólítják
az eb gazdáját az állat élettani és hi-
giéniai igényeinek megfelelõ tartá-
sára. Ezt ellenõrzik, majd amennyi-
ben nem tett eleget a határozatnak,
állatvédelmi bírsággal, (melynek
összege max. 150 ezer Ft.), rosz-

szabb esetben az állat elkobzásával
sújtják. Ez utóbbi esetben a kutya a
Közterület-felügyelet Illatos úti te-
lephelyére kerül. Itt minimum 2 hé-
tig tartják, ám amennyiben nincs
szabad hely, és senki nem jelentke-
zett az állatért, akkor végsõ esetben
elaltatják. 

Reméljük, hogy a 10 éves
kutyus sorsa rendezõdik, és nem az
Illatos úti telepen végzõdik az
érdekében tett intézkedésünk. 

- a szerk. - 
* * *

* * *
Az építkezés 
szükségszerûen 
sárral jár???
A kerületben egyszerre és hirtelen
megszaporodtak az építkezések, új
lakás- és társasház építések. A meg-
ítélésem szerint a kivitelezõk és fõ-
vállalkozók nem tartják be a kerü-
leti rendeleteket, és a munkavégzés
idõtartamára vonatkozó elõíráso-
kat sem (például: vasárnap délben

a közterületi felügyelõk állították le
a hangos erõgépek munkavégzését
az elmúlt hetekben a Szövetség ut-
cában.) Jelen esetünkben 2 ingat-
lant fejlesztenek a Szövetségben a
37. és a 41. szám alatt. Az elõírá-
soknak annyira nem felel meg az
építkezés, hogy például egyes he-
lyeken bokáig ér a homok az úton.
A por elviselhetetlen az utcában. A
parkoló gépjármûvek pár óra alatt
felismerhetetlenségig bemocsko-
lódnak. Nagyban segítené a kerüle-
ti lakók véleménynyilvánítását, és
érdekeik/problémáik megfelelõ or-
gánumhoz való eljuttatását, ha a
problémák bejelentésének pontos
menetét, vagy csatornáit megismer-
hetnénk az újságon keresztül (mivel
sajnos az erzsebetvaros.hu erre
nem megfelelõ).

I. László 
* * *

Balesetveszély 
elhárítás
A Rumbach S. utca és a Wesselényi
utca sarkán hónapok óta (!) hiány-
zik a behajtani tilos tábla. Naponta
igen veszélyes helyzetek adódnak,
amikor ellentétes irányban halad-
nak az autók (esetenként igen gyor-
san) - hisz nincs tiltó tábla. Kész
szerencse, hogy eddig nem volt itt
baleset.

M. László 

A jelzést eljuttattuk Gergely József
alpolgármesternek, aki utánanézett
a problémának, majd pótoltatta a
hiányzó táblát. 

Tisztelt Levélíróink! 
A leveleket szerkesztve közöljük, azok tartalma nem szükségszerûen egyezik szerkesztõségünk véleményével. Az alá-
íratlan, elérhetõség nélkül beküldött és a magántermészetû leveleket nem közöljük. Amennyiben külön nem engedé-
lyezi a levélíró, a neveket csak kezdõbetûkkel írjuk alá. Szerkesztõségünkben a nem megrendelésre érkezett kézira-
tokat, fotókat nem õrizzük meg. Megértésüket köszönjük! - a szerk.-
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+3620-... A Bethlen Gábor utca Baross tér sarkán mikor szüntetik meg az illegális árusítást, soha nem látni
közterület-felügyelõket.
+3670-... Miért nem volt nyilvánosan megírva az Almássy téri Szabadidõközpont épületének eladás-vétellel-
hasznosítással kapcsolatos pályázat tartalma? Elõzõ lapszámban azt írta egy képviselõ, hogy csak társasház
lehet vagy irodaház, reméljük így is lesz, mert rendkívül zavaró a mûködése.Tisztelettel, a környékenlakó adófizetõ
állampolgár.
+36-70-... T. Szerkesztõség! Örömmel hallottam, hogy a VI. kerületben 23 óráig lehetnek nyitva a privát élelmiszer
boltok, így megakadályozzák az éjjeli italozást. Okos döntés, mert ezek a boltok  éjjel köztudottan csak italt és cig-
arettát árulnak nagyrészben. Remélem a VII. kerület is bevezeti.
+36-30-... Kérem mielõbb pótolják a parkolásgátló karókat a Damjanich utcában. Ahol hiányos, ott továbbra is az
autók foglalják el a járdát.

SSSSMMMMSSSS----ÜÜÜÜZZZZEEEENNNNEEEETTTTEEEEKKKK

Papírgyûjtõ...
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A jog szónak a ma-
gyar nyelvben általá-
ban két értelmezése
van. Ha valakinek jo-
ga van valamihez,
akkor õ azzal a jogá-
val élhet, másrészt
jogait más nem sért-
heti meg. Bár sokan
nem tudtok róla,
jogaik a gyerekeknek
is vannak...

Megilletnek titeket az alap-
vetõ emberi jogok, a gyer-
mekek jogai, a tanulói jo-
gok és az iskola házirend-
jében szereplõ jogok. A ta-
nulói jogok és kötelezettsé-
gek a tanulókra külön-kü-
lön állnak fenn, azokat
egymással összefüggésbe
hozni nem lehet. Ez az elv
az Alkotmányból ered,
mert az sem hozza kapcso-
latba az állampolgárok jo-
gait és kötelezettségeit.
Azért mert valaki nem fizet
adót, még ugyanúgy meg-
illetik a személyhez fûzõdõ
jogok. Ha az iskolában va-
laki nem tanul rendesen,
abból nem következik,
hogy a jogaival sem élhet.
Természetesen az adóelke-
rülõt a hatóságok felelõs-
ségre vonják, aki pedig
nem tanul elégtelen osz-
tályzatot kap, ám ettõl jo-
gait nem veszíti el.

A „tanulói jogok” (ha a
jogszabály másképp nem
határoz) a beiratkozástól
kezdve egészen a tanulói
jogviszony megszûnéséig
tartanak, megszakítás nél-
kül. A tanulói jogok gya-
korlását csak a meghatáro-
zott esetekben lehet felfüg-
geszteni (Pl.: rendõrségi el-
járás, ...). 

A tanulói jogok betar-
tása egyben kötelessége
minden másik tanulónak,
az iskola valamennyi dol-
gozójának és a szülõknek
is. Viszont egyik jog gya-
korlása sem sértheti, vagy

korlátozhatja másik tanuló,
vagy pedagógus jogait!

A személyiséghez
fûzõdõ tanulói 
jogok:

1.
A tanulónak joga, hogy ré-
szére - az állami iskolában -
a tanítás során a tájékoztatás
és az ismeretek
közlése tárgyila-
gosan és többol-
dalúan történjen,
vagyis a tanterv
anyagának átadá-
sa minél inkább
alkalmazkodjon ahhoz a
módszerhez, amely alkal-
mas arra, hogy a tanulók
megértsék és elsajátítsák 
a követelményeket.
Amennyiben a tanuló tehet-
sége ezt megkívánja, külön-
leges gondozásban kell ré-
szesíteni, tehetségét ápolni
kell, fogyatékossága esetén
rehabilitációs célú ellátás-
ban kell részesíteni.

2.
A tanulónak joga, hogy -
állami iskolában - vallási és
világnézeti szempontból el
nem kötelezett, semleges

oktatásban részesüljön, va-
gyis nem kényszeríthetõ
egyik vallás, eszme  olyan
tanulmányozására, tanulá-
sára, vallására, amely meg-
haladja az iskola pedagógi-
ai programjában meghatá-
rozott határt. Az iskola pe-
dagógiai programjának,
helyi tantervének viszont

biztosítania kell, hogy a ta-
nuló egyenlõ mértékben
megismerkedhessen vala-
mennyi vallással, eszmei
irányzattal, továbbá kéré-
sére a hit- és vallásoktatást
lehetõvé kell tenni, ha a fel-
tételek adottak.

3.
A tanulónak joga, hogy
nemzeti, illetõleg etnikai
hovatartozásának megfele-
lõ vallási, idegen nyelvû,
kéttannyelvû iskolában,
kissebségi oktatásban ré-
szesüljön.  

4.
Atanulónak joga, hogy sze-
mélyiségét és emberi mél-
tóságát tiszteletben tartsák,
vagyis a tanuló nem üthetõ
meg, nem alázható meg,
nem kényszeríthetõ olyan
tett elkövetésére, vagy eltû-
résére, melyet õ nem akar és
nem köteles megtenni.

5.
A tanuló önrendelkezési
jogát tiszteletben kell tarta-

ni, vagyis családi- és ma-
gánéletébe az iskola nem
szólhat bele, szabad fejlõ-
dését az iskola nem korlá-
tozhatja.

6.
A tanuló joga, hogy véle-
ményét szabadon, mások
emberi méltóságának tisz-
teletben tartásával, el-
mondhassa. A tanuló véle-
ményét, figyelemmel ko-
rára és érettségi fokára, fi-
gyelembe kell venni, füg-
getlenül szülõje, hozzátar-
tozója, törvényes képvise-
lõje véleményétõl (Pl.: is-
kolaválasztás 14. életév
alatt). Véleménye miatt a
tanulót nem érheti hátrá-
nyos megkülönböztetés!

(folytatjuk)

A tanulói jogok – Ha gondod van, fordulj a DÖK-höz

A gárdonyi nemzet-
közi ifjúsági cserén is
részt vett a francia
Nevers, amely 2005
óta testvérvárosa Er-
z s é b e t v á ro s n a k .
Nevers már hét éve
szervezi a Gyerme-
kek Jogai Hetet a
Nemzetközi Gyer-
mekjogi Egyezmény
szellemében. 

Idén november 17-e és
25-e között a 6-12 éves
gyermekek babákról és
azok szerepérõl készült
rajzai kerülnek kiállítás-
ra. A szervezõk egy
olyan kiállítást szeretné-
nek létrehozni, ahol

ezekbõl a képekbõl egy
óriási montázst készíte-
nek, mely késõbb kiál-
lításra kerül a Palais
Ducal-ban. Azt szeret-
nék, ha az összes testvér-
városukból érkeznének a
gyermekek rajzai. 

Ha te is szívesen 
rajzolsz
Ha szeretnél résztvenni
ebben az akcióban, akkor
a kritériumok az alábbiak:
készíts a témában egy
65x50 cm-es rajzot, ösz-
szehajtható papírra, bár-
milyen technikával (ceru-
zarajz, festés, zsírkréta).
Lehetõleg ne írj rá sem-

mit, ami elárulja, hogy ki
és hol rajzolta.  A képeket
október 1-ig küld el a Cse-
resznye Ifjúsági Informá-

ciós és Tanácsadó Iroda,
Szimpla kert,  1075 Buda-
pest, Kazinczy u. 14. cím-
re.

KKKKüüüüllllddddjjjj     tttteeee    iiiissss!!!!

Kiállítás lesz a gyerekek képeibõl

A külföldi fiatalok várost is néztek

Az Ifjúsági oldalakat össze-
állította: Daláry Bernadett. 

Ha bármilyen diákjogi vagy egyéb kérdésed van az 
iskolával kapcsolatban, akkor küldd az
erdokcedula@gmail.com címre, és a
diákönkormányzat tagjai válaszolnak. §

IIII ffff jjjjúúúússssáááággggMirõl olvasnál szívesen? Bajnoki kupák megszerzésérõl?
A menzai kajáról? Tanulási  technikákról? A padtársad
legújabb csodatolláról? Írj nekünk!

Van aki könnyebben tanul, van aki
nehezebben, van akinek egyedül
megy jobban, és van akinek társa-
ságban. Ha kerületi diák vagy, az Ifjú-
sági oldalakon ingyenesen jelentet-
heted meg hirdetésedet a témában.
Cím: ujsag@erzsebetvaros.hu.

TTTTAAAA NNNN ÍÍÍÍ TTTTAAAA NNNN ÁÁÁÁ LLLL????    KKKKOOOORRRRRRRREEEEPPPPEEEETTTTÁÁÁÁLLLLNNNNÁÁÁÁLLLL????
TTTTAAAANNNNUUUULLLLÓÓÓÓTTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAATTTT KKKKEEEERRRREEEESSSSEEEELLLL????
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Hogyan mûködik? 
A diákönkormányzat, mint
általában minden szerve-
zet, célokat fogalmaz meg
magának, amiket külön-
bözõ folyamatok, tevé-
kenységek révén meg
kíván valósítani. Ennek
érdekében szerkezeti struk-
túrát alakít ki. A hogyanra
választ a diákönkormány-
zat Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzata (DÖK
SZMSZ) ad.

Mi a célja?
Egy választott testület fel-
adata, hogy a választói ér-
dekében azok megelége-
dettségére járjon el. A diák-
önkormányzatot a diákok
választják és a diákok javá-
ra mûködik, ezért nevezzük
érdekképviseleti szervnek. 

Kérdésként merül fel,
miért pont a diákönkor-
mányzat elégíti ki ezeket
az igényeket, miért nem a
diáksportkör, az énekkar,
vagy éppen az iskola-
szék. Azért mert az isko-
lában a diákönkormány-
zat az egyetlen olyan
szervezet, amely diákok
alapításával és közremû-
ködésével mûködik és
nem szakosított csoport,
hatásköre az egész iskolai
diákságra kiterjed. Erõs-
sége, hogy több
embert képvisel
egyszerre, vagyis

a tanulók szószólója le-
het. A jogszabályok több-
let jogokat adnak a diák-
önkormányzatnak azért,
hogy ezt az érdekképvi-
seleti tevékenységét ellát-
hassa pl. a diákönkor-
mányzat tagjai olyan
technikákkal és módsze-
rekkel élhetnek (tárgya-
lás, alkuba bocsátkozás,
szakértõ felkérése, stb.),
amelyek elõsegítik az is-
kolai diákság érdekeinek
érvényesülését is.

Hejcser Tamás a II.
Rákóczi Ferenc Fõ-
városi Gyakorló Kö-
zépiskola tanulója
immár 3. éve az Er-
zsébetvárosi Diákön-
kormányzat polgár-
mestere.

- A diákönkormányzatban
való munka általánosság-
ban nagy kreativitást és
gondos odafigyelést igé-
nyel mindenkitõl. Ez egy
igazi csapatmunka, más-
ként lehetetlen lenne bár-
milyen eredményt is fel-

mutatni. Az én személyes
felelõsségem úgy érzem
abban van, hogy oda kell
figyelnem mindenkire, aki
a csapat tagja. Néha a
„munka” az ERDÖK-ben
nagyon száraz, unalmas és
kedvetlenítõ tud lenni, és
ilyenkor szükség van az
odafigyelésre, pár lelkesítõ
szóra, törõdni kell az em-
berekkel.

DÖK eredmények
- Rendkívül fontos a
DÖKcédula, ami a kerület
diákújságja, havonta jele-
nik meg, 2000 példány-
ban. Az  újság már koráb-
ban is létezett, de úgy ér-
zem muszáj megemlíte-
nem, nem sok kerületi di-
ákönkormányzatnak van
ilyen jó minõségû és nagy
számban megjelenõ lapja,
ha egyáltalán van nekik
bármilyen.

Nagy fába vágtuk most
a fejszénket. Az idén sze-

retnénk végiglátogatni az
összes általános-, illetve
középiskolát, ahol egy jól
kidolgozott és felépített
elõadás keretében elmon-
danánk, hogy mi a célja
egy iskolai diákönkor-
mányzatnak, és milyen le-
hetõségek rejlenek benne,
és természetesen az
ERDÖK-ben. Ezzel két
dolgot szeretnénk elérni.
Az egyik az, hogy új tago-
kat toborozzunk a kerületi
diákönkormányzatnak, a
másik, hogy megszüntes-
sük a diákokban lévõ ûrt,
ugyanis mindannyiunk ne-
gatív tapasztalata az, hogy
a tanulók 98%-a  sajnos azt
sem tudja, hogy eszik-e
vagy isszák ezt a témát.
Remélhetõleg ez a projekt
hamarosan megszûnik terv
lenni, mivel már az elõké-
születeket megkezdtük a
DÖK táborban, és már
most lázas munkában va-
gyunk.

Mi az a Diákönkormányzat?

Elérhetõség:
erdokcedula@gmail.com

A diákpolgármester összefoglalója

A diákönkormányzat egy szervezet. Az iskola diákjai összefognak, hogy kö-
zösen érjék el céljaikat, saját mûködésüket írásban szabályozzák és meg-
egyeznek egymás között a feladatok ellátásáról, a felelõsök személyérõl.

DÖK: diákönkormányzat

ERDÖK: Erzsébetvárosi Diákönkormányzat

Dökcédula: az ERDÖK havonta megjelenõ

újságja, amihez minden kerületi iskolában hozzájuthatsz.

SSSSZZZZÓÓÓÓMMMMAAAAGGGGYYYYAAAARRRRÁÁÁÁZZZZAAAATTTT

Sajnálatos tény, de igaz,
hogy a fiatalok mind keve-
sebbet olvasnak újságot,
aminek egyik
oka az is, hogy
bizony ritkán
olvashatnak
olyasmirõl, ami
ezt a korosztályt
igazán foglal-
koztatja, meg-
érinti. Az Erzsé-
betváros újság
most ezt az ûrt
igyekszik kitölteni egy
olyan rendszeresen megje-
lenõ melléklettel, amely a
kerületi fiatalokról szól, fi-
ataloknak. A kerületi diák-
önkormányzat, ismertebb
nevén a DÖK, évek óta
példaértékûen mûködik a
kerületben. Tagjai olyan
lelkes fiatalok, akik nem
azt várják, hogy a sült ga-
lamb a szájukba repüljön,
hanem igyekeznek tenni

azért, hogy a kerületben
tanuló fiatalok népes tábo-
ra megismerje jogait, lehe-

tõségeit. Van
polgármester-
ük, testületük,
tartanak képzé-
seket, segítséget
nyújtanak a
mindennapos
problémákban,
és persze buliz-
nak, mert mikor

bulizzon az em-
ber, ha nem fiatalon? A
Mûvelõdési, Oktatási és
Sport Bizottság elnökeként
külön örömömre szolgál,
hogy e lelkes csapat min-
dennapjairól ezentúl a ke-
rületi újság hasábjain ol-
vashatunk. Forgassa min-
denki kedvére ezt a mellék-
letet, ami a környezetünk-
ben élõ fiatalokról szól,
(nem csak) fiataloknak!

Ripp Ágnes

Kedves Olvasó!

Fiatalok Lendületben - 
Európai Önkéntes Szolgálat
Sokan szeretnének külföldre menni, hogy kipróbálják ma-
gukat, de legtöbben félnek a kockázattól, vagy nincs elég
pénzük, hogy megengedhessék maguknak.
Az Európai Parlament egyik programjával, azonban bárki
megengedheti magának, hogy más európai országba köl-
tözzön, ha csak egy rövid idõre is.
Az Európai Önkéntes szolgálat 18 és 30 év közötti fiatalok-
nak nyújt lehetõséget. A programmal non profit szerveze-
teknél lehet elhelyezkedni, rengeteg típusú munkában, fog-
lalkozhatsz idõsebbekkel, fiatalokkal, gyerekekkel, környe-
zetvédelemmel, mûvészetekkel. Cserébe nem kapsz fize-
tést, de állják a szállásod, étkezésed, utazásod, a nyelvok-
tatást és némi zsebpénzt is kapsz. Az önkéntes szolgálat-
ban bárki részt vehet, végzettségtõl, nyelvismerettõl függet-
lenül. Ha nem tudod középiskola, vagy egyetem után, hogy
mihez is kezdj, akkor érdemes utána járni a programnak,
mert igen egyszerû. Szükséged van egy küldõ szervezetre,
akik segítenek a hivatalos részekben, megtalálni a fogadó
szervezeted, benyújtani a pályázatot, elintézni a kiutazás
elõtti teendõket. Küldõ szervezet lehet bármilyen non profit
szervezet. Létezik egy központi adatbázis, ami a
www.mobilitas.hu oldalról érhetõ el, ott találsz küldõ és fo-
gadó szervezeteket is, és körül tudsz nézni, hogy milyen le-
hetõség érdekelne. Érdeklõdni lehet a Cseresznye Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Irodában a Szimpla kertben (Ka-
zinczy u. 14.) is.

ggggiiii     HHHHíííí rrrreeeekkkk Várjuk a témaötleteket, 

javaslatokat TÕLED is!

Cím: ujsag@erzsebetvaros.hu
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AZsidó Nyári Fesztivál ke-
retében nyílt Ámos Imre
emlékkiállítás a festõ szüle-
tésének 100. évfordulója al-
kalmából a Budapesti Zsi-
dó Múzeumban.

Nagykálló a magyaror-
szági hasszidizmus egyik
központja, Szabolcs megye
elsõ és sokáig egyetlen zsi-
dó hitközsége volt. Innen
jött Budapestre 19 éves ko-
rában Ámos Imre (1907-
1944), és innen hozta ma-
gával a hasszid népi vallá-
sosság naiv, meseszerû ele-
meivel átszõtt gondolati vi-
lágot. Családja kérésére
elõször a Mûegyetemen ta-
nult, majd nagybátyja anya-
gi támogatásával 1929-tõl a
Képzõmûvészeti Fõiskolá-
ra járt, ahol Rudnay Gyula
tanította. Sokoldalú tehet-
ség volt, zenével foglalko-
zott, verseket írt. 1935-
1944-ig vezette naplóját,

amely megrázó dokumen-
tum azokról a nehézségek-
rõl, amelyek között alko-
tott. A hétköznapok esemé-
nyei mellett gondolatait,
terveit is papírra vetette,
mûvészi szándékait így
nem csak képei közvetítik.
Érzékeny, álmodozó alkat
volt. Szívesen festette le
emlékképeit, asszociációit.
1930-tól társa Anna Margit
volt, s õ az egyetlen, akihez
a zárkózott mûvész kapcso-
lódni tudott. 1937-ben Pá-
rizsba utaztak, találkoztak
Chagallal, de megélhetési
nehézségeik, pénzhiány
miatt hamarosan haza kel-
lett jönniük. 1938-tól a nya-
rakat Szentendrén töltötték.
Ámos sajátos szimbólum-
rendszert alkotott, amely
festõi stílusával együtt az
1939-1940 körüli idõkben
átalakult. Ekkor jelentek
meg a zsidó motívumok és

tematika. Munkásságában
a hangsúly áttevõdött a gra-
fikára. A zsidóüldözések és
sorozatos megaláztatások
idején készítette linóleum-
metszet sorozatát, a „Zsidó
ünnepek”-et, amely az ün-
nepek hangulatát, az áhíta-
tot és emelkedettséget érzé-
keltetik. Háborús grafikái
megrendítõ erejûek, sajátos
szimbólumrendszerükkel
külön fejezetét alkotják tra-
gikusan megszakadt mun-
kásságának. Munkaszolgá-
latosként hurcolták Néme-
tországba, ahonnan már
nem tért vissza. 

A kiállítás október 7-ig
tekinthetõ meg hétfõtõl
csütörtökig 10-tõl 17 óráig,
pénteken 10-tõl 15 óráig,
vasárnap 10-18 óráig a Bu-
dapesti Zsidó Múzeumban.
(forrás: www.zsido
nyarifesztival.hu) 

Szolnoki Csanya Zsolt Napénekéj címmel nyílt önálló kiállítását tekinthetik meg az ér-
deklõdõk az Erzsébetvárosi Közösségi Házban (Wesselényi utca 17.). A kiállítás szep-
tember 23-ig, hétköznapokon 10 és 18 óra között látogatható.

Állandó programjaink és klubjaink 
Szeptember 20-án és minden csütörtökön 15.00-19.00: Topo-
gó klub - Almássy Téri Szabadidõközpontban. Minden kedden
17.00-kor Erzsébetvárosiak klubja. Minden pénteken 14.00
órakor Morvay Károly Nóta- és Dalkör próbája. Minden hétfõn
17.00 és minden pénteken 18.00 -kor Kapocs Kulturális Egye-
sület. Minden vasárnap 17.00-kor Bridzs klub (indul: szeptem-
ber 23-án). Minden pénteken 18.00-kor Egyszülõs klub. Veze-
ti: Nagy Lajosné Zsóka (tel.: 06(20)315-2747). Minden kedden
10-kor Tücsökzene. Bõvebb információ: 06(30)999-4945. A
Mollini bûvészklub szerdai napokon 17.00-19.00-ig, részvételi
díj: 4.000 Ft/hó, vezeti: Moltész Gyula bûvész. Gyermekjóga
(3-12 éves korig) kéthetenként keddenként 16.00-16.45-ig,
részvételi díj: 1.000 Ft/alkalom, vezeti: Csiki Mariann. Hatha jó-
ga (felnõtteknek) hétfõnként 19.00-21.00-ig, részvételi díj:
4.000 Ft/hó, vezeti: Szetnics András.
Babás programok: hétfõnként 9.00-10.30-ig babapraktikák a
születéstõl 1 éves korig, várandósok és jövendõ apukák szá-
mára. 10.30-12.00-ig Szeretgetõ babamasszázs (babák, ma-
mák, apukák, várandósok és jövendõ apukák számára).
12.00-13.00-ig elsõsegélynyújtás csecsemõkorban (csecse-
mõk, kisdedek szülei és várandós családok számára). Vezeti
Némethné Gregor Judit nemzetközi csecsemõmasszázs okta-
tó, IBCLC szoptatási szaktanácsadó. Részvételi díj: Bérlet:
6.000 Ft/tanfolyam (5 alkalom), 15.000 Ft/mindhárom tanfo-
lyam. Óralátogatás: 2.000 Ft. (A részvételi díj változatlan szü-
lõpár vagy nagyszülõ csatlakozása esetén.)

Szeptemberi programok
Szeptember 25-én 18.00 órakor Író-olvasó találkozó. "Ez a me-
se nem mese." Beszélgetés Vargha Emese Máriával, a könyv
írójával.
Szeptember 25-én 15.00 óra Erzsébetvárosi Cukorbetegek
Klubja. Szeptember 26-án 17.30-kor elpusztított emlékek nyo-
mában - Szoborsorsok a Kárpát-medencében - filmvetítés.
Vendégünk: Balogh László és Csallóközi Zoltán a film készítõi.
A Mûvészetbarátok Egyesülete szervezésében. Szeptember
27-én 17.00 óra az Erzsébetvárosi Képzõmûvészeti Kör kiállí-
tásának megnyitója. Szeptember 28-án 14.00 óra a Morvay
Károly Nóta- és Dalkör nyilvános próbája. Szeptember 29-én
10.00 óra a Mózeskosár Egyesület ankétja. Szeptember 30-án
15.00 órakor Ferencvárosi Mûvelõdési Ház  "Délibábos álmok"
címmel Molnár Edit és Szelei Miklós  CD bemutatója és a
Morvay Károly Nóta- és Dalkör "Badacsonyi kék nyelût" c. nó-
tamûsora.Belépõdíj: 800 Ft.Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház
címe: Wesselényi utca 17.

111100000000    éééévvvveeee    sssszzzzüüüülllleeeetttteeeetttttttt

Ámos Imre emlékkiállítás 
Erzsébetvárosi Közösségi Ház programjai

Október elején három
premierrel is jelentkezik a
Spinoza színháza (Dob
utca 15.). Október elsõ
napján Esther Vilar:
Amerikai Johanna I. és II.
részt mutatják be. A darab
2114-ben játszódik. A
Katolikus Egyház elsze-
gényedett, reformra szo-
rul. A reformok következ-
tében demokratizálják. A
hívõk választják a Pápát

négy éves ciklusra. A de-
mokratikus választás kö-
vetkeztében egy nõ kerül
a trónra. Október 6-án
SÁS kabaré - bú-SÁS
címmel, egy ifjú parodis-
ta Sás Péter estjét láthatja
a közönség. Október 9-én
Ionesco talán legszemé-
lyesebb drámája A székek
kerül mûsorra, mely
számadás arról, volt-e ér-
telme életének. 

Premierek 
a Spinozában
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A magyar evezõsök elsõ
olimpiai kvótáját az MTK-
ás Serényi Tibor szerezte
meg Münchenben a Világ-
bajnokságon és jogot szer-
zett arra, hogy a 2008-as
pekingi paralimpián adap-
tív (mozgássérült) kategóri-
ában induljon. 

Serényi Tibor (46 év)
igazi „all-round” típusú,
sokoldalú sportember, aki
20 évvel ezelõtt kerékpáro-
zás közben súlyos gerincsé-
rülést szenvedett. De nem
adta fel! Huszonnégy éves
koráig vízilabdázott, majd
balesete után versenyúszott,
mellúszásban 6 évig világ-
csúcstartó, az athéni, majd a
szöuli olimpián, 5. lett. 

- A Nemzetközi Para-
limpiai Bizottság (IPC) alap-
szabályzatában egyértelmû-

en benne vannak a feltételei
a paralimpián való részvétel-
nek - tájékoztatott dr. Kokas
Péter, aki a FISA Orvosi Bi-
zottságának tagjaként van je-
len Münchenben. - Az eve-
zést huszadik sportágként
tûzték a paralimpia mûsorá-
ra, a Nemzetközi Evezõs
Szövetség (FISA) illetékesei
egyeztettek az IPC vezetõi-
vel. Ezt követõen hirdették
ki, hogy az AM1X, a csak
karral húzók kategóriájában
a kilencedik helyen végzett
Serényi Tibor az elõtte célba
ért kínai versenyzõ helyére
kerülve, nyolcadikként ott
lehet jövõre Pekingben. A
hazaiak képviselõje ugyanis
automatikusan részt vehet,
ezért lépett egyet elõbbre a
magyar versenyzõ. (
www.sportforum.hu )

Új helyen a VII. kerületi sportorvosi
rendelés!
Augusztus 1-vel megszûnt az Alsóerdõsor utca 7. szám
alatt mûködõ VII. kerületi sportolókat ellátó orvosi rendelés.
A fõvárosi sportegészségügyi ellátás centralizálása érde-
kében létrejött a Budapesti Sportorvosi Centrum, mely 14,
a fõvárosban mûködõ kerületi rendelõ munkáját váltja fel,
köztük a VII. kerületét is.
A sportorvosi rendelés jelenlegi helye: Országos Sport-
egészségügyi Intézet (Sportkórház), 1123 Budapest, Alko-
tás utca 48. „G” épület - I. emelet. Rendelési idõ: hétfõtõl
péntekig 7.30-17.00 óráig. Elõjegyzés a kötelezõ sportor-
vosi szûrõvizsgálatokra hétfõtõl péntekig 12.00 és 16.00
óra között a következõ telefonszámokon: 4886-120 és
4886-130. Vizsgálatra jelentkezés a „G” épület földszinti
kartonozójában (lakcím, - és TAJ kártyával) történik.

A Menhely Alapítvány VII.kerület Kürt utcai Nap-
pali Melegedõje várja az olyan aktív nyugdíjas,
illetve sok szabadidõvel rendelkezõ felnõtt em-
berek jelentkezését, akik szabadidejükben szí-
vesen nyújtanának önzetlen segítséget a fedél
nélküli emberek ellátását végzõ melegedõ min-
dennapos mûködéséhez.
Az ellátandó feladatok:munkanapokon - esetleg
hétvégenként - 16-19,30 óráig a fedél nélküli
emberek számára az étkeztetésükhöz szüksé-
ges élelmiszerek elkészítése, kiosztása, hetente
egy alkalommal, szerdánként 13-15 óráig a la-
kossági felajánlásokból érkezõ ruhaadományok
rendszerezése, szétválogatása.
Kérésünk, hogy a jelentkezõk havonta minimum
4 - 5 napon vállaljanak munkát (alkalmanként 3-
4 órás beosztással), nagy adag türelemmel, va-
lamint "beleérzõ képességgel" rendelkezzenek.
Sajnos intézményünk adottságai miatt mozgás-

korlátozott jelentkezõket fogadni egyenlõre nem
tudunk. A Nappali Melegedõ vállalja, hogy az
önkéntes jelentkezõket felkészíti a végzendõ te-
vékenységre (az intézményt, fedél nélkül élõ
emberek helyzetét bemutató tájékoztató elõ-
adás, majd mûködés megtekintése). Erre a cél-
ra készült pólót biztosítunk az önkéntes kollégák
részére a munkavégzéshez, rendszeres idõköz-
önként a munkavégzést segítõ megbeszélést
szervezünk, igény szerint egyéni konzultációt
biztosítunk külön erre a célra készült oklevelet ál-
lítunk ki az önkéntes munkatársaink részére, ön-
kéntes munkatársainkat kollégaként kezeljük,
így természetesen részt vehetnek alapítvá-
nyunk különbözõ rendezvényein.
Jelentkezni lehet: telefonon: a 322-34-23 szá-
mon kedd-csütörtök- péntek 13-16 óráig Sass
Lajosnál, levélben: a 1399 Budapest pf. 701 le-
tét 533, e-mailben: a kuert@menhely.hu címen.

Az Almássy Téri szabad-
idõközpont Házzáró feszti-
válsorozatának részeként
igényes jazz programok is
megvalósulnak. 

Szeptember 26-án 21
órakor a Cornelio Tutu
Band ad koncertet, október
24-én 20 órától Dörnyei
Gábor és barátai..., Drums,
Music and Friends címû
album bemutató koncertje.
Dörnyei Gábornak 2007
év elején jelent meg multi-
médiás szólólemeze. A le-
mezbemutató koncerten
igyekeznek a CD nagy ré-
szét élõben megszólaltatni,
meglepetés dalok kíséreté-
ben. További információ:

www.dornyeigabor.hu.
November 21-én 21 óra-
kor a Trans-formation ad
koncertet. A zenekar 2005
júliusában alakult. A jazz
világában szokatlan hang-
szer-összeállítás jellemzi,
aminek a különleges hang-
zás az eredménye. A rit-
mus-szekciót gitár, basz-
szusgitár és ütõhangszerek
alkotják, ezekhez társul a
fuvola illetve a szoprán
szaxofon. Pályafutásuk so-
rán a játékosok mindegyi-
ke tett már kitérõt sok más
zenei stílus felé. Ezeket a
tapasztalatokat, irányzato-
kat, érzéseket az együttes
tagjai egy különleges zenei

szövetté alakítják - transz-
formálják. A kvartet
(Pozsár Eszter, Eichinger
Tibor, Frey György, Mo-
gyoró Kornél) programja
Az egér mosolya címû al-
bum anyagára épül. 

December 19-én Pély
Barna & The Groove-
masters koncertezik 20.00
órától. A funky-jazz, acid-
jazz, jazz-rock határait
összekötõ, stílusokat ötvö-
zõ programban a Pély Bar-
na zeneszerzõi, dalszöveg-
írói munkásságát bemutató
Kaleidoscope címû album
számai mellett új kompo-
zíciók is hallhatóak
lesznek....

Az Erzsébet körúti MTK
Székházban rendezték meg
szeptember 15-én a VI. Or-
szágos Sporttörténeti Vetél-
kedõt. Az Európai Sport
Hagyományõrzõ Egyesü-
let, Dr. Mezõ Ferenc Olim-
piai Baráti Kör és az MTK
szervezésében megvaló-
sult országos megmérette-
tés a Nyári Olimpiai Játé-
kok 1896-2004, atlétika és
a  labdarúgás hazai és
nemzetközi eredményei
témakörében lett meghir-
detve. Növényi Norbert
birkózó olimpiai bajnok,

Wichmann Tamás kilenc-
szeres világbajnok kenus és
Németh Nyiba Sándor egy-
kori birkózó szövetségi ka-

pitány jelenlétükkel, közre-
mûködésükkel emelték az
esemény rangját. 

A zsüri (Dr. Hencsei

Pál, Bódayné Blaha Judit,
Németh Jolán, Surányi Pé-
ter) két kategóriában hirde-
tett eredményt. Eszerint

egyéni országos bajnok
Nagy Barnabás (Eger), csa-
pat országos bajnok Buda-
pest csapata lett. Budapest
az utolsó pillanatban leiga-
zolta az ötszörös egyéni or-
szágos bajnok egri Nagy
Barnabást, és csak így tudta
megelõzni a kétszeres elsõ
Zala megyét.

A rendezvény keretein
belül került sor a világszen-
zációt jelentõ Gyuk
György - Kis János-Dr.
Nádasy Miklós: Olimpiák
hõsei címû könyv budapes-
ti bemutatójára.

A zsûri tagjai és a versenyzõk

VI. Országos Sporttörténeti Vetélkedõ

Serényi Tibor hozta
az elsõ kvótát Jazz Programok az Almássyn

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

Szeptember 26-án, szerdán az esti szentmise után hit-
tan felnõttek számára. Szeptember 27-én, csütörtökön
az esti szentmise után Ifjúsági Szentségimádás. Szep-
tember 30-án, vasárnap a „Szentírás vasárnapja”.
Október 2-án, kedden délután 17 órakor Karitász
gyûlés. Október 3-án, szerdán 18,30-kor a KÉSZ
Klubestje a hittanteremben. Október 5-én, elsõ pén-
tek, betegeinket a szokásos módon meglátogatjuk. Az
esti szentmise után szentóra. Október minden napján
délután 17,15-kor rózsafüzér imádkozás. Plébániai
hittanórák: Óvodások: csütörtök 17-18-ig, 1-2-3.
osztály: hétfõ 15,30-16,30-ig, 4-5-6. osztály szer-
da 15,30-16,30-ig, 7-8. osztály: szerda 16,30-
17,30-ig, Középiskolások: hétfõ 19,15-20,45-ig,
Ifjúsági (egyetemisták): csütörtök 19,30-21,10-ig.
Hittan felnõttek számára: minden hónap második
és utolsó szerdáján az esti szentmise után. Akinek a
megadott idõpont nem alkalmas, jelezze. Aki fel-
nõttként szeretne megkeresztelkedni, keresse a plé-
bános atyát! 

ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd----hhhháááázzzz iiii
SSSSzzzzeeeennnntttt     EEEErrrr zzzzsssséééébbbbeeeetttt     pppplllléééébbbbáááánnnniiiiaaaa

Amikor egy kedves isme-
rõsöm autójába beültem,
észrevettem, hogy a visz-
szapillantó tükrön egy ró-
zsafüzér lóg. - Hogy került
ez ide? - kérdeztem az is-
merõsömet. „A nagyma-
mámtól kaptam” - vála-
szolta, majd hozzátette:
„Valami szent lánc lehet.
Amikor imádkozott, min-
dig a kezében tartotta, szo-
rongatta, morzsolgatta. Ide
akasztottam, gondoltam,
hogy szerencsét hoz.” 

„Nos, ha van öt perced,
akkor állj félre egy kicsit, én
elmondom neked, hogy mi
ez.” Õ megállt az autóval,
én levettem a rózsafüzért és
elmondtam neki, hogy ez
nem babona, hogy majd
esetleg szerencsét hoz, ha-

nem az egyház egyik legré-
gibb és legszentebb imaesz-
köze a rózsafüzér.

A hagyomány szerint a
Szûzanya adta Szent Do-
monkosnak, amikor õ meg-
fogalmazta a Szent Szûz fe-
lé, hogy valami kedveset
szeretne imádkozni. Azóta
elterjedt az egész egyház-
ban és különösen október
hónapban minden este kö-
zösen elimádkozzuk a

templomban a szentmise
elõtt. Elmondtam neki,
hogy melyik szemre mit
szoktunk imádkozni és
megkértem, hogy ne akasz-
sza vissza a tükörre, mert az
méltatlan, inkább hordja az
inge zsebében, a szíve fö-
lött. 

Török Csaba 
plébános 

Szent Erzsébet 
Plébániatemplom

Hétfõn 5-6. osztályosok-
nak 17 órakor, középisko-
lásoknak 18 órakor tartják
a hitoktatást. A 7-8. osztá-
lyosoknak csütörtökön 17
órakor. Pénteken az elsõ
áldozásra készülõk I. cso-
portjának 16 órakor, a már
volt elsõáldozóknak (alsó
tagozat) 17 órakor. Szom-
baton az elsõ áldozásra
készülõk II. csoportjának

9 órakor. (Nem a létszám
miatt van két csoport, ha-
nem a szülõk választhat-
nak az idõpontok közül.)
Vasárnap 9 órakor van a
diákoknak a liturgia, 10
órakor az óvodások és el-
sõsök számára hittanóra.
(A kicsiket a szülõk kísé-
rik, s míg a hittanóra tart,
õk részt vehetnek a 10
órai liturgián!)

A parókiai hitoktatás
némileg más, mint az is-
kolai, nincs tanóra jelle-
ge, és segíteni kívánja az
egyházi közösség építé-
sét. Elõfordul, hogy a
gyerekek hozzák maguk-
kal barátaikat, akik eset-
leg még nem is görög ka-
tolikusok.

Ugyancsak folytatja
munkáját a cserkészkö-
zösségünk is, összejövete-
leink általában szombaton
10 órakor vannak. (Ha va-
lami akadály merül fel,
akkor idõpontot egyezte-
tünk.)

Egyházközségünk ve-
zetésében változások is
történtek. Második segéd-
lelkészünk Kovács István
új misés, kántorunk pedig
Bõdi Gábor, aki egyben
harmadik segédlelké-
szünk.

Maga az egyházköz-
ség nagy munka elõtt áll, a
parókiális épületek tetõfe-
dését kell megújítani. Eh-
hez a kerületi önkormány-
zattól is kaptunk támoga-
tást. 

dr. Sasvári  László

Fasori Evangélikus Templom
Rendszeres alkalmak: Istentisztelet vasárnap 11 óra-
kor. Családi istentisztelet minden hónap elsõ vasár-
napján 9.30 órakor. Ifjúsági istentisztelet minden hó-
nap utolsó vasárnapján 18 órakor. Ifjúsági óra
szombaton 18 órakor. Fasori Fiatal-Öregdiákok Kó-
rusa (FAFÖK) csütörtökön 19 órakor (18-28 évesek-
nek). Várunk minden énekelni szeretõ fiatalt! Gyüle-
kezeti bibliaóra szerdán 15 órakor. Idõs testvéreink-
re tekintettel sötétedés elõtti idõpontban tartjuk.
„Középnemzedék” bibliaórája minden hónap utolsó
hétfõjén 18 órakor. Érdeklõdõknek külön meghívót
küldünk erre az alkalomra. Konfirmációi oktatás no-
vember 5-étõl, szombaton 15.30 órakor. 
Hittanórák
8-12 éveseknek: hétfõn 17.15 órakor. 5-8 évesek
pénteken 16 órakor. 
Minden érdeklõdõ jelentkezését várjuk személyesen,
vagy telefonon, akkor is, ha az idõpont nem megfe-
lelõ. Idõpont változtatás lehetséges, szeretnénk, ha
senki nem maradna ki a hitoktatásból. A hittanórá-
kat a gyülekezeti teremben tartjuk (VII. Damjanich
u. 28/b.). 

Fasori Evangélikus 
Egyházközség alkalmai
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Új hitoktatási év

Ha október, akkor rózsafüzér

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

Egyéb alkalmak
Férfi bibliaóra minden hó 1. és 3. keddjén 18 órakor. Pároskör
minden hó 3. péntekén 18-20 óráig. Fiatalasszony- és anyakör
kéthetente szombaton 16-18 óráig. Alkalmainkról bõvebb felvi-
lágosítást a Budapest Fasori Református Egyházközség Lel-
készi Hivatalában kaphat, hétköznapokon: 9-13 óráig. Cím:
1071 Bp., Városligeti fasor 7. Tel: 342-7311
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A Fasori Református Egyházközség templomában
(Városligeti fasor 7.) október 7-én, vasárnap 10 órakor
evangélizációs igehirdetés-sorozat kezdõdik, majd 8-án,
hétfõn este 6 órakor folytatódik és péntekig esténként,
ebben az idõben lehetünk részesei Isten üzenetének. A
sorozat igehirdetõje dr. Csiha Kálmán ny. erdélyi reformá-
tus püspök, akit a diktatúra idején Jézus Krisztusba vetett
hitéért és nemzete iránti hûségéért meghurcoltak és
éveket szenvedett Románia börtöneiben. A rendszerváltás
után erdélyi püspökként elindítója volt egyházkerülete lelki
és szellemi megújulásának, életét Jézus Krisztustól kapott
szolgálatának szentelte. Az evangélizációs sorozat témája:
"HONVESZTÉS VAGY HONFOGLALÁS."

Szeptember második vasárnapján, 9-én megtar-
tottuk Rózsák terei templomunkban a tanévnyi-
tó szent liturgiát, s utána a hitoktatásra való je-
lentkezést. Az alábbiakban ismertetem hittan-
óráink beosztását. 

EVANGÉLIZÁCIÓ A FASORBAN
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A Kulturális Örökség
Napjai rendezvénysoro-
zat keretében elsõ alka-
lommal rendezték meg a
Kultúrházak éjjel-nappal
címû programot. A ro-
ma-zsidó est zenével,
színdarabbal, fotókiállí-
tással és sok érdekesség-
gel várta az érdeklõdõ-
ket. Az eseményrõl bõ-
vebben Váczi Andrást,
az Erzsébetvárosi Kö-
zösségi Ház igazgatóját
kérdeztük.

- A zsidó újév alkal-
mából roma-zsidó estet
rendeztünk, erre épült az
egész rendezvényünk. A
délutánt gyerekeknek és
fiataloknak szóló progra-
mokkal indítottuk, mû-
vészeti foglalkozásokkal
és stratégiai játékokkal,
majd Híd a periférián

élõkhöz címmel a felnõt-
tekhez szóltunk. A nap
folyamán koncertet adott
az Erzsébetvárosi Ci-
gányzenekar, a Szilvási
Gipsy Band, a Vodku

klezmer zenekar és Bódi
Gyula tangóharmóniká-
zott. Az eseményen sze-
repeltek a Molnár Antal
Zeneiskola növendékei
is, a kamarazenekar és a

szólisták úgymond a má-
sik kultúrát képviselték.
Zima András történész
múltidézõ elõadásában a
pesti zsidó aranykorról
beszélt, de szép számmal

tekintették meg Schaffer
László, a budapesti zsi-
nagógákról készült fotóit
és Csanya Zsolt fest-
ménykiállítását is. A na-
pot a Budapesti Zsidó
Színház Játék a kastély-
ban címû Molnár Ferenc
elõadása zárta. A rendez-
vényen önköltségi áron
zsidó és cigány ételeket
lehetett vásárolni. Bemu-
tatkoztak a különbözõ ci-
vil szervezetek, mint a
Tiszta Színház, a Kapocs
Kulturális, a Kiút Szociá-
lis és Mentálhigiénés, va-
lamint a Kék Forrás Kör-
nyezet- és Természetvé-
delmi Egyesült. 

A nagy érdeklõdésre
való tekintettel bízunk
benne, hogy mostani
kezdeményezésünknek
jövõre lesz folytatása!

Szeptember 21. - Máté
napja
Máté az elsõ evangélium szerzõje,
vám- és adószedõ a Genezáreti tó
mentén.  Házában vendég Jézus,
amin a farizeusok megbotránkoz-
nak. "Miért eszik ez a ti Mestere-
tek a vámszedõkkel és bûnösök-
kel együtt? A válasz így hangzik:
„Nem az egészségeseknek van
szüksége orvosra, hanem a
betegeknek.” (Máté, 9: 11-12.)

Csillagászatilag ezen a napon
van az õszi napéj egyenlõség. Kü-
lönösebb néphagyomány nem fû-
zõdik szeptember 21-éhez, de a
néphit szerint: ha ezen a napon
tiszta az idõ, jó lesz a bortermés.
Vetésre viszont Máté hete kedve-
zõtlen: pelyvahétnek nevezik.

Szeptember 29.- Mihály
napja
Ezen a napon a keresztény egyház
Szent Mihály arkangyal (görög
arch-angelosz- fõangyal) megje-
lenésére emlékezik. A legenda
szerint, az olaszországi Gargano
hegyén jelenik meg, ahol tisztele-
tére késõbb templomot emelnek.
Patrónusa a halottaknak, a teme-

tõk kápolnáinak, cintermeinek,
haranglábainak (a középkori te-
metõ elnevezése cinterem, késõbb
a protestáns templomok elõcsar-
noka).  Szt. Mihály a túlvilágra
költözõ lelkek kísérõtársa, bíráló-
ja. Az utolsó ítélet angyalaként a
lelkek jó és gonosz cselekedeteit
mérlegeli. Szent István korától a
18. századig elrendelt ünnep.

Szent Mihály napja az õszi
napéjegyenlõség után a tél kezde-
tére, a gazdasági év õszi forduló-
jára esik. A pásztorok, csikósok,
gulyások, juhászok, kondások
számot adnak a rájuk bízott jó-
szágról. Ez az elszámoltatások,
újraszegõdtetések, a pásztorok ki-
fizetésének az ideje. "Egy pásztor
évi bére egy öltözet ruha, egy pár
csizma és 10 juh legeltetési
joga".(Manga János: Palócföld,
Mátra vidéke.). Az Európa-szerte
ismert pásztorünnepeket, mulat-
ságok, bálok kísérik.

A hiedelem szerint Szent Mi-
hály nap beköszöntével megsza-
kad a fû gyökere, megszûnik a
mézelés, a halak a víz fenekére
húzódnak. Ekkor kezdik törni a
kukoricát és az õszi vetés kezdete

is ekkorra esik. Idõjárási jóslás:
„Ha Szent Mihálykor még itt van
a fecske/ Karácsonyig legelhet a
kecske”.

Szilvalekvárfõzés

Szeptember második felében az
asszonyok ház körüli elfoglaltsá-
gából kiemelkedik a szilvaízfõ-
zés. Sietve kell befõzni, mindjárt a
szedés után, az egyéb õszi betaka-
rítási munkák között kell sort ke-
ríteni rá. Néha még az éjszakába
is belenyúlik a munka. A mago-
lásba besegítenek a rokonok,
szomszédok is, s közben folyik a

szóbeszéd. A paraszti gyakorlat-
ban az olcsóbb répacukor megje-
lenéséig, cukor nélkül készül a
lekvár. A kívülrõl besározott fene-
kû rézüstben, sokszor egy napig is
fõzik, állandó keverés mellett.  A
cserépedénybe kerülõ lekvár, az
állás folyamán teljesen megkemé-
nyedik. 

Gyümölcsaszalás
A gyümölcsök tartósításának régi
módja, a Napon, illetve aszaló ke-
mencében történõ szárítás. A 16.
és 17. században jobbágyszolgál-
tatás. Nem hiányozhat a végvárak
élelmiszer készletébõl, és jelentõs
mennyiség kerül még kivitelre is.
Az aszalt gyümölcsök közül leg-
kedveltebb a szatmári vagy a
besztercei szilva. Fontos téli élel-
miszer a paraszti táplálkozásban,
különbözõ ételekbe belefõzve,
vagy böjt idején kerül az asztalra.
Manapság a korszerû táplálkozás
újra felfedezi az aszalt gyümöl-
csök jelentõségét. Szent Mihály
lova - halottszállító saroglya. A te-
metéskor a koporsót helyezik rá,
amit négy ember a vállára emelve
visz a sírhoz.

Szeptember -Szent Mihály hava - Õszelõ
HHHHaaaaggggyyyyoooommmmáááánnnnyyyyooookkkk,,,,     nnnnééééppppsssszzzzooookkkkáááássssooookkkk
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Roma-zsidó est a közösségi házban 
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1884. szeptember 27.
Megnyílik az Operaház
Az elfogadott, neoreneszánsz stí-
lusú Ybl Miklós által készített ter-
vek alapján az építkezés 1875-
ben kezdõdik és 1884. szeptem-
ber 27-én tartják a nyitó elõadást.
Az ünnepi mûsoron Erkel Ferenc
Bánk bán c. operája után Hunyadi
László nyitánya, majd Wagner
Lohengrin c. opera elsõ felvonása
csendül fel.

1848. szeptember 29. 
Pákozdi csata
Ezen a napon a fiatal magyar
honvédsereg vereséget mér Jella-
sics seregére. A szétvert had
Bécs felé menekül. Emlékoszlop
ad hírt a szabadságharc elsõ
gyõztes csata helyszínérõl.

1889. október 1. 
Földtani Intézet 
1869-ben hagyta jóvá Ferenc Jó-
zsef a Földtani Intézet megalapí-
tását. A Stefánia úton Lechner
Ödön tervei alapján elkészült épü-
let a magyar szecesszió kiemelke-
dõ alkotása.

1995. október 1.
Kiló vagy font?
Október elsején kezdõdik meg az
EU követelményeinek megfelelõ-
en a decimális mértékegységre
való áttérés. A fontot és az unciát
felváltja a kilogramm és deka-
gramm. A gallon és a pint helyébe
a liter lép. A hosszúsági mérté-
kek yard, láb és hüvelyk 2001-tõl
változnak méterre, centiméterre.

1991. október 3.
Örökmozgó 
Filmszínház
Az Erzsébet körút és a Dob utca
sarkán álló divatkereskedés 1912-
ben filmszínházzá alakul Royal
Nagymozgó néven. Radó József az
alapító és tulajdonos. A mai napig is
mûködõ mozi neve az évtizedek so-
rán többször változik. Az 1950-es
években Mátra, majd Mátra Mese
és Ifjúsági Mozi. 1991. október 3.
óta Örökmozgó Filmszínház.

1926. október 5.
Meghal Jászai Mari
Kiemelkedõen tehetséges szí-
nésznõ. A tragikus szenvedélyek
utolérhetetlen megszólaltatója.
Kiválóan alakítja az antik tragédi-
ák hõsnõit és Shakespeare mûve-
inek jelentõs számú nõalakját. El-
sõ Évája a Madách Az ember tra-
gédiája c. drámájának.

EEEEZZZZEEEENNNN AAAA NNNNAAAAPPPPOOOONNNN TTTTÖÖÖÖRRRRTTTTÉÉÉÉNNNNTTTT

Az elmúlt nyár melegrekor-
dot döntõ napok forróságá-
nak enyhítésére legjobb
módszer a hûvös víz, vagy
még inkább a hûs fürdõk
vize volt. Köztudott, hogy
Budapest bõvelkedik
gyógyforrásokban, sõt
gyógyvizekben a világ egyik
leggazdagabb városa. For-
rásainak napi vízhozama 40
millió liter meleg /30-50 C
fokos/ és 30 millió liter lan-
gyos /30 C fok alatti/ víz. Ti-
zennégy helyen 123 hévfor-
rás 400 keserûvízforrás fa-
kad (Budapest lexikon).

„A fõváros területén a Duna med-
rével szinte párhuzamosan halad
az un. termális vonal Békásme-
gyertõl a Gellérthegyig, soha be
nem fagyó hévforrásokkal, ter-
mészetes melegforrásokkal, me-
lyek a krónikák, oklevelek és úti
beszámolók tanúsága szerint már
a rómaiak egészségmegõrzésre és
gyógyításra használtak"- olvas-
hatjuk a Tabán Füzetek 3. Gyógy-
vizek, és gyógyfürdõk a Tabán-

ban címû kiadványában.  A kö-
zépkorban a város alsó, illetve
felsõ végén lévõ területet al- és
felhévíznek nevezik el, a forrása-
iról.  Tabánban találhatók az
alhévízi források, majd az ezekre
épülõ Gellért (Sáros)-, a Rác-, és
a Rudas fürdõk. Mindezekrõl az
érdeklõdõ több ismeretet szerez-
het a Tabán Múzeumban.

A Döbrentei utca 9. és az Ap-
ród utca 10-es számú ház több
részbõl áll. 1750 körül épül az
Apród utcai rész, 1780 táján
újabb szárnnyal bõvül, mely alatt
tágas pince húzódik - ez  ma mú-
zeum. Az épületcsoport neveze-
tes arról is, hogy a 18. század vé-
gén felépülõ szárny Virág Bene-
dek (1754-1830) lakhelye. A kiál-
lítás Virág Benedek és kortársai
címmel mutatja be költõ, író, ta-
nár, szerzetes, pap életét. Otthona
1945-ben végleg az enyészetté
válik, helyén ma a költõ emlékét
megörökítõ szobor áll, Pátzay Pál
alkotása. A múzeum tárgyi emlé-
keken, fotókon idézi fel a tabáni
kiskocsmák jellegzetes világát

"Kiskocsma, kispörkölt, kis kor-
só sör…" címmel.  A múzeum
helytörténeti kiállítása felöleli Ta-
bán történetét a legkorábbi idõk-
tõl a török uralmon át a szerbek
"Rácvárosáig". Tabánt sújtja  tûz-
vész, árvíz, szõlõültetvényeit filo-
xéra pusztítja el, s végül a város-
rendezés megpecsételi sorsát. Az
1930-as években lebontják a köl-
tõk, festõk által igen kedvelt vá-
rosrészt. Megismételhetetlen
hangulatát irodalmi mûvek, kép-
zõmûvészeti alkotások, vagy  ép-
pen a kiállításon szereplõ Balogh
Rudolf készítette mûvészi fotog-
ráfiák õrzik. ATabán Múzeum ki-
állítása az itt élõ emberek érdeme.
Sokat tettek és tesznek érte. Ki-
csit irigykedünk, hogy a mi kerü-
letünkben nincs ilyen helytörté-
neti múzeum!

A Tabán Múzeum megtekint-
hetõ a Döbrentei utca 9. illetve
Apród utca 10. számú épület-
ben. Nyitva tartás: szerda, pén-
tek, szombat 14-18-ig, vasár-
nap 11-18-ig. Abelépés díjtalan.

TTTTaaaabbbbáááánnnn    MMMMúúúúzzzzeeeeuuuummmm

Szeptember 21. 
A Magyar Dráma Napja  

1984-tõl a Magyar Írók Szövet-
sége, Madách Imre Az ember
tragédiája c. drámai hõskölte-
ményének õsbemutatója emlé-
kére nyilvánítja ünnepnek ezt a
napot. Célja felhívni a figyel-
met a magyar dráma értékeire.

Szeptember 
harmadik hétvégéje 
„Európai Kulturális
Örökség Napok - 
Nyitott Kapuk”
1991-ben az Európai Tanács tag-
országaiban kezdeményezi, hogy
e napon nyitott kapukkal várják a

látogatókat. Célja, hogy a nagy-
közönség megismerje országa,
városa értékeit. Ilyenkor teljesül
az érdeklõdõknek az a vágya,
hogy betekintést nyerjenek olyan
intézményekbe, amelyekbe
egyébként nem juthatnának be.
Minden évben más és más érték
kerül elõtérbe. Kerületünk is csat-
lakozik a rendezvény sorozathoz.

Október 1.
Idõsek Világnapja 

1991óta az ENSZ közgyûlése e
napon a figyelmet az idõsek fe-
lé irányítja. Jó lenne, ha az idõ-
sek iránti tisztelet, figyelem,
gondoskodás nemcsak erre a ki-
tüntetett napra korlátozódna.

Október 6.
Aradi Vértanuk 
Emléknapja
1849. október 6-án Pesten ki-
végzik gróf Batthyány Lajos
miniszterelnököt, Aradon a
szabadságharc 12 tábornoka és
egy fõtisztje szenved vértanú-
halált. A vesztõhelyen ma obe-
liszk áll, mementóként. A fõvá-
rosban 1926 óta örökmécses
emlékeztet Batthyány Lajos ki-
végzésének helyére. Erzsébet-
város utcanévvel és emléktáb-
lával tiszteleg a vörössipkások
legendás hadvezére, Damja-
nich János elõtt. 2001-ben ok-
tóber 6-át nemzeti gyásznappá
nyilvánítják.

Jeles napok, világnapok az õsz elején

Gyógyvizek, és gyógyfürdõk a Tabánban
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Örkény István író neve hal-
latán legtöbbünknek a Tót-
ék, a Macskajáték, valamint
az Egyperces novellák jut-
nak eszünkbe.

Örkény István 1912-ben született
a Damjanich utca 39. számú ház-
ban. Édesapja patikus, az „Örkény
patika” nagyon jó nevû volt, való-
ságos fogalom.  Örkény apja affé-
le Krúdy vagy Mikszáth-hõsként
él. Apatika szentség a családban, õ
maga pedig „ez a típus már végleg
kiveszett-gavallér volt”. Három
patikát mulat el édesapja. A Szent
Hermina patikát a Hermina úton, a
Szent Kristóf patikát a Kígyó utcá-
ban és a Török patikát a Király ut-
cában.  A család anyai ágon jómó-
dú. „Nagyapa mindig vett egy pa-
tikát apámnak" - emlékszik vissza
Örkény István. Õ is mindent meg-
kap szüleitõl. A budapesti Piarista
Gimnáziumban taníttatják, ahol a
görög és latin nyelvvel is megis-
merkedik. A gondolkodás tiszta
szerkezetét e két nyelvbõl sajátítja
el. Érettségi után már három nyel-
ven, angolul, németül és franciául
beszél. Édesapja kívánságára
gyógyszerészeti diplomát, ezen kí-
vül a mûegyetemen vegyészmér-
nöki oklevelet szerez. E közben
egyre jobban érlelõdik benne az a
vágy, hogy író lehessen. 1937-ben
a Szép Szó Szerkesztõségbe ko-
pog be novellájával, ahol József
Attila barátságosan fogadja. Elol-
vassa novelláját, és megjelenteti a
Szép Szóban Tengertánc címen.
József Attila révén kerül Örkény
az írók társaságába. Közeli barát-
ságba nem kerül vele, mert Ör-
kényt zavarja, miközben József
Attila örökös anyagi gondok kö-
zött él, az õ szülei jómódúak. Egy
nap édesapját, akinek társadalmi
rangja magyar királyi kormányfõ-
tanácsos, figyelmeztetik, hogy fia
rossz társaságba keveredett, és azt
tanácsolják, küldje külföldre. Így
jut el Párizsba. 1941-ben megjele-
nik Örkény elsõ kötete Tengertánc
címen, mely addig írt novelláit tar-
talmazza.

Írói munkásságára a háború
gyakorol legnagyobb hatást.  Mint
gyógyszerészt behívják katoná-
nak, lassan fölfelé megy a ranglét-
rán, zászlósként fejezi be. Azon-
ban egy nap SAS behívót kap.
Nem veszi komolyan családja zsi-
dó származását, hisz õt katolikus-

nak nevelik. Váratlanul éri, hogy
munkaszolgálatra hívják. Ezután
fél évig a doni fronton, s aztán
négy és fél évig szovjet hadifog-
ságban él. „Egyszerre belekerül-
tem egy tömegbe, és ennek a tö-

megnek olyan picike porszeme
lettem, hogy már a nevemet se
tudta senki … És a sorsom egy lett
velük …Nekem nincs többé  kü-
lön utam a világban, nekem már
csak egy utam van. És ezt a hadi-
fogságból hoztam haza”. A fog-
ságban csomagolópapírra írja a

Voronyezs címû színmûvét, a Lá-
gerek népe címû szociográfiáját és
az Emlékezõk címû önvallomását.
Ez utóbbit egy társával a hadifog-
ságból küldi haza. 1946-ban jele-
nik meg Amíg idejutottunk cím-
mel. Ötévi fogság után 1946 Kará-
csonyán érkezik haza. Az irodalmi
életbe nyomban bekapcsolódik.
1947-ben két könyve jelenik meg,
a 25. Színház pedig bemutatja
Moliere A fösfényének átdolgozá-

sát, a  Zsugorit.  1949-ben
Várkonyi Zoltán, a Mûvész Szín-
ház akkori igazgatója mûsorra tûzi
a Voronyezs címû drámáját. A
színház már a bemutatóra készül,
ám a függöny nem gördülhet fel,
mert magasabb körökben nem kap
engedélyt. Úgy vélik, az a szituá-
ció, hogy egy magyar szakaszve-
zetõ és egy szovjet tanítónõ egy-
másba szeressen, színpadon ábrá-
zolhatatlan. Négy évvel késõbb
TV- játék készült a Voronyezsbõl.
Ugyancsak 1949-ben, bezúzzák
Örkény Idegen föld címû kis no-
velláskötetét. 1951-ben megjele-
nik Házastársak címû regénye,
melybõl film készül Becsület és
dicsõség címmel. A következõ év-
ben, a Csillagban közölt Lila tinta
címû elbeszélése miatt önkritikát
kell gyakorolnia. 1954-ben, Hóvi-
harban címû novelláskötetét,
1956-ban az Ezüstpisztráng címû
kötetét adják ki. 1957-ben befejezi
a Glória címû kisregényét, mely-
ben már tetten érhetõ az irónia és a
groteszk iránti tehetsége. 1957-
ben jelenik meg a Nehéz napok cí-
mû mûve. 1956-ban, mint az Író-
szövetség vezetõségének tagja, õ

is „kompromittálja magát”. Öt
évig szilenciumra kényszerül, s ez
idõ alatt hasznosítja porosodó ve-
gyészmérnöki diplomáját.  Egy
gyógyszergyárban dolgozik kezdõ
mérnökként. Amikor nem publi-
kálhat akkor is ír, esténként. Ekkor
kezdi írni az Egyperces novellá-
kat. 1966-ban a Jeruzsálem her-
cegnõje (elbeszélések), és a Macs-
kajáték jelenik meg, melyet a szol-
noki Szigligeti Színház társulata

mutat be. 1967-ben adják ki a Tót-
ék címû tragikomédiáját, melyet
Kazimír Károly rendezésében,
Latinovits Zoltán fõszereplésével
mutatnak be, óriási sikerrel. Kül-
földön közel 20 ország színháza
tûzi mûsorára.  A Macskajáték is
bejárja a világot, Sulyok Mária
alakítása, Orbánné szerepében fe-
lülmúlhatatlan. 1968-ban jelennek
meg az Egyperces novellák. Ör-
kény nevezi e néven a rövid írása-
it. „Amikor ezeket az Egyperces
novellákat írogattam, egy idõ után
a fejükrõl a talpukra fordultak,
mert már nem is én írtam õket, ha-
nem õk íratták meg velem magu-
kat. Sokszor megesküdtem, hogy
abbahagyom, mással foglalko-
zom,…. Aztán egyszer csak vala-
mi megmozdul, olyan nagyon sze-
retne a világra jönni, olyan világo-
san groteszk, olyan hallhatatlanul
mulatságos… olyan furcsa kis tö-
mör evidenciákat fejez ki, hogy
képtelenség meg nem írni”. Ör-
kény természettudományos alapo-
kon álló író, az egyperceseket is
matematikai egyenleteknek tartja,
vagyis „az egyik oldalon a közlés
minimuma, az író részérõl, a mási-
kon a képzelet maximuma, az ol-
vasó részérõl”. Francia nyelvre is
lefordították Egyperces novelláit,
Mini-mítosz címen.

A Damjanich utcai házból in-
duló, elsõ lépéseit itt, Erzsébetvá-
rosban megtevõ kisfiú, tehetségé-
vel meghódítja a világ színpadait.

Örkény István író a Damjanich utcában született

Francia nyelvre is lefordították
Örkény Egyperces novelláit, Mini-
mítosz címen

A tehetséges drámaírót kerületünkben még egy színház is õrzi nevében
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� Kõmûves burkolási, festés-mázo-

lási munkálatokat, kisebb munkákat

is és teljes lakásfelújítást vállal. Tel.:

210-6130, 06(20)955-4079

� Zárlakatos! Gyorsszolgálat! Zár-

nyitás, zárszerelés, betörésbiztos he-

vederzár-szerelés, ajtó-, ablakrácsok,

lakatosmunkák, galériakészítés! Tel.:

06(30)9613-794

� Vállalkozó vállal vízszerelés, fû-
tésszerelés, gázszerelés átalakításo-
kat, dugulás-elhárításokat, ingyenes
kiszállás, kõmûves munka, burkolás
és komplett lakásfelújítást, nyugdíja-
soknak 10 % kedvezmény. Tel.:
06(20)9125-128
� Tv, cd javítás garanciával, kiszál-
lási díj nélkül, javítás esetén. Tel.:
210-4281, 06(30)394-4090, 06(70)
617-4080
� KÖLTÖZTETÉS olcsón, szak-
szerûen! INGYENES pótkocsi, do-
bozok! Bauer-Teher  Tel.: 292-1612,
06(30)944-3717

� Villanyszerelés nagy Budapesten
bármilyen témában, hétvégén is. Elõ-
re megbeszélve. Tel.: 06(70)259-
0089, 337-0338
� Villanyfûtés létesítés, villanyboj-
ler-, cserépkályha-, hõtároló javítás
nagy- Budapesten, elõre megbeszél-
ve, hétvégén is. Tel.: 06(70)259-
0089, 337-0338
� WC szagelszívó, illatosítás nél-
kül, szagtalanul üzemel. Elõre meg-
beszélve, hétvégén is. Tel.:
06(70)259-0089, 337-0338
� Vízóraszerelés,  egyéb vízvezeték
szerelés.Tel.: 251-4912
� Államilag elismert dajka peda-
gógiai és gyógypedagógiai asszisz-
tensképzés. Kasza Szakképzés
06(1)276-5918
� AJTÓK, ABLAKOK SZAK-
SZERÛ JAVÍTÁSA, szigetelése,
zárcserék garanciával. Horváth
Ákos, tel.: 06(30)9628-704
� Irodák, lépcsõházak takarítását
vállaljuk referenciával, számlaképe-
sen. Tel.: 06(30)244-5634

� GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉ-

RA gázégõk, konvektorok,  tûzhe-

lyek, FÉG vízmelegítõk  javítása,

karbantartása. Bán László Tel.: 220-

9765, 06(20)432-5598 

� Antikváriumunk készpénzért vá-

sárol könyveket, teljes könyvtárakat,

vitrintárgyakat, régi képeslapokat,

valamint CD-t, DVD-t, hanglemezt.

Tel.: 332-0243, 06(20)9220-001

� Megbízható szakember burkolást,

kisebb kõmûves munkát vállal, egy-

szerûtõl a lehetetlenig. Tel.:

06(20)234-0811

� Vízvezeték-  NONSTOP! Mosó-

gépek bekötése, mosdók, csapok cse-

réje, javítások, felújítások. Tel.:

06(30)954-9554

� Redõny, reluxa, szalagfüggöny,

szúnyogháló, napellenzõ szerelése,

javítása, garanciával. Tel.: 261-3380,

06(30)973-4378, 06(20)4242-618

� Bélyeggyûjteményeket, régi ké-

peslapokat, régi pénzeket és levélbo-

rítékokat vásárolunk. V., Bécsi utca

5. Tel.: 317-4757

� Csempeburkolás-kõmûvesmun-

kák! Fürdõszobák, konyhák felújítá-

sa, átalakítása. Anyagbeszerzéssel,

határidõre, garanciával!  Tel.: 06(20)

961-6153 

� Fogászat, fogtechnika, porcelán

pótlás, fogsor készítés kedvezõ áron,

40 százalék kedvezménnyel. Tel.:

322-3373, 06(20)975-7498 

� Költöztetés, fuvarozás, emelõhát-

falas teherautóval. Ár megegyezés

szerint. Tel.: 06(20)944-2092, Már-

ton

� Villanyszerelés, gyorsszolgálat,
bojler javítás kiszállási díj nélkül.
Tel.: 06(20)9393-799
� Társasházak közös képviselete
referenciával. tarsashaz@gmail.com,
Tel.: 06(70)325-4308, 787-3485,
06(70) 325-4309
� Bõr-, textilruhák javítása, átala-
kítása (XI. kerület, 6-os villamos
végállomása), Tel.: 06(70)325-4309
� Ingatlanközvetítés, nem kizáróla-
gosan, 3% közvetítési díjért. Tel.:
06(70)325-4308, 06(70)325-4309,
787-3485
� Ablakszigetelés! Ajtók, ablakok
utólagos szigetelése szilikon gumi-
val, garanciával. Tel.: 06(20)494-
3657
� Új infra-matrac kedvezményes
áron eladó. Tel.: 419-3994,
06(20)800-7274

� Vállalkozásnak, diákoknak ideális,
80 nm-es, gázfûtéses lakás eladó,
20.500.000 Ft. Tel.: 06(30)965-4002

� Színvonalas társkeresés sze-
mélyre szabott szolgáltatásokkal.
Hangulatos rendezvények. Tel.:
302-7324

�� VI.-VII. kerületi ingatlanok
specialistái keresnek eladó-kiadó
ingatlanokat. Gyors, korrekt
ügyintézés 3 % jutaléktól. Ingat-
lanbank, 1071 Budapest, Lövöl-
de tér 7. Tel.: 413-7229,
06(70)456-1060

� BÕRGYÓGYÁSZAT, KOZ-
METOLÓGUS RENDELÉS!
Dermatoszkópos rákszûrés, szemöl-
csök elektrosebészeti eltávolítása,
hyaluronsavas ráncfeltöltés, botuli-
nos mimikai ránckezelés, pattaná-
sos bõr kezelése. Dr. Nagy Éva. Be-
jelentkezés: 06(30)366-3706, 1073
Akácfa u. 54.

� Órajavítás, antik órák restaurá-
lása, esetleg oda-visszaszállítással.
Órák, elemek, csatok óraszíjak
(erõs csuklóra is). Tel.: 06(70)505-
5620, VII., Garay u. 45. Üzletház.
Web: www.jungoras.hu

� GÁZ ÉS FÛTÉSSZERELÕ
GYORSSZERVIZ, teljes körû
gázkészülék javítás, szervizelés,
hétvégén is, garanciával. Tel.:
06(30)3678-675, 06(20)350-3600

� GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS:
cirkók, konvektorok, cserépkály-
hák, tûzhelyek, vízmelegítõk kar-
bantartása, javítása garanciával 0-
24-ig hétvégén és munkaszüneti
napokon is. Tel.: 292-1990,
06(20)334-3438

� KERÜLETI GYORSSZOL-
GÁLAT:. Teljes körû gázkészülék
javítás, víz-, villany-, fûtésszerelés,
gépi duguláselhárítás, csatornatisz-
títás a nap 24 órájában, hétvégén is!
Tel.: 321-8082, 291-2800,
06(20)334-3437

� KERÜLETI GYORSSZOL-
GÁLAT: dugulás elhárítás, víz-,
villany-, gáz-, fûtésszerelés és gáz-
készülék javítás anyagbeszerzéssel,
garanciával. Tel.: 321-1826

� ERZSÉBETVÁROSI
GYORSSZERVIZ: teljes körû
gázkészülék javítás, fûtésszerelés,
dugulás-elhárítás, víz-, gáz-, vil-
lanykészülékek javítása 0-24 órá-
ig, hétvégén is. Tel.: 321-3174,
06(20)342-5556

Hirdetési árak 
Keretes hirdetések:

1/1 oldal 187.000 Ft
1/2 oldal 96.800 Ft
1/4 oldal 53.240 Ft
1/8 oldal 33.800 Ft
1/16 oldal 18.150 Ft
1/32 oldal 9.680 Ft

Apró hirdetés:
10 szóig 1.200 Ft, 20 szóig 2.400 Ft 
Az árak az Áfát nem tartalmazzák!

Ha nem kapja a lapot!
Terjesztéssel kapcsolatos

reklamáció az alábbi

telefonszámokon:

283-0738, vagy 

06(70)370-6471
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Tisztelt Lakók és Társasházkezelõk!
A kihelyezést a jelzett ürítési napokon reggel 6.30 -ig a

kapu elé, majd az ürítést követõen másnap délelõtt 10.00 -

ig a társasházba vissza kell helyezni.

Felhívjuk az alábbi táblázatban megadott utcák társasházai

közös képviselõinek és gondnokainak figyelmét, hogy

csak a táblázatban szereplõ idõpontokban helyezzék ki a

150 literes, piros színû papírhulladék gyûjtõ-edényt a tár-

sasház elõtti járdaszakaszra, ürítés után gondoskodjanak

azok visszavitelérõl.

Az ürítések megtörténtét Hivatalunk Városüzemeltetési és

Beruházási Irodája folyamatosan ellenõrzi.

Az edények ki- és visszahelyezését a társasháznak kell

megoldania. A kihelyezést a jelzett ürítési napokon reggel

6.30 -ig a kapu elé, majd az ürítést követõen másnap

délelõtt 10.00 -ig a társasházba vissza kell helyezni.

Ellenkezõ esetben a papírgyûjtõ konténert elszállítjuk.

A begyûjtési szolgáltatás kizárólag - a táblázatban szereplõ

idõpontban - a járdára  kihelyezett edényekre és azokban

tisztán, szeparáltan gyûjtött papírhulladékokra terjed ki.
Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

PPAAPPÍÍRRGGYYÛÛJJTTÕÕ  KKOONNTTÉÉNNEERR  ÜÜRRÍÍTTÉÉSSII  RREENNDD
22000077..  ÉÉVV

A társasházakban kihelyezett 
papírgyûjtõ konténerek ürítési rendje

11..  KKÖÖRRZZEETT  

Ürítés: hó elsõ és
harmadik hetén
szerdán. 

Utcanevek
Rottenbiller u.
(páratlan oldal)   
Damjanich u.     
István u.               
Dembinszky u.  
Bethlen Gábor u.    
Garay u.          
Nefelejcs u. 
Peterdy u. 
Marek József u. 
Alpár u. 
Murányi u. 
Hernád u. 
Dózsa György u. 
Százház u. 
Cserhát u. 
Szinva u. 
Barros tér 
Garay tér 
Bethlen Gábor tér 
Péterfy u. 
Thököly u. 
Városligeti fasor 
Verseny u. 

22..  KKÖÖRRZZEETT  

Ürítés: hó elsõ és
harmadik hetén
csütörtökön. 

Utcanevek
Munkás u. 
Huszár u. 
Jósika u. 
Erzsébet krt. 
(páratlan oldal)
Dob u. 67-105. 
Dohány u. 53-87. 
Rottenbiller u.
(páros oldal)
Szövetség u. 
Wesselényi u. 
45-71. 
Rózsa u. 
Vörösmarthy u. 
Alsó erdõsor u. 
Síp u. 
Barcsay u. 
Rózsák tere 
Rákóczi út 
Osváth u. 
Király u. 63-105. 
Barát u. 
Izabella u. 
Hársfa u. 
Rejtõ Jenõ utca 

33..  KKÖÖRRZZEETT  

Ürítés: hó elsõ és
harmadik hetén
pénteken. 

Utcanevek
Király u. 1-65. 
Károly krt. 
Rákóczi u. 1-46. 
Csengery u. 
Dob u. 1-59. 
Asbóth u. 
Rumbach S. u. 
Madách S. u. 
Kazinczy u. 
Kisdiófa u. 
Nagydiófa u. 
Klauzál tér 
Klauzál út 
Nyár u. 
Akácfa u. 
Kertész u. 
Erzsébet krt. 
(páros oldal)
Wesselényi u. 1-41. 
Dohány u. 1-51. 

A visszaigényelt vizitdíjak 
kifizetésének következõ 
idõpontja: 

szeptember 27.
A vizitdíj visszaigénylése iránti kérelmet a VII. kerületben lakóhellyel (en-
nek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkezõ biztosítottak a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján ( Erzsébet krt. 6, Garay utca 5.) nyújt-
hatják be, legkésõbb a tárgyévet követõ 60 napon belül.

A kérelemhez csatolni kell:
� az adott naptári évben igénybe vett ellátáso-
kért fizetett vizitdíjakról kiállított, a vizitdíj-
visszaigénylésére feljogosító 20 alkalmat
igazoló nyugtát, illetve számlát,
� továbbá a visszaigényelt vizitdíjak befi-
zetését igazoló (20 alkalom feletti) nyugtát,
illetve számlát.

Fontos, hogy a 20 alkalmat külön kell számolni mind
a háziorvosi (fogorvosi)- alapellátás, és a járóbeteg
(fogászati)- szakellátás esetében!

Az adatok ellenõrzéséhez szükséges a kérelem leadásakor bemutatni a
személyi igazolványt, lakcím kártyát, TAJ kártyát!

A vizitdíj visszatérítésére csak a nem emelt összegû vizitdíj (300 Ft) fize-
tése esetén van lehetõség.
A kérelem beszerezhetõ mindkét Ügyfélszolgálati Irodán (Erzsébet krt. 6.,
Garay u. 5.), ill. letölthetõ a www.erzsebetvaros.hu weboldalról.
A vizitdíj visszaigénylésére irányuló eljárás illeték- és költségmentes.

Visszaigényelt vizitdíj kifizetése: 
A jegyzõ a megállapított összeg visszatérítésérõl az ügyfél kérelme szerint
(postai úton, átutalással, vagy személyes átvétellel) intézkedik.
Amennyiben a kérelmezõ a visszaigényelt összeg készpénzben történõ ki-
fizetését kéri, úgy azt a jegyzõ, az általa megjelölt idõpontban - havonta
egy alkalommal - köteles biztosítani.

A kifizetés napjait az önkormányzat, helyben szokásos módon közzéteszi
(Erzsébetváros Újságban, Önkormányzat hirdetõtábláin, ill. Erzsébetváros
honlapján)

A visszaigényelt vizitdíjak kifizetésének következõ 
idõpontja: 2007. szeptember 27.

� A visszaigényelt vizitdíjak a Polgármesteri Hivatal Pénztárában (Erzsé-
bet krt. 6. fszt.) kerülnek kifizetésre, délután 3 óráig.
� Az ügyintézés ideje - a kérelem benyújtásától a kifizetésig - kb. 30 - 60
perc.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

Vizitdíj
visszaigénylés

Elõzõ lapszámunkban megjelent „Vizitdíj: 9 ember 27 ezer forintot igényelt
vissza augusztusig” címû cikkünkben az egyik havi létszámokhoz kapcso-
lódóan rossz hónapot jelentettünk meg. A mondat helyesen: Áprilisban és
májusban 1-1 ember, júniusban már 2 fõ, júliusban viszont már 5-en jelent-
keztek igényükkel.

Az elírásért elnézésüket kérjük. 

HHHHEEEE LLLLYYYYEEEESSSSBBBBÍÍÍÍTTTTÉÉÉÉSSSS
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A júniusban elhunyt
Bába Mihályné, Ida
néni egy különleges
gyûjtemény tulajdo-
nosa volt. 

A 34 darabos babakollek-
ciója különbözõ öltözéke-
ken keresztül mutatja be,
hogyan változott korszak-
ról korszakra a ruhadivat.
A szebbnél szebb ruhada-
rabokat mind saját kezû-
leg, hosszú évek kutató-
munkája után készítette.
Sorozatunkban, a  babák
bemutatásán keresztül a
történelmi divatvilággal
ismerkedhetnek meg ol-
vasóink.

Négyezer év divattörténete
8888....     rrrréééésssszzzz

Gótika II.
(XIV-XV. század)

A késõ gótika bölcsõje Franciaországban volt, de
káprázatos színpompáját Belgiumban és Hollandia
területén érte el. A burgundi udvar arisztokráciája a
sötét színeket kedvelte. A középkori túlzások miatt
egész sereg korlátozó elõírás született. A nõi divat-
ban a ruhákon, a cipõkön és a fejfedõkön a karcsú,
hegyes formák érvényesültek. A nõk ruháikon magas-
ra felhelyezett övet hordtak, a kivágott ruhák kiegé-
szítõje pedig egy kúp alakú, magasabb fejfedõ, a
henin volt.

Zelleres burgonyaleves
Hozzávalók: 75 dkg burgonya, egy
fej vöröshagyma, egy kissé púpos
evõkanál zsír, egy evõkanál liszt, 2
dl tejföl, egy teáskanál pirospapri-
ka, egy 10 dkg-os zeller gumó, egy
csokor petrezselyem, kb. 2 liter víz.

A zsíron kissé megpirítjuk a
lisztet, hozzáadjuk az apróra vágott
hagymát, megszórjuk pirospapriká-
val. Felöntjük 2 dl vízzel, elkever-
jük simára, majd hozzáadjuk a fel-
kockázott burgonyát, a felkockázott
zeller gumót és a finomra vágott
zeller zöldjét, majd felöntjük a töb-
bi vízzel. Mikor a burgonya és a zel-
ler félig megfõtt, belekeverjük a tej-
fölt. Ha kész a leves, apróra vágott
petrezselymet szórunk rá.

Pulykamell zöldséggel
Hozzávalók: fél kg pulykamell, 40
dkg gomba, egy kis zacskó mirelit
mexikói zöldségkeverék, õrölt bors,
egy db paradicsom, egy db zöldpap-
rika, 1 evõkanál liszt, 2 dl fõzõtej-
szín.

A pulykamellet és a gombát vé-
kony csíkokra vágjuk, kevés olajon,
vagy zsíron félig megpároljuk. Hoz-
záadjuk a mexikói zöldségkeveré-
ket, a paradicsomot és a zöldpapri-
kát, majd megsózzuk, borsozzuk.
Ha elkészült a tejszínben elkevert
liszttel behabarjuk. Burgonyapüré-
vel tálaljuk. 

Oldalas sörben sütve
Hozzávalók: 1 kg sertés oldalas, 5
dkg margarin, egy ujjnyi citromhéj,
3 dl sör, 2-3 db szegfûszeg, kevés só

Az oldalast feldaraboljuk, besóz-
zuk. A felmelegített margarinon hir-
telen átsütjük a húst, majd ráöntjük a
sört, hozzáadjuk a citromhéjat és a
szegfûszeget. Fedõ alatt félig meg-

pároljuk, majd a fedõt levéve pirosra
sütjük. Párolt rizzsel tálaljuk. 

Vörösboros 
sertésborda
Hozzávalók: 75 dkg sertésborda
(karaj), 3 evõkanál zsír (vagy olaj),
5-6 dkg liszt, 10 dkg füstölt szalon-
na, 20-20 dkg sárga és fehérrépa, 1
kg burgonya, 1 zöldpaprika, 1 piros
húsú paprika, 1 paradicsom, 1 nagy
fej vöröshagyma, pirospaprika, só,
egy mokkás kanál õrölt bors,  fél li-
ter félszáraz vörösbor.

Kiklopfoljuk a húst, megsóz-
zuk, lisztbe megforgatjuk és mind-
két oldalát kb. fél percig sütjük a
felhevített zsírban. A megsült hús-
szeleteket kivesszük az edénybõl, és

félretesszük.  A visszamaradt zsír-
ban a kockára vágott füstölt szalon-
nát, az apróra vágott vöröshagymá-
val aranysárgára pirítjuk, megszór-
juk pirospaprikával, majd a vörös-
borral és egy kevés vízzel felenged-
jük. A megsült bordákat, a kockára
vágott zöldséggel együtt tepsibe,
vagy jénai tálba tesszük, ráöntjük  a
szalonnás, boros lét és fólia alatt
kb. 20 percig pároljuk a sütõben.
Hozzáadjuk a kockára vágott burgo-
nyát, a paprikákat és a paradicso-
mot, majd készre pároljuk. Egyszer-
kétszer  óvatosan fakanállal alá nyu-
lunk, (nem keverjük, csak kissé
megmozgatjuk) hogy a liszt miatt
nehogy odakapjon a hús.

Jó étvágyat!

FFFFÕÕÕÕZZZZZZZZÜÜÜÜNNNNKKKK----SSSSÜÜÜÜSSSSSSSSÜÜÜÜNNNNKKKK EEEEGGGGYYYYÜÜÜÜTTTTTTTT FFFF IIIINNNNOOOOMMMMAAAATTTT !!!!

Vendégváró ételek, új ízek

1846. október 9-én született a Maggi kocka feltalálója
Julius Maggi svájci élelmiszeripari vállalkozó 1897-ben alapítja gyárát. Az eredeti Maggi leveskockák magas fehér-
je és keményítõtartalmú hüvelyesekbõl készültek. Ezért egészséges tápláléknak számítottak. A gyári munkások hi-
ányos táplálkozását kívánta javítani. A termék népszerûsítését olyan fontosnak találja, hogy drámaírót alkalmaz a
Maggi készítmények reklámozására. 1912-ben meghal, ám leveskockái túlélik és mai napig használatosak.

Sok háziasszony szeret különleges étellel kirukkolni, ha vendégeket vár, de akkor is jól jön néhány új recept, ha a megszokot-
tól eltérõ, új ízekre vágyunk. 

ÉÉÉÉRRRRDDDDEEEEKKKKEEEESSSSSSSSÉÉÉÉGGGG

A veszélyes hulladékgyûjtési akció tervezett idõpont-
ja: 2007. október 06-án szombati napon, a megszokott
3 helyszínen lesz (Klauzál tér, Almássy tér, és Bethlen
Gábor tér) 9 órától 16 óráig.

Az akció során ingyenesen átvesszük a lakosságtól a ház-
tartásban összegyûlt:
� Személygépkocsi-akkumulátort, elektronikai hulladékot,
szárazelemet,
� Lejárt szavatosságú gyógyszert, növény - védõszer ma-
radékot,
� Fáradt gépolajat, 
� Hulladék étolajat,
� Savakat, ismeretlen vegyszert,
� Fénycsövet,
� Hígítót, festéket, lakkot, háztartási és fotóvegyszereket,
irodai berendezéseket
� Olajos rongyot, olajos és egyéb vegyszermaradékos fla-
kont, göngyöleget,

Kérjük kerületünk lakosságát, hogy minden évben - ta-
vasszal és õsszel - megrendezésre kerülõ veszélyeshulla-
dék-gyûjtési akciókat környezetünk megóvása érdekében,
tervezetten vegyék igénybe.

Környezetünk eredeti állapotát csak szoros együttmûkö-
déssel, és egymásra való odafigyeléssel leszünk képesek
hosszabb távon megõrizni!

Városüzemeltetési és Közrendvédelmi Iroda
462-3318

VVVVEEEESSSSZZZZÉÉÉÉLLLLYYYYEEEESSSSHHHHUUUULLLLLLLLAAAADDDDÉÉÉÉKKKK----

GGGGYYYYÛÛÛÛJJJJTTTTÉÉÉÉSSSSIIII     AAAAKKKKCCCCIIIIÓÓÓÓ
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BEKÜLDENDÕ A FÕSOROK MEGFEJTÉSE.
Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, szerkesztõségünkben névvel, cím-
mel ellátott zárt borítékban vagy levelezõlapon leadhatja. E-mail címünk: olvlev@erzsebetvaros.hu  Csak a névvel, címmel ellátott megfejtéseket van
módunkban regisztrálni. Beküldési határidõ: október 5. A 2007/11. lapszám nyertesei: özv. Kiss Istvánné, 1078 Murányi u. 1.; Héder Imre, 1074 Alsó
erdõsor 32.; Bodnár Kornél Klauzál u. 26. II/6.
Gratulálunk! Nyereményük könyvutalvány. A nyeremény telefonon történõ egyeztetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõ.

2007. szeptember 3-án meghalt
Szepes Mária, színész, forgató-
könyvíró, író, költõ, aki Orsi Mária
néven is publikált, illetve színész-
ként a Papír Magda nevet használ-
ta. Nevéhez fûzõdik többek között
A Vörös Oroszlán, a Tükörajtó a
tengerben, a Lázadó szerepek, a
Mars szekere címû kötet. Számos
gyermekkönyvet írt, õ a Pöttyös
Panni-regények, a Táltos Marci, a
Boróka néni kincse, az Eleven ké-
peskönyv címû alkotások szerzõje.
Spirituális kötetei közé tartozik A
mindennapi élet mágiája, a
Pszichografológia, A sors és csoda
mágiája, A lélek anatómiája. Szepes
Mária idén decemberben töltötte
volna be a 99. életévét. 

A Pöttyös Panni könyvsorozatot
biztosan nem kell bemutatnunk ol-
vasóinknak, és a fantasztikus regé-
nyek rajongói bizonyosan ismerik a
szerzõt a Kozmosz sorozatból is.
Szepes Mária neve fémjel a könyve-
ken, azt jelenti, hogy olvasójuk bi-
zonyosan egy jól megírt, érdekes,
cselekménydús könyvet fog a kezé-
ben. Ezért mostani könyvajánlónk-
ban nem könyvet, hanem írót aján-
lunk az Önök figyelmébe. Szepes
Mária mûvei közül válogathatnak
gyerekek és felnõttek, izgalmas ol-
vasmányt vagy mesét keresõk is.
Érdemes szétnézni otthon a köny-
vespolcokon, biztos, hogy majdnem
mindenkinél megbújik egy kötet az
írótól. 

Pöttyös Panni és a sci-fi
OOOOllllvvvvaaaassssnnnniiii     jjjjóóóó!!!!

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

KKÖÖNNYYVVGGYYÛÛJJTTÉÉSS

Ne dobja ki!
Ajándékozza el!
Ha van olyan könyve,
melyet megunt, vagy
nincs helye a tárolásra,
ne dobja ki. Ha leadja
szerkesztõségünkben,
akkor témája szerint el-
juttatjuk az iskolákba és
a helyi nyugdíjasklubok-
hoz. Cím: Garay utca 5.
Köszönjük mindazon ol-
vasóinknak, akik felhí-
vásunkhoz csatlakozva,
megunt könyveiket fel-
ajánlották. Késõbb tájé-
koztatjuk Önöket arról,
hova kerültek az ado-
mányok.
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ERZSÉBETVÁROS
a VII. kerületi önkormányzat ingyenes lapja

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

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

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

Megjelenik 41 ezer példányban

☺☺ ☺☺ ☺☺

- Az én Marikámnak két-
millió forint a hozománya.
Mire valaki megjegyzi: -
Az nem hozomány, hanem
kártérítés.

* * *
A medve, a róka és a nyu-
szika kártyáznak az erdõ
szélén. Megszólal a med-
ve: - Ha még egyszer ész-
reveszem, hogy valaki
csalni próbál, beverem a
vörös pofáját!

* * *
Kémia órán a tanár felír
egy képletet a táblára,
majd felszólítja Zsuzsikát:
- Nos, ez minek a képlete? 
- Jaj, tanár úr, itt van a
nyelvemen...
- Akkor köpje ki gyorsan,
mert ez a sósav!

* * *
Pistike egyessel megy ha-
za az iskolából. Az anyja
kérdõre vonja: - Hogy le-
het, hogy ilyen rossz je-
gyet kaptál?
- Egy hiányzás miatt.
- De hát nem is hiányoztál!
- Én nem, de a padtársam
igen.

FIGYELEM!
VESZÉLYESHULLADÉK-GYÛJTÉSI AKCIÓ

Részletek a 22. oldalon. 

Idén az Anyatej Világnapja alkalmából az Erzsébetvárosi Egészségügyi
Szolgálat szervezésében olyan édesanyákat köszöntöttek, akik gyerme-
küket 6 hónapos korig kizárólag anyatejjel tudtak táplálni, illetve anya-
tejet adtak. A bensõséges eseményen megemlékeztek a világnapról, va-
lamint a kerületi védõnõk beszéltek az anyatejes táplálás fontosságáról
is. Erre az eseményre, hagyományosan minden évben sor kerül a kerü-
letben, ezúttal szeptember 14-én tartották a Madách Imre utcai Védõ-
nõi Szolgálatnál.

Családias ünnepségen 
köszöntötték az édesanyákat

DélUtán
A DélUtán közhasznú alapít-
vány az idõsek és 45 év felet-
tiek ingyenes lelkisegély-szol-
gálata.
Ingyenesen hívható telefon-
száma: 06-80-200-866.
Ügyelet minden nap 18 és 21
óráig. Ingyenes orvosi, jogi és
betegjogi tanácsadás. Me-
diáció (konfliktuskezelés): 06-
30-377-9030, e-mail cím:
mediacio@delutan.hu

Mozart Requiemjével
Moldvay József énekmû-
vészre és Mercz Ágnes
brácsamûvészre emlékezik
a Carmine Celebrat Ének-

és Zenekar szeptember 30-
án. A hangverseny 15.30-
kor kezdõdik a Városmajo-
ri Jézus Szíve Templomban
(XII. kerület Csaba utca).

Meghívó
Az Erzsébetvárosi Mun-
kás Kulturegyesület ren-
dezésében Tusják Anna,
az egyesület tagja A béke
elsõ évei Békésben cím-
mel tart elõadást október
15-én 17 órakor. Az elõ-
adás helye: Nefelejcs ut-
ca 8. (bejárat a Garay ut-
cából). A programra min-
den érdeklõdõt szeretet-
tel vár az egyesület el-
nöksége!

Carmine Celebrat hangverseny
A Morvay Károly Nóta- és Dalkör szeptember 28-án 14
órakor nótadélutánt rendez, a Nótakör tagjainak közremû-
ködésével a közösségi házban (Wesselényi utca 17.). A
belépés díjtalan.

Nótadélután

A Mûvészetbarátok Egye-
sülete október 3-án 17.30-
kor Lencsevégen Erzsébet-
város szellemisége címmel
a közösségi házzal közös
fórumára várja az érdeklõ-
dõket. Vendég: Dozvald Já-

nos fotómûvész. Október
10-én 17.30-kor Simon
Aladár színmûvész Ady-
estjére kerül sor „A perc
emberkék után” címmel.
Helyszín: Erzsébetvárosi
közösségi Ház.

Mûvészetbarátok


