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Erzsébetváros
kedvez a 
kisgyermekes
anyáknak
A kerületi bölcsõdék jól el-
látottak és jól felszereltek -
tudtuk meg dr. Vedres Klá-
ra képviselõtõl. (4. oldal)

Mûemlékvédett
lett az Akácfa 
utca 47. és a 
49. szám
Mire számíthatnak most a
lakók? Dr. Bolesza Emõ-
két a körzet képviselõjét
és a kerületfejlesztési al-
polgármestert, Gergely
Józsefet kérdeztük.
(5. oldal)

Tiltólistás házak
eladás elõtt
Dob utca 32., Dob utca
38., Király utca 31. -
Fedrid Gábor rövid tájé-
koztatója az 5. oldalon.

Drog-fék 
- a gyerekekért
A kerületi civilek összefo-
gását sürgetik. (6. oldal)

A tüdõszûrés 
Évente egyszer minden
harminc év feletti állam-
polgár kap egy behívót,
amely tüdõszûrésre szólít
fel. (6. oldal)

A parlagfû 
agresszív
virágpora 
Beszéljünk az allergiáról,
a kiváltó tényezõkrõl, és
kezelésérõl. (7. oldal)

Pályázatok 
a 14. és a 15. 

oldalon

E-mail címünk:

olvlev@

erzsebetvaros.hu

Az önkormányzat 
ingyenesen 

hívható 
telefonszáma:
06-80-204-531

Választási különszám – mellékletben

Erzsébetváros 24+8 oldalon

Erzsébetváros 23-án újra szavaz
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Csendesen, békésen
telt az Országgyûlési
képviselõ-választás
április 9-i fordulója
Erzsébetvárosban.

A 9. választókerületben
(Erzsébetváros) a válasz-
tópolgárok 68,54%-a, a
10. választókerületben
(Erzsébetváros-Józsefvá-
ros) a választópolgárok
69,33%-a élt alkotmányos
jogával, és kereste fel sza-
vazókörét. A szavazás így
mindkét választókerület-
ben eredményes volt,
azonban, mivel egyik je-
lölt sem érte el a képvise-
lõvé váláshoz szükséges
50%-ot április 23-án má-
sodik fordulóra kerül sor. 

A 9. választókerület-
ben a legtöbb szavazatot
Filló Pál, az MSZP jelölt-
je kapta, õt dr. Kecskés

Gusztáv (KDNP-Fidesz),
majd Molnár István
(SZDSZ) követte. A 10.
választókerületben a leg-
többen dr. Szabó Zoltánra

(MSZP) szavaztak, aki
után a legtöbb voksot dr.
Fónagy János (Fidesz-
KDNP) kapta. Itt a harma-
dik helyen az SZDSZ je-

löltje, Takács Gábor vég-
zett. Képes összefogla-
lónk a választás elsõ for-
dulójáról a 13. oldalon ol-
vasható. 

Hunvald György polgármester családjával érkezett a szavazókörbe

Mire jó a távfelügyelet?
Korábbi lapszámunkban
(2006/4. szám 2. oldal)
Hunvald György polgár-
mester tájékoztatásából
megtudhatták olvasóink,
hogy a sikeres közbe-

szerzési eljárás lebonyo-
lítása után a nyertes
Securitas Biztonsági
Szolgáltatások Magyar-
ország KFT. vezetõjével
aláírták a a szerzõdést a
kerületi térfigyelõ-rend-
szerrel támogatott távfel-
ügyeleti rendszer kiépí-
tésére. Most összeállított
tájékoztatónkból megis-
merhetik olvasóink a
rendszer mûködését.

(Cikk a 3. 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.

A Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ legújabb
tanulmányában a fõvárosiak véleményét kérdezte közlekedés-
sel, lakó- és közterületi fejlesztésekkel kapcsolatosan. Mi a ke-
rületfejlesztési bizottság elnökénél, Fedrid Gábornál jártunk
utána a kérdéses témának. (2. oldal)
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Az Erzsébetváros polgármestere felhívással fordul a helyi
lakossághoz, cégekhez és intézményekhez, hogy lehetõ-
ségeiken belül támogassák az adománygyûjtést a hazai
belvíz és árvíz károsultjainak javára. Számlaszám: Magyar
Vöröskereszt - MKB Rt. 10300002-20329725-72583285
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A Podmaniczky Program
felmérése során a budapes-
tiek többsége fontosnak
érezte a tömegközlekedési
jármûállomány cseréjét,
újabb metróvonalak építé-
sét, a már meglévõk felújí-
tását, a kerékpárút-hálózat
kiépítését, valamint egysé-
ges parkolás kialakítását,
továbbá az úgynevezett
P+R rendszer megvalósí-
tását, vagyis azt, hogy az

autók a külvárosokban ki-
alakított parkolókban par-
koljanak és vezetõik tö-
megközlekedési eszközzel
utazzanak be a belvárosba.
A megkérdezettek többsé-
ge igényli az elöregedett

épületek, városrészek, le-
pusztult házak felújítását,
valamint a köztisztaság vé-
delmét. 
A tanulmánnyal kapcsolat-
ban a kerületfejlesztési bi-
zottság elnökét, Fedrid
Gábort kérdeztük, szerinte
mik azok az elképzelések,
amelyek Erzsébetvárosban
is megvalósíthatók. Fedrid
Gábor elmondta, a hetedik
kerület túlzsúfolt, a parko-

lóhely jóval kevesebb,
mint a nyilvántartott gép-
kocsik száma. Az újépítésû
házaknál kötelezõ a parko-
lás problémájának megol-
dása, legjobb választásnak
a mélygarázsok építése tû-

nik. Jó példa erre a Garay
téri piac most épülõ tömb-
je alá kialakított mélyga-
rázs, ahol a parkolóhelyek
25%-a lakossági parkolás-
ra készül. Kedvezményes
áron ez fõleg az ott lakók
éjszakai parkolását segíti.
A Fõváros az autósok szá-
mára a városon kívüli par-
kolást is szeretné vonzóvá
tenni. A2-es és a most épü-
lõ 4-es metró, valamint a
troli járatok Fedrid Gábor
véleménye szerint lehetõ-
vé teszik, hogy az autósok
a városon kívül letegyék a
jármûveiket és onnan tö-
megközlekedési eszkö-
zökkel jussanak be a köz-
pontba és Budapest teljes
területén azzal közlekedje-
nek. A parkolási gondok
orvoslására Erzsébetváros-
ban parkolóházakat, mély-
garázsokat kellene építeni,
ezek azonban csak elkép-
zelések, konkrétumokról
egyenlõre még nem lehet
beszélni. 
Fedrid Gábor kiemelte, a
4-es metró megvalósulásá-
val párhuzamosan az
egész Baross tér átalakul,

megváltozik a felszíni köz-
lekedés is. A fölösleges já-
ratokat kiiktatják, egyes
buszmegállókat a metró-
hoz közelebb helyeznek át.
A változtatásokat egy sza-
bályozási tervben foglalták
össze, melyet a témában
érintett VIII. kerülettel kö-
zösen készítettek el. 
A bizottság elnöke prakti-
kusnak tartja például egy
kerékpárparkoló létesíté-
sét, ahol a bringások mun-
kába menet biztonságosan
elhelyezhetnék jármûvü-
ket, hogy ezután tömeg-
közlekedési eszközzel
folytathassák útjukat, ha-
zafelé pedig újra hozzájut-
hatnának kerékpárjukhoz.
A témához szorosan kap-
csolódik  a kerület kerék-
párút - hálózatának bõvíté-
se, amely jelenleg szintén
csak ötlet. Egy hosszú távú

program keretében Erzsé-
betvárosban a Dohány ut-
ca és az István utcai szaka-
szon kellene kerékpárutat
kialakítani, amely össze-
kötné a Dózsa György utat
a Károly körúttal, ez az
Andrássy úti kerékpáros
közlekedést segítené. En-
nek megoldása azonban a
Fõváros hatáskörébe tarto-
zik, a megvalósulása érde-
kében a hetedik kerület
csupán a forgalom szerve-
zésében, vagyis az utak és
a kerékpárutak összehan-
golásában tudna segíteni. 
Amegkérdezett embereket
az is foglalkoztatja, milyen
a környezetük tisztasága.
Fedrid Gábor szerint az
kevés, hogy az önkor-
mányzat különbözõ lehe-
tõségeket nyújt a köztiszta-
ság megoldására, annak
megtartása az emberek
igényességétõl is függ. Az
elnök szomorúnak tartja,
hogy a szeméttárolók
tönkretételétõl kezdve a
falfirkákig sok rongálás
történik a kerületben.
Graffiti-mentesítést a fõút-
vonalak mentén már több
helyen is végrehajtottak,
az új falfirkák ellen a leg-
különbözõbb módon pró-
bálnak meg tenni. Az ön-
kormányzati támogatással
készült homlokzat-felújí-
tásnál például kötelezõvé
tették a lakóközösségek
számára, hogy három mé-
ter magasságban egy le-
mosható réteggel kell a
ház felületét lefesteni,
amely ugyan egy plusz ki-
adás a ház számára, de ki-
váló védelem a graffitik el-
len.
Erzsébetváros támogatja a
zöldterületek növelését is.
Ennek megfelelõen még
az idén elkészül a Bethlen
téri zöldfelület, amely a
tervek alapján megnégy-
szerezõdik. Tervben van
továbbá egy, a Damjanich-
Dembinszky-Bethlen Gá-
bor és Rottenbiller utcai
tömbön belüli zöldfelület
kialakítása, de a tervekben
szerepel az utcák növénye-
sítésének elõsegítése is.

Az elmúlt hónapok-
ban a Baross téren
zajló munkálatok,
már közvetlenül a
négyes metró építését
készítették elõ. A
munka során új kijá-
rat épült a kettes
metró megállójához. 

Erre azért van szükség,
mert a 4-es metró elké-
szültével a jócskán meg-
növekedõ utasforgalmat
egyetlen metrófeljáró már
képtelen lenne kényelme-
sen kiszolgálni, és mert a
4-es metró állomásának
építésekor a most üzemelõ
kijáratot le kell majd zárni 

Az eddigi munka so-

rán az építkezések által
érintett útpályák új aszfalt-
borítást kaptak, a sávok
szélesebbek lettek, felújí-
tották a közmûvezetékeket
és új kerékpárutat is építet-
tek. A gyalogos átkelõhe-
lyeknél a járdaszegélyek
süllyesztve épültek meg.
A Kerepesi út közepén pi-
henõhelyet alakítottak ki  a
gyalogosok számára. Az
építkezés felszíni szakasza
március 31-én lezárult: az
új kijárat megépítése a ter-
vek szerint az év végére
fejezõdik be teljesen, de a
munka mostantól teljes
mértékben a felszín alatt
zajlik majd. 2007 második

felében kezdõdik meg a 4-
es metró Keleti pályaud-
vari állomásának kialakí-

tása. Az új metróállomás a
Thököly út alatt lesz meg-
építve.
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A Podmaniczky program és az erzsébetvárosi ötletek

Fedrid Gábor
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A metróépítés már a felszín alatt

Az új aluljáró korszerû burkolatot és kivilágítást kapott

A Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht. legújabb tanul-
mányában a fõvárosiak véleményét kérdezte meg közlekedéssel, lakó- és köz-
területi fejlesztésekkel kapcsolatosan.  Mi a kerületfejlesztési bizottság elnö-
kénél, Fedrid Gábornál jártunk utána a kérdéses témának. 

Kerékpárparkoló Amsterdamban. Erzsébetvárosban is lehetne.
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Hunvald György polgár-
mester a távfelügyeleti-
rendszer kiépítésével kap-

csolatban arra hívta fel el-
sõsorban a figyelmet,
hogy  a már kiépített- és a

Securitas KFT. által a
megrendelés alapján  ki-
építendõ infrastruktúra
segítségével immár nem
csak a közterületek, ha-
nem néhány ezer forint-
nyi ellenszolgáltatás fejé-
ben  lakóházunk, laká-
sunk, és  személyi-,
egészségügyi védelmünk
is biztosítottá válik.

- A komoly szakmai
háttérrel rendelkezõ part-
nercég nem csak közössé-
gi, hanem egyéni esetek-
ben is vállalja a rendszer
telepítését. Ez azt jelenti,
hogy az üzletek, a lakó-
épületek közös tulajdonú
helyiségei mellett magán-
lakások tulajdonosai is
csatlakozhatnak a „védel-
mi hálózathoz”. 

A Securitas Biztonsá-
gi Szolgáltatások Ma-
gyarország KFT.  ügyve-
zetõ igazgatója, Samu Mi-
hály rendelkezésünkre
bocsátotta azokat az ada-
tokat, melyek alapján ol-
vasóink is teljes képet
kaphatnak a kiépülõ va-

gyonvédelmi rendszer
szolgáltatásairól. 

- A Securitas Kft. tel-
jeskörû vagyonvédelmi
szolgáltatást képes nyúj-
tani valamennyi ügyfele
számára, melyen belül
megrendelõink választ-
hatnak az õrzési-, vala-
mint  a  biztonságtechni-
kai szolgáltatási csoma-

gok közül - tudtuk meg
Samu Mihály ügyvezetõ
igazgatótól. - A lakossá-
got elsõsorban érintõ
biztonságtechnikai szol-
gáltatások keretében táv-
felügyelettel és karban-
tartással valamint va-
gyonvédelmi rendszerek
telepítésével foglalkozik
a vállalat. A kiépítéskor a
megrendelés alapján be-
hatolás jelzõ (riasztó)
rendszert,  videó megfi-
gyelõ rendszert, belépte-
tõ rendszert, illetve önál-
ló tûzjelzõ rendszert te-
lepítünk. 

Objektum 
távfelügyelet
A lakások távfelügyeleti
alapszolgáltatása 24 órás
ügyelettel, az érintett sze-
mélyek értesítése mellett
kivonuló szolgálattal se-
gíti megóvni a tulajdono-
sok értékeit, személyi biz-
tonságát. Behatolás, eset-
leg tûz esetén nem csak a
helyben kiépített hangjel-
zõket szólaltatja meg, ha-
nem beépített kommuni-
kátora (telefonhívója) se-
gítségével jelzéseket küld
a központba is. Ott a szol-
gálatban lévõ diszpécser a
szerzõdésben foglaltak-
nak megfelelõen intézke-
dik, azaz értesíti a tulaj-
donost, az általa megne-
vezett személyt/szemé-
lyeket, elindítja a hely-
színre a kivonuló járõrt. A
telefonon történõ jelzés-
továbbítás mellett lehetõ-
ség van GSM jelzésre is,

illetve ezek kombináció-
jára is. Így a telefonvonal
sérülésekor is el tudja a
rendszer küldeni a jelzést. 

Mikor ad le 
jelzést a 
készülék?
A Securitas KFT. által te-
lepített készülék az alábbi
esetekben jelez a diszpé-
cserközpont felé.
� Nyitás-zárás jelzés;
� Betörés jelzés;
� Kényszerített nyitás
jelzés;
� Pánik jelzés;
� Üvegtörés jelzés;
� Hálózat kimaradás, ak-
kumulátor feszültség
csökkenés;
� Riasztó rendszer meg-
rongálás; azaz szabotázs;
� Tûzjelzés;
� 24 óránkénti, a riasztó
mûszaki állapotát ellenõr-
zõ jelzések (tesztjelenté-
sek); 
� Orvosi segítségkérés.
A kivonuló szolgálat
helyszínre érkezési ideje
maximum 15 perc. Az õ
feladatuk a személyi illet-
ve  a vagyoni károk meg-
elõzése, mérséklése illet-
ve elhárítása. 

Hogyan lehet
igénybe venni a
szolgáltatást?
A Securitas Kft. távfel-
ügyeleti szolgáltatása na-
gyon egyszerûen vehetõ
igénybe. Ha van riasztó-
rendszer  az igénylõ laká-
sában, üzletében, akkor
egy - két oldalas - szerzõ-

dés kitöltésével vehetõ
igénybe a szolgáltatás.
Ebben az esetben néhány
paraméter megadása után
egy egyeztetett idõpont-
ban a cég egyik munka-
társa elkészíti a szerzõ-
dést és elvégzi a rácsatla-
koztatást.

Amennyiben a lakás-
ban illetve az üzlet-
ben/irodában nincs kiépít-
ve riasztórendszer, akkor
a Securitas KFT. vállalja,
hogy kedvezõ áron kiépí-
ti az igényelt rendszert és
felprogramozza azt a táv-
felügyeleti központra. 

Ez esetben a felmérés
után elkészítik a személy-
re szabott ajánlatot és a
megrendelés után elvég-
zik a telepítést - a távfel-
ügyeleti rácsatlakozással
együtt.

Ügyfélszolgálat
Samu Mihály a Securitas
KFT. igazgatója elmondta,
hogy rövid idõn belül meg-
nyitják VII. kerületi ügyfél-
szolgálati irodájukat, ahol a
helyi lakóknak lehetõségük
lesz a szolgáltatás részletes
megismerésére. 

És a havidíj?
A Securitas KFT. a kap-
csoltvonalas és kivonulá-
sos távfelügyeleti szolgál-
tatást havi 2700 Ft
+ÁFA/végpont/hónap
áron kínálja az erzsébet-
városi lakóknak. 

Mire jó a távfelügyelet?
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Hunvald György

Megrendeléseket foga-
dunk telefonon, faxon és
e-mailen is.

Telefonszám:
06/1/323-0851

Fax.: 06/1/323-1040
E-mail:

technika@securitas-
bsz.hu

A beérkezett megrende-
léseket 24 órán belül
visszahívjuk, egyeztet-
jük az igényeket.

Korábbi lapszámunkban (2006/4. szám 2. ol-
dal) Hunvald György polgármester tájékozta-
tásából megtudhatták olvasóink, hogy a sike-
res közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a
nyertes Securitas Biztonsági Szolgáltatások
Magyarország KFT. vezetõjével aláírták a
szerzõdést a kerületi térfigyelõ-rendszerrel tá-
mogatott távfelügyeleti rendszer kiépítésére.

A kivonuló szolgálat helyszínre érkezési ideje maximum
15 perc
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A kerületnek három
önkormányzati tu-
lajdonban lévõ böl-
csõdéje van, melyek
összesen 240 férõhe-
lyet biztosítanak az
erzsébetvárosi gyer-
mekek számára. A
két nagyobb bölcsõ-
de egyike a Dob ut-
cában száz férõ-
hellyel, a nyolcvan
fõt befogadó másik a
Városligeti fasorban
található. A Lövölde
téren mûködõ ki-
sebb bölcsiben hat-
van gyermeket gon-
doznak. 

A bölcsõdékbe fél éves
kortól egészen három éves
korig járhatnak a gyere-
kek. A nyilvántartott ada-
tok szerint a bölcsik foga-
dóképesek, telítettségük
70%-os, tehát minden oda
jelentkezõ gyermeket fel
tudnak venni. Jelentkezni
folyamatosan lehet, ha egy
édesanya úgy dönt, újra
munkába áll, Erzsébetvá-
rosban van lehetõsége arra,
hogy gyermekét bölcsõdé-

be adja. A gyermekek napi
ellátása 230 forint, ez öt-
szöri étkezést foglal magá-
ba. (Az összeget az önkor-
mányzat határozta meg.)
Ha egy család egy fõre ju-
tó jövedelme nem éri el a
64.500 forintot, vagy a
gyermek rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény-
ben részesül, akkor a szol-
gáltatást ingyenesen vehe-
tik igénybe. A három vagy
több gyermekes családok
számára szintén térítés-
mentes az ellátás, kivéve,
ha az egy fõre jutó kereset
64.500 forint fölött van,
ebben az esetben az összeg
felét kell megtéríteniük.
Elõfordul az is, hogy né-
hány gyermek más kerü-
letbõl érkezik, õk a teljes
összeget fizetik az ellátá-
sért. 

A bölcsõdék felügye-
lete a szociális ellátás ha-
táskörébe tartozik. Dr.
Vedres Klára, a szociális
bizottság elnöke kiemel-
te, hogy munkájuk során
a bölcsõdékre nagy gon-
dot fordítanak. Céljuk,

hogy a kisgyermekes szü-
lõk úgy érezzék, ameddig
õk dolgoznak, gyerme-
kük megfelelõ körülmé-
nyek között tölti az idõt.
A bizottság számára ez
egy szép, nemes feladat. 

A bölcsõdéket a 2005-
ös évben az önkormányzat
15 millió forinttal támo-
gatta. Ebbõl az összegbõl
az intézmények háztartási
gépeket, edényeket, búto-

rokat, és többek között já-
tékokat vásároltak. Ennek
köszönhetõen jól felsze-
reltek. Kettõ közülük saját
fõzõkonyhával és saját ud-
varral is rendelkezik - a te-
rület gondozását gondnok
látja el -, de mindhárom
intézményben lehetõség

nyílik arra, hogy a kicsik
minden nap szabad leve-
gõn játszanak.  

A csemetéket rend-
szeres védõnõi és orvosi
ellátásban részesítik,
helyben megkapják a ko-
ruknak megfelelõ védõol-
tást is.

Erzsébetváros kedvez a kisgyermekes anyáknak
AAAA    kkkkeeeerrrrüüüülllleeeetttt iiii     bbbbööööllllccccssssõõõõddddéééékkkk    jjjjóóóóllll     eeeellll llllááááttttoooottttttttaaaakkkk    ééééssss    jjjjóóóóllll     ffffeeeellllsssszzzzeeeerrrreeeellll tttteeeekkkk

Dr. Vedres Klára a szociális bizottság elnökeként a bölcsõdékbe is ellátogat

Az István utcai óvodá-
ban járt Filló Pál ország-
gyûlési képviselõ márci-
us elején. Bár a látogatás
eredeti célja egy rendez-
vény megtekintése volt,

a beszélgetésbõl kide-
rült, hogy az óvoda szá-
mára nagy segítség lenne
néhány kerti eszköz be-
szerzése, többek között
azért, hogy a szépen

megújított kertet ápolni
tudják. Filló Pál támoga-
tásával a múlt hónap vé-
gén az óvoda eszköztára
egy fûnyíróval és két
kerti paddal bõvült. 

AFõvárosi Gázmûvek
Rt. és hat fõvárosi ön-
kormányzat képvise-
lõi, - március 23-án -
ünnepélyes keretek
között újabb egy évre
kötött szerzõdést a
háztartások fûtéskor-
szerûsítési törekvései-
nek támogatására.

A Fõvárosi Gázmûvek Rt.
2000-ben indította útjára
azt a fûtéskorszerûsítés né-
ven ismertté vált progra-
mot, amelynek célja, hogy
a szociálisan rászoruló csa-
ládok részére támogatást
nyújtson otthonuk korsze-
rû és takarékos, földgáz
alapú fûtési rendszerének
kiépítéséhez.  A program-
hoz csatlakozott - többek
között - a VII. kerületi ön-
kormányzat is. 

Idén a kerületek és a
Fõvárosi Gázmûvek Rt.
összesen 76 millió 343
ezer forintot különítettek
el a fûtéskorszerûsítési
programban résztvevõk tá-
mogatására. 

A Fõvárosi Gázmûvek
Rt. minden, a programban
résztvevõ kerület esetében
vállalja, hogy az önkor-
mányzatok által támogatás-
ban részesítendõ családok
számára központi fûtési
rendszer (cirkó, kazán) ki-
építése esetén maximum
200 ezer forint, egyedi fûté-
si rendszer létesítése esetén
pedig maximum 150 ezer
forint támogatást biztosít,
ezen felül pedig elengedi a
gázbekapcsolási díjat is.

A támogatások formája
a szerzõdések meghosszab-
bítását követõen sem válto-
zik. A támogatottak körét
továbbra is pályáztatás út-
ján, az önkormányzatok -
az erre a célra kiadott ren-
deletük szabályozásával
összhangban - választják ki,
és folyósítják részükre a tá-
mogatási összeget. 

Pihenõpadok és fûnyíró az óvodának
SSSSzzzzééééppppeeeennnn    mmmmeeeeggggúúúújjjj íííí ttttooootttttttt     uuuuddddvvvvaaaarrrraaaa    vvvvaaaannnn    aaaazzzz    IIIIssssttttvvvváááánnnn    uuuuttttccccaaaaiiii     oooovvvviiiinnnnaaaakkkk

Fûtéskorszerûsítési támogatás
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Sportoljunk
együtt!
Erzsébetváros Önkormány-
zata az iskolai szünetek és
ünnepnapok kivételével
minden szombaton meg-
nyitja oktatási-nevelési in-
tézményeinek tornatermeit
a sportolni vágyó kerületi la-
kosok számára. Az iskolák-
ban a helyi sajátosságok-
nak megfelelõ sportolási le-
hetõségeket ajánl. A hely-
színeken szakképzett fog-
lalkozásvezetõk biztosítják
a szakszerû és biztonságos
sportolás kereteit. Kérjük, a
programokra vigyen magá-
val lakcím azonosítót (sze-
mélyi igazolvány, lakcímkár-
tya), mellyel igazolni tudja,
hogy VII. kerületi lakos. A
helyszíneken váltócipõ
használata kötelezõ!
Programok 
szombatonként
Baross Gábor Általános
Iskola (Hernád u. 42.)
9.00-11.00 Asztalitenisz
11.00-13.00 Lábtenisz, ko-
sárlabda
Erzsébetvárosi Általános
Iskola és Informatikai
Szakiskola(Kertész u. 30.)
9.00-11.00 Röplabda
11.00-13.00 Kosárlabda

Óvodásoknak
A foglalkozásokon a kerüle-
ti fenntartású óvodák óvo-
dapedagógusai várják a
gyerekeket szüleik kíséreté-
ben kézügyesség fejlesztõ,
ügyesség fejlesztõ, moz-
gásfejlesztõ programokkal
és játékokkal. Kérjük a szü-
lõket, hogy felügyelet nélkül
ne hagyják gyermeküket a
programokon.
Magyar-Angol Kéttan-
nyelvû Általános Iskola
és Vendéglátó Szakisko-
la (Dob u. 85.)
Április  22.
Alsóerdõsori Ének-Zene
Tagozatos Általános Is-
kola (Alsóerdõsor u. 14-
16.)
Április 29.

További információ:
SPORT CSOPORT

Tel.: 351-7461, e-mail:
sport@erzsebetvaros.hu

LLLLAAAAKKKKOOOOSSSSSSSSÁÁÁÁGGGGIIII
NNNNYYYYIIIITTTTOOOOTTTTTTTT

HHHHÉÉÉÉTTTTVVVVÉÉÉÉGGGGÉÉÉÉKKKK
ÁÁÁÁPPPPRRRRIIIILLLLIIIISSSSBBBBAAAANNNN
UUUUTTTTOOOOLLLLJJJJÁÁÁÁRRRRAAAA

Nem teljesen egyértelmû,
hogy bérlõként vagy tulaj-
donosként kötõdik jobban
környezetéhez, lakásához
az ember, de az biztos,
hogy a legtöbben alig vár-
ják, hogy a tulajdonosi

közösség tagjaként intéz-
hessék ügyeiket. 

Fedrid Gábor, a kerü-
letfejlesztési bizottság el-
nöke a tulajdonossá válás
lehetõségével örvendezte-
ti meg három lakóház bér-

lõit: Bizottságunk április
10-én arról döntött, hogy
a Dob utca 32., a Dob ut-
ca 38., és a Király utca 31.
számú házakat leveszi a
27/2000 rendelet második
mellékletérõl, és a lakók
nagy része így megvásá-
rolhatja az ingatlant.

Így  a jelzett házakra
elkészülhetnek az alapító-
okiratok, elindulhat a ház
privatizációja a lakóknak.
A lakások eladása a kép-
viselõ testület által elfoga-

dott szabályozási tervnek
megfelelõen történik, ami
megtekinthetõ a Fõépíté-
szi Irodán.

Mint megtudtuk a
Dob utca 32. és 38. a Ma-
dách-sétány tervek válto-
zása miatt kerülhetett le a
tiltólistáról. Mindhárom
házra vonatkozik az az el-
képzelés, miszerint a
tömbbelsõben az önkor-
mányzat egybefüggõ
zöldterület kialakítását
tervezi. 

Dr. Bolesza Emõkétõl meg-
tudtuk, hogy a képviselõ-
testület anno az önkor-
mányzat feladatává tette az
ingatlanok kiürítését, 2001
óta azonban még nem sike-
rült megegyezni a lakókkal. 

- Gergely József 2003-
ban interpellációmra úgy
nyilatkozott: „tekintettel
arra, hogy a bérlõk igényei
meghaladják az értékbecs-
lésben szereplõ összege-
ket, a további tárgyalások
illetve esetleges megálla-
podások megkötésének
feltétele a befektetõ bele-
egyezõ nyilatkozata”. Egy
évvel késõbb, 2004-ben
benyújtott interpellációm-
ra adott válaszban azonban
már a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal „mûemlé-
ki védettséggel” kapcsola-
tos terveire hivatkoznak.
Ezt a „védelmet” 2006 ta-
vaszán meg is kapta a ház.
A lakók a helyzetet immár
teljesen kilátástalannak
tartják. 

Ma az Akácfa utca 47.
és 49. szám alatti mûemléki
épületek lakóira a szó szo-
ros értelmében omlanak a
falak, a hátsó lépcsõ lesza-
kadt, az épületeket aládú-
colták, fûtés, komfort nincs

és a karbantartás nulla -
mondta a képviselõ.

Megkérdeztük az ügy-
ben illetékes Gergely József
alpolgármestert, hogy áll az
Akácfa utcai épületek
ügye. Gergely József kér-
désünkre elmondta, hogy
bár a három épületre való-
ban évekkel ezelõtt elõszer-
zõdést kötöttek, egyes la-
kók irreálisan magas kárté-
rítési kérelme miatt az ügy
nem haladt elõre. 2005-ben
elkészült arra a területre
egy új szabályozási terv.
Idén egy újabb fordulat kö-
vetkezett be, az Akácfa utca

47. és 49-es számú épületet
a Nemzeti Kulturális Örök-
ségi Miniszter védetté nyil-
vánította, ami annyit je-
lent, hogy ezeket az épüle-
teket az eredeti tervtõl elté-
rõen valóban nem lehet le-
bontani. Az épületen belüli
részleges bontás lehetsé-
ges, viszont az utcai részt
eredeti állapotában kell
meghagyni. 

Mivel a korábban elké-
szült értékbecslések már el-
avultak, ezért újakra van
szükség. Ezek várhatóan
májusra elkészülnek, akkor
kezdõdhet meg a kártérítési

igényekrõl egy újabb tár-
gyalássorozat a befektetõ és
a bérlõk között. Amennyi-
ben a lakókkal gyorsan si-
kerül megállapodni, akkor
ennek megfelelõen rövid
idõn belül születik döntés a
lakók elhelyezésérõl is.  Az
alpolgármester kihangsú-
lyozta, a befektetõ szemé-
lye nem változott meg. Je-
lenleg éppen egy mûemléki
tervezõ-szakértõvel közö-
sen mérik fel, milyen átépí-
tések, esetleges bontások
jöhetnek szóba és errõl a
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatallal, mint építési ha-
tósággal, egyeztetnek.  

Dr. Bolesza Emõke a
következõ testületi ülésre a
témában beadott interpellá-
ciójához újabb kérdések
felvetését ígéri. 

Mûemlékvédett lett az Akácfa utca 47. és a 49. szám
MMMMiiiirrrreeee    sssszzzzáááámmmmíííítttthhhhaaaattttnnnnaaaakkkk    mmmmoooosssstttt     aaaa    llllaaaakkkkóóóókkkk????    

Tiltólistás házak eladás elõtt
DDDDoooobbbb    uuuuttttccccaaaa    33332222,,,,     DDDDoooobbbb    uuuuttttccccaaaa    33338888,,,,     KKKKiiiirrrráááállllyyyy    uuuuttttccccaaaa    33331111....

Bérlõként élni egy önkormányzati tulajdonú la-
kásban a legtöbb ember számára csak átmeneti
állapot. Pontosan ez a bérlõi lét az oka annak,
hogy sokan éveket várnak arra, hogy komolyabb
felújításba kezdjenek, de vannak olyanok is, akik
a „közeljövõben várható” megvásárlás lehetõsé-
ge miatt nem gondolkodnak lakáscserén. 

Az Akácfa utca 47-49-51. számú, önkormányzati tulajdonú épületek eladásá-
ról 2001. március 23-án adásvételi szerzõdést írtak alá. Akkoriban elkészült az
önkormányzati bérlakások értékbecslése és megtörténtek a lakók kártalaní-
tásával kapcsolatos egyeztetések is. Dr. Bolesza Emõkét a körzet képviselõjét
és a kerületfejlesztési alpolgármestert, Gergely Józsefet kérdeztük a témáról.

Egy erzsébetvárosi mûemléképület...
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A tüdõszûrést röntgenfelvétellel
végzik, ennek során kimutatha-
tó a TBC, a tumor, a daganatok,
és esetleges áttétei, csontrend-
szeri megbetegedések, a szív-és
érrendszeri elváltozások is. Mi-
nél korábban ismerik fel ezeket,
a betegnek annál nagyobb esé-
lye van a gyógyulásra. 

A hetedik kerületi lakosok-
nak a fele jár el szûrésekre, ez
az arány jónak számít. Szûrésre
egyébként behívó nélkül is el
lehet menni, egyenesen a tüdõ-
szûrõben kell jelentkezni. 

Dr. Forrai Ágnes a tüdõgon-
dozó vezetõ fõorvosa arra biz-
tatja a felnõtt lakosságot, ellen-
õriztessék magukat rendszere-
sen. 

A doktornõ nap mint nap

krónikus betegeket gondoz, ta-
pasztalja, hogy a tüdõvel kap-
csolatos krónikus betegségek
hosszú idõn, akár egy életen ke-
resztül elkísérik az embereket.
A tüdõgondozás szerepe éppen
az, hogy rendszeresen vizsgál-
ják, ellenõrzik a különbözõ tü-
dõbetegségben, például asztmá-
ban, vagy az úgynevezett
COPD-ben szenvedõket. (Ez a
betegség nagymértékben a do-
hányzók körében alakul ki.)
Megfelelõ odafigyeléssel vi-
szont késleltetni lehet a beteg-
ség súlyosbodását.  A tüdõgon-
dozóban végzik a tumoros bete-
gek ambuláns kivizsgálását és
itt gondozzák az allergiás bete-
geket is, mert például az egy-
szerû szénanátha is átcsaphat

asztmába! A köhögés, a nehéz
légzés a krónikus hörghurut tü-
netei, ezt röntgennel nem tudják
kimutatni, kiderítéséhez kérdõ-
íveket használnak, valamint kü-
lönbözõ légzésfunkciós vizsgá-
latokat végeznek. 

Az allergia, melynek a köhö-

gés és az orrviszketés is lehet-
nek tünetei, felsõ légúti betegsé-
get okozhatnak. Ha ezt nem ke-
zelik megfelelõen, akár asztma
is kialakulhat belõle. Az asztma
egyébként a legfiatalabb korban
jelentkezõ légúti betegség. 

Az asztmások havonta egy-
szer, a TBC-sek kéthavonta, a
tumoros betegek a tumor mi-
lyenségétõl függõen járnak
kontrollvizsgálatokra, február
6-a óta már az új helyre, a Szö-
vetség utca 14-16. szám alatti
tüdõgondozóba.

A tüdõszûrés és a gondozás fontossága
AAAA    ttttüüüüddddõõõõggggoooonnnnddddoooozzzzóóóó    úúúújjjj     hhhheeeellllyyyyrrrreeee    kkkkööööllll ttttöööözzzzöööötttttttt

Drog-fék - a gyerekekért
Március 27-én a BKIK
Erzsébetvárosi Szerveze-
tének irodájában ismét
összeült a Drog-fék prog-
ram csapata. Az összejö-
vetel apropóját a leg-
újabb felmérések riasztó
adatai adták, melyek a
kábítószerek hazai terje-
désérõl szólnak. Az ada-
tokból kiderült, hogy a 16
éven aluli fiatalok több
mint 40 %-a már kipró-
bált valamilyen drogot,
elsõsorban a könnyû ká-
bítószereket és az úgyne-
vezett diszkó-drogokat.

A megbeszélésen részt vett dr.
Csorba József addiktológus fõ-
orvos, az egyesület elnöke,
Filló Pál az egyesület tisztelet-
beli elnöke, Bodzsár Márta az
egyesület alelnöke,  Demeter
Tamás oktatási alpolgármester
az önkormányzat részérõl, az
Országos Gyermekvédõ Liga
elnöke Kempf József,  Cseres-
nyés Gábor a VI. kerületi kama-
ra elnöke  valamint egyházi és
civil szervezetek képviselõi, ve-
zetõi. 

Filló Pál elmondta, hogy az
egyesület a kerületben ezen a
területen mûködõ vagy érintett
összes civil szervezetet szeretné
összefogni, hogy meg tudják
óvni a kerületi gyerekeket a
drogfogyasztástól.

- A politikának is sok tenni-
valója van a témában, munkám-
ban támaszkodni fogok a civil
szervezetek javaslataira, ezzel
együtt segíteni szeretném a
program kidolgozását, megva-
lósítását is - mondta Filló Pál.

A megbeszélésen tárgyaltak
az EU-s és hazai pályázatok le-
hetõségérõl, melyek fõleg akkor
kiaknázhatóak, ha a kerülettel
közösen pályázhat az egyesület.
A Drog-fék egyesület koordi-
nálni fogja a pályázatokon részt
venni kívánó szervezetek össze-
hangolását.

Jelentkezni a kerületi 
BKIK telefonszámán 

(342-65-72) 
Bodzsár Mártánál lehet. 
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Fõvárosi pályázat
A Fõvárosi Közgyûlés Városren-
dészeti Bizottsága közbiztonsági
célú pályázatot hirdetett, melynek
leadási határideje április 28.
A pályázat célja: A kerületi önkor-
mányzatok, a „Biztonságos iskola
mozgalomban” részt vevõ oktatási
intézmények és a közhasznú, ki-
emelten közhasznú társadalmi
szervezetek és alapítványok, a
közbiztonság javításával, bûn-
megelõzéssel, a sértettek segíté-
sével kapcsolatos - különösen a
városi biztonság fokozásával, a
gyermek-és fiatalkori bûnözés, a
családon belüli erõszak megelõ-
zésével, szociális ellátással, okta-
tással és az áldozatvédelemmel
összefüggõ - feladatai ellátásá-
nak, mûködésének támogatása
összesen 80 millió Ft összegben.

A teljes pályázat letölthetõ a
Fõváros honlapjáról, a

www.budapest.hu portálról.
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Évente egyszer minden harminc év feletti állampolgár kap
egy behívót, amely tüdõszûrésre szólít fel. A szûrés fontos-
ságát sokan talán nem is tudják, esetleg már csak akkor
szembesülnek vele, mit mulasztottak, amikor komolyabb
betegséget állapítanak meg náluk.
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Allergiától minden 10-15.
ember szenved és számuk
sajnos egyre intenzíveb-
ben nõ. Leggyakrabban
gyerekeknél, fiataloknál
fordul elõ és a városban
élõknél a legjellemzõbb. 

Az allergiás nátha elõ-
fordulásának számaránya
10-15%, ezen belül az
asztmás betegségek szá-
ma az 50%-ot is elérheti.
A betegek száma évrõl
évre 10-15%-os növeke-
dést mutat. 

Az egészségügyi bi-
zottság elnöke, dr.
Bolesza Emõke szerint
tévhit, hogy az allergia a
tavasz és a nyár betegsé-
ge, az allergének valójá-
ban évszaktól függetlenül
jelen vannak és állandóan
leselkednek ránk. Az al-
lergia kialakulásához a
genetikai mellett számos
környezeti tényezõ, pél-
dául a passzív dohányzás,
a lakásban lévõ rossz le-

vegõ és az itt lévõ
allergén anyagok is jelen-
tõsen hozzájárulnak. 

A parlagfû okozta al-
lergiát akár népbetegség-
nek is mondhatjuk. A sok
kellemetlenséggel járó
megbetegedést a parlagfû
magról kelõ kétszikû nö-
vénye okozza. A magvak
csírázásához a 10-20 Cel-
sius fokú hõmérséklet a
legkedvezõbb. Érdekes-
ségnek számít, hogy a
parlagfû bár szereti a

fényt, nélküle is képes
csírázni. A talaj mélyebb
rétegeibe került magok
akár 30-40 évig is csíra-
képesek. Virágjának be-
porzását a szél végzi, szá-
mítások szerint a virágpor
szél útján akár 100 kilo-
méteres távolságra is ké-
pes eljutni. Júliustól késõ
õszig virágzik, virágpora
allergiológiai szempont-
ból a legagresszívebb,
ezért fontos ellene véde-
kezni. Parlagfüvet nem
ajánlott kézi kigyomlálás-
sal kiírtani, mert a mûve-
let közben már kialakul-
hat egyfajta parlagfû-ér-
zékenység. Leghatáso-
sabb a gyomirtó-vegyszer
alkalmazása, ez azonban
komoly környezet-tanul-
mányt igényel, és ajánlott
hozzá szakemberek véle-
ményét, segítségét igény-
be venni.

A parlagfû allergia
tünetei a hirtelen jelent-

kezõ láz nélküli, vízszerû
orrfolyás, tüsszögési ro-
ham, szem-és torokvisz-
ketés. Súlyosabb esetben
alvászavarhoz és kime-
rültséghez vezethet. Ha a
tünetek két hét alatt nem
múlnak el, érdemes fül-
orrgégészhez fordulni.
Ha felmerül az allergia
gyanúja, egy úgyneve-
zett bõrteszt vagy vérvé-
tel elvégzésével azonosí-
tani tudják, mely növé-
nyek, növénycsoportok
okozzák a panaszokat. 

Az orvos azt taná-
csolja, hogy pollensze-

zonban lakásunkban zár-
juk az ablakokat, ne au-
tózzunk lehúzott ablak
mellett, tartózkodjunk a
szabadtéri sportoktól és
gyakran mossunk hajat,
hogy a pollen szemcsé-
ket eltávolítsuk a hajszá-
lakról.

Dr. Bolesza Emõke
azt javasolja a kerület la-
kóinak, hogy amennyi-
ben fentiekhez hasonló

jellegû panaszaik vannak,
elõször háziorvosukhoz
forduljanak, majd egy be-
utalóval a Péterfy Sándor
Kórházat keressék fel al-
lergiavizsgálatra.
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A parlagfû virágpora a legagresszívebb 

A betegeknek problémá-
ikkal tanácsos a megfelelõ
ellátási szintet felkeresni-
ük. Ha tanácstalanok, so-
kat segíthet a háziorvos.
Amennyiben a kórházban
már részesültek orvosi el-
látásban, érdemes a szak-
orvossal tartaniuk a kap-
csolatot. A helyzetet min-
den esetben megkönnyíti,
ha a beteg tisztában van
korábbi betegségeinek,

különbözõ vizsgálatainak
és kezeléseinek eredmé-
nyeivel. Fontos, hogy a
személyi igazolványt, a
betegbiztosítási kártyát és
a meglévõ leleteket min-
dig vigyék magukkal!

Alapellátás
Az alapellátás a Felnõtt,
illetve a Gyermek házior-
vosi rendelõkben zajlik. A
háziorvost a betegek ren-

delési idõben közvetlenül
felkereshetik, vagy ház-
hoz is hívhatják. Rendelé-
si idõn kívül a Központi
háziorvosi ügyelet, vagy a
Mentõre szervezett ügye-
let (104) hívható. Munka-
szüneti napokon, valamint
éjszaka a Dob utca 86.
szám alatt ( telefonos elér-
hetõség: 321-0440) és a
Csengeri utca 25. szám
alatt a 4. emeleten ( tele-
fon: 351-7462, 322-5041)
van ügyelet.

Szakrendelés,
Kórházi beutalás
Szakrendelésre a beteg
részletes kivizsgálása után
a háziorvos adhat beuta-
lót, õ választja ki a megfe-

lelõ szakrendelést, vagy
kórházi osztályt. A beuta-
ló tartalmaz minden, be-
teggel kapcsolatos fontos
információt. Kivételt ké-
pez a sürgõs, esetlegesen
életveszélyes állapot, ami-
kor a bajról értesített házi-
orvos, az ügyelet, vagy a
mentõs orvos valamelyike
egy célirányos vizsgálat
után hozza meg gyors
döntését, hova kerüljön a
beteg. Direkt kórházi ellá-
tást csak abban az esetben
válasszanak, ha komoly
veszélyállapot, esetleg
életveszély áll fenn. 

Következõ lapszámunkban a
járóbeteg és a fekvõbeteg
szakellátásról olvashatnak.

dr. Bolesza Emõke

Egyetlen szál, a téren megszületõ parlagfûbõl néhány
éven belül több ezer szál lehet. Fontos tudnivaló, a bal-
konládákban nevelgetett jópofa, apró, „idegen” növény
akár parlagfû is lehet. És az eredmény...

Az allergiások
legnagyobb 
ellenfele
A parlagfû pollenje mikro-
szkopikus nagyításban. A
parlagfû virágporszeme
nyáron és õsszel óriási
mennyiségben száll a leve-
gõben, egy tõ 8 milliárd
pollent termel, és a szél
erõsségétõl, valamint a fel-
melegedéstõl függ, hogy
milyen ütemben szóródik
és milyen messze jut...
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Hogyan jelentkezhetünk be vizsgálatra, kezelésre?
Senkinek sem jó, de mindenkivel elõfordulhat:
orvoshoz kell menni. A Péterfy Sándor utcai
Kórházban háromszintû ellátás mûködik: alap-
ellátás, járó-és fekvõbeteg szakellátás. A hetedik
kerületi lakosoknak a nemrégiben indult
www.peterfykh.hu honlap segítségével néhány
jó tanácsot tudunk adni arról, hogy egészség-
ügyi problémáikkal hova érdemes fordulniuk.

Afelmérések alapján a magyar lakosság mintegy 30%-ának van valamilyen al-
lergiás megbetegedése, az allergiás reakciók pedig nagyon gyakoriak. A beteg-
ségek pontos okát nem tudják a szakemberek, de annyi biztos, az allergiás be-
tegek esetében bizonyos anyagok- allergének allergiás tüneteket okoznak, és
ezek túlzott mértékû ellenanyag termelést váltanak ki. Amikor a szervezet is-
mét találkozik a kiváltó okkal, a reakció újra beindul. 
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Külföldrõl hozott csomag
Sajátos mesével csalt ki 80
ezer forintot egy idõs em-
bertõl egy ismeretlen férfi. A
Kovács László néven bemu-
tatkozó idegen azt állította,
hogy a sértett unokájának
Németországból hozott cso-
magot. Az elkövetõ 70 ezer
forintot kért el, mondván, az
árut a vámnál kellett hagy-
nia a vámérték kifizetéséig.
Az ismeretlen látszólag beszélt is telefonon az unoká-
val, megerõsítve ezzel a sértetett, hogy unokája tud a
külföldi csomagról. Az idegen végül 80 ezer forintot -
ebbõl 10 ezret taxira - csalt ki, majd ismeretlen helyre
távozott. A grafikán látható tettes 40 év körüli, 170-
175-cm magas, normál testalkatú, szõkésbarna hajú,
kerek arcú férfi. Elkövetéskor szürke zakót viselt.

Lopás az utcán
Egy március 29-én, az
Alsóerdõsor utcában történt
bûncselekmény elkövetõjét
keresi a rendõrség: a fiatal
tettes az utcán egy járókelõ
kezébõl tépte ki a táskáját. A
sértett megpróbálta vissza-
húzni a táskát, aminek kö-
vetkeztében elesett, az 
elkövetõ, zsákmányával a
Rózsák tere irányába mene-
kült el.
A rajzon látható tettes 20-25 év körüli, körülbelül 160 cm
magas, sportos testalkatú, kerek arcú, haja sötét színû,
oldalt felnyírt hajú férfi. Elkövetéskor vékony, szürke szí-
nû széldzsekit, sötét nadrágot viselt.

A VII. kerületi rendõrkapitányság kéri, aki a fenti bûncse-
lekményekkel kapcsolatban érdemleges információval
rendelkezik, hívja a kapitányságot a 461-81-00 telefon-
számon.

A Fõvárosi Tûzoltópa-
rancsnokságon folytatódik
a térinformatikai rendszer
fejlesztése. A jelenlegi pro-
jekt egy térinformatikai
fejlesztést tesz lehetõvé. 

Ennek keretében az
FTP Segélyhívás fogadó

Központjában és laktanyá-
iban elérhetõ lesz egy egy-
séges adatbázison alapuló,
a tûzoltóságon jelenleg
mûködõ számítógépes ri-
asztási rendszerhez kap-
csolódó, azt továbbfejlesz-
tõ térinformatikai rendszer
- derült ki a Fõvárosi
Tûzoltóparancsnoság tájé-
koztatójából. A rendszer
kialakításával minden lak-
tanyában és mobil egysé-
gekben is elérhetõ lesz a
riasztási rendszerhez kap-
csolódó digitális térkép,
mely segítséget nyújt a
helyszín környezetében a
tájékozódáshoz. Ennek
eredményeként a tûzoltók
még gyorsabban el tudnak
majd jutni az adott hely-
színre. Mindemellett lehe-
tõvé válik a digitális alapú
információcsere az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal, illetve
más társszervekkel. A
rendszer segítségével nap-

rakészen tarthatók, és az
adott esetben a helyszínen
is azonnal megjeleníthe-
tõk, nyomtathatók lesznek
azon objektumok alaprajzi
és egyéb információi, me-
lyekre fontosságuk vagy
veszélyességük miatt tûz-
oltási tervet kell kidolgoz-
ni (például: kórházak, ve-
gyi üzemek, kulturális in-
tézmények). A Fõvárosi
Tûzoltóparancsnokságon
rendelkezésre áll majd egy
térinformatikai elemzõ
munkahely, amelynek se-
gítségével elemezni lehet
a beavatkozások folya-
matát, a szerek kiválasz-
tásának optimális voltát,
a vonulási útvonal meg-
választásának helyessé-
gét, az esetleges területi,
technológiai vagy egyéb
körülmények egybeesését,
a megelõzés, illetve a ha-
tékonyabb, eredménye-
sebb mentési munka érde-
kében.

AAAA    hhhhaaaattttéééékkkkoooonnnnyyyyssssáááággggooootttt     sssseeeeggggíííítttt iiii     aaaa    rrrreeeennnnddddsssszzzzeeeerrrr

Deficites vállalkozás

- 14300 forintot költöttünk a felszerelésre, de csak 1700 forint lett a zsákmány

Közérdekû 
rendõrségi 
telefonszámok
· BRFK SMS-vonal hallás-
sérülteknek: 06 (20) 9000-
107 

· ORFK Telefontanú (bûn-
cselekmények): 06 (80)
555-111 

· ORFK központi zöld
szám: 06 (80) 201-303 

· BRFK Drog segélyvonal:
06 (80) 202-502 

· BRFK Vagyonvédelmi
Osztály: 06 (80) 201-343 

· BRFK Kaptár csoport (in-
gatlancsalások): 06 (80)
323-232

A Fõvárosi Közterület-fel-
ügyelet és Budapesti Ha-
tárõr Igazgatóság április 6-
án együttmûködési meg-
állapodást írt alá a fel-
ügyelet Akadémia utcai
székhelyén. A megálla-
podás célja az aluljárók,
közterületek rendjének,
közbiztonságának és tiszta-
ságának-, a lakosság köz-
hangulatának javítása és a
jogsértések visszaszorítása.
A dokumentumot dr. Barna
Sándor a Fõvárosi Közte-
rület-felügyelet igazgatója
és Bendes Gyõzõ dandártá-

bornok, határõrségi fõtaná-
csos, a Budapesti Határõr
Igazgatóság igazgatója írta
alá. A feladatok végrehajtá-
sa során a két szerv vezetõi
és végrehajtó szervei egy-
mással együttmûködve, a
jogszabályok és az állami
irányítás egyéb jogi eszkö-
zeinek maradéktalan betar-
tásával, a rendelkezésre álló
személyi feltételek és anya-
gi-technikai eszközök al-
kalmazásának összehango-
lásával, a mellérendeltség
elve alapján végzik tevé-
kenységüket.

Informatikai fejlesztés a fõvárosi tûzoltóknál

Közösen járõröznek



KKKKÖÖÖÖZZZZBBBBIIIIZZZZTTTTOOOONNNNSSSSÁÁÁÁGGGG 92006/7. szám

A Budapesti Rend-
õr-fõkapitányság
motoros járõrei
márciustól ismét
motoros szolgálatot
teljesítenek a fõvá-
rosban. A járõrök
bevetésének idõtar-
tama idõjárásfüggõ,
általában március
közepétõl október
végéig tart. 

A járõrszolgálat útvona-
lának kialakítása a bal-
eseti statisztika, a bal-
esetek alakulása, köz-
biztonsági helyzet, va-
lamint a forgalom nagy-
ságának figyelembevé-
telével történik. A meg-
elõzõ speciális képzés
és bemotorozás után

szolgálatot teljesítõ jár-
õrök feladatai közé tar-
tozik, az intézkedés az

esetleges forgalmi tor-
lódások megszüntetésé-
nél, valamint a hatás-

körükbe tartozó közúti
közlekedési balesetek
helyszínelésénél.

Feladatuk továbbá a
szabálysértést elkövetõ
gépjármûvezetõk ki-
szûrése és a velük
szemben történõ intéz-
kedés, a Forgalomirá-
nyító Központ folya-
matos tájékoztatása a
forgalmi torlódásról, a
fényjelzõ készülék
meghibásodásáról, va-
lamint a közlekedési
balesetekrõl. 

Munkájuk jelentõs
részét a biztosítási fel-
adatok - különös tekin-
tettel a védett vezetõk
utazásbiztosítása, vala-
mint a gyülekezési tör-
vény hatálya alá tartotó
rendezvények biztosítá-
sa - teszi ki.

A rendõrségi tapasztala-
tok szerint az idõs embe-
rekre a legnagyobb ve-
szélyt a vagyon elleni
bûncselekmények jelen-
tik, ezek közül is elsõsor-
ban a lopás (zseblopás,
betöréses lopás, besurra-
násos lopás, trükkös lo-
pás), csalás, sikkasztás és
rablás. Az elkövetõk
gyakran az idõsek kiszol-
gáltatott helyzetét, jóhi-
szemûségét használják
ki. A BRFK Bûnmegelõ-
zési Szolgálatának elsõ-
sorban idõskorúaknak
szóló ajánlásából kiderül,
mit tehetnek a megelõzés
érdekében. Az alábbiak-
ban a betörések, a zseblo-
pások és a trükkös lopá-
sok megelõzésérõl olvas-
hatnak.

A betörések 
megelõzése 
A betörések nagy részét a
délelõtti órákban és éj-
szaka követik el. A véde-
kezés legmegfelelõbb
módja a mechanikai (zá-
rak, rácsok) és elektroni-
kus (riasztók) védelem
együttes kialakítása. Az
idõs emberek idejük nagy
részét otthon töltik, így
õket ez a bûncselekmény

leginkább akkor fenyege-
ti, ha hosszabb idõre el-
utaznak. Erre az idõszak-
ra célszerû az említett
technikák mellett más
módszerekkel is biztosí-
tani a fokozott védelmet.
A postaládákban felgyü-
lemlett reklámújságok,
szórólapok jelzésként
szolgálnak a betörõk szá-
mára, ezért tanácsos
megkérni egy megbízha-
tó szomszédot, ismerõst,
hogy naponta ürítse a
postaládát. Szintén aján-
lott, ha naponta - fõként
az esti órákban - egy is-
merõs elmegy a lakásba,
szellõztet, felkapcsolja a
villanyokat, ezzel is je-
lezve, hogy a lakás nem
üres. Lehetõség szerint
ajánlott idõzített kapcsoló
felszereltetése is, mely-
nek használata azt a lát-
szatot kelti, hogy a lakók
otthon tartózkodnak. 

Zseblopások
A zseblopásokat jellem-
zõen az utcán, tömegköz-
lekedési eszközökön, pia-
cokon követik el. Ezért ha
lehet, kerüljék a túlzsúfolt
helyeket, a táskájukat
szorítsák magukhoz, a
pénztárcájukat tegyék

biztos helyre! Bankkár-
tyájukat soha ne tartsák a
PIN kóddal együtt! 

Besurranásos és
trükkös lopások 
A besurranásos lopásokat
elsõsorban családi házak-
nál és földszinti lakások-
nál követik el. Célszerû rá-
csot felszerelni a földszin-
ti ablakokra, a bejárati aj-
tót pedig zárva tartani. Az
értékeket ne hagyják elõl,
zárják el lehetõleg lemez-
vagy pénzkazettákba! 

A trükkös lopások el-
követési módszerére jel-
lemzõ, hogy az elkövetõ
valamilyen ürüggyel beké-
redzkedik a lakásba, elvon-
ja a házigazda figyelmét -
például kér egy pohár vizet
-, illetve valamilyen mó-
don megpróbálja eltávolí-
tani a szobából, majd ösz-
szeszedi az értékeket, és si-
etõsen távozik a lakásból.
Sokszor elõfordul, hogy az
elkövetõk víz- és gázóra le-
olvasóknak, a „házban ta-
pasztalt rendellenességek”
elhárítására hivatkozva
szerelõnek adják ki magu-
kat.  Az álügynökök külön-
féle, kedvezõnek tûnõ üz-
letek felajánlásával bírják
rá az idõs embereket a la-

kásba való bejutásra, míg
az álrendõrök módszerére
jellemzõ, hogy a kihozott
nyugdíj bemutatását kérik
arra hivatkozva, hogy a
bankjegyek hamisak, ezért
azokat lefoglalják, és meg-
ígérik, hogy az ellenértéket
késõbb postán kiküldik.

Ne engedjen be senkit
a lakásba - még akkor se,
ha hivatalos szerv vagy
vállalat képviselõjének
mondja magát -, akinek
személyazonosságáról
nem gyõzõdött meg hitelt
érdemlõen! A kerületi ka-
pitányság, vállalat, közmû

szolgáltató felhívásával el-
lenõrizze le, hogy valóban
azokkal van-e dolga, akik-
nek mondják magukat.
Amennyiben társasházban
lakik és valamilyen közmû
probléma van, arról a
gondnoknak, közös képvi-
selõnek mindenképpen
tudnia kell.

Az állampolgárok va-
gyontárgyai védelmi rend-
szerének kialakításához
segítséget nyújtanak a
BRFK Bûnmegelõzési
Osztálya munkatársai a
266-8666 telefonszámon. 

(Folytatjuk)

Ismét motoros járõrök az utakon

A tettesek az idõsek kiszolgáltatottságát és jóhiszemûségét használják ki
BBBBeeeettttöööörrrrééééssss,,,,     zzzzsssseeeebbbbllllooooppppáááássss,,,,     ttttrrrrüüüükkkkkkkköööössss    llllooooppppáááássss    ----     bbbbûûûûnnnnmmmmeeeeggggeeeellllõõõõzzzzééééssssiiii     ttttaaaannnnááááccccssssooookkkk

- Nincs már az a benzináremelés, ami kifogna rajtam…
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AMolnárAntal Zene-
iskola 2003-ban kapta
meg az elsõ országos
hárfaverseny rende-
zési jogát. A hagyo-
mányteremtõ szán-
dékkal, háromévente
megrendezésre kerülõ
megmérettetésre má-
sodik alkalommal áp-
rilis 7-én és 8-án ke-
rült sor. A sikeres ren-
dezvényen 57 zeneis-
kolás és zenemûvésze-
ti szakközépiskolás
növendék mutatta be
tudását, gazdag prog-
ramot kínálva a hall-
gatóságnak.

- Aversenynek azért is van
nagy jelentõsége, mert
hárfaoktatást kevés, mind-
össze 17 helyen tartanak
számon az országban -
mondta Kiss Tünde, a
Molnár Antal Zeneiskola
igazgatónõje, aki, azontúl,
hogy oktatja e hangszert,
pályája során mindig fon-
tosnak tartotta, hogy a
megfelelõ képzéssel minél
több tehetség nevelkedjen.

A zeneiskola az Okta-
tási Minisztérium ver-
senykiírását követõen, kö-
zel egy éve készül az or-
szágos megmérettetés le-
bonyolítására. Az ország-
ból gyakorlatilag minden
olyan iskola képviseltette
magát, ahol hárfaoktatás
folyik. A zeneiskolai és a
zenemûvészeti szakkö-
zépiskolások korcsopor-
tok szerint vettek részt az
Erzsébetvárosi Közösségi
Házban lezajlott esemé-

nyen, a kétféle oktatási
szint versenyét más-más
zsûritagokkal bonyolítot-
ták le. A zsûri elnöke Ma-
ros Éva, a Rádiózenekar
Liszt-díjas hárfamûvésze,
titkára Bekényi József a
Magyar Zeneiskolák és
Mûvészeti Iskolák Szövet-
ségének titkára volt. A ze-
neiskolások zsûrijében
Vígh Andrea Liszt-díjas
hárfamûvész és dr. Földes
Imre Erkel-díjas zenetör-
ténész, a Liszt Ferenc Ze-

nemûvészeti Egyetem ta-
nárai, míg a zeneiskolai
zsûriben Gábos Ilona hár-
famûvész és dr. Kovalcsik
Katalin a Zenetudományi
Intézet munkatársa foglalt
helyet. Akétnapos verseny
gáláján Demeter Tamás
alpolgármester adta át a
díjakat. A díjazottakat ér-
tékes ajándékokkal jutal-
mazták és minden résztve-
võ a Dozvald János
versenylogojával tervezett
emlékérmet kapta. A Mol-

nár Antal Zeneiskola nö-
vendékei kiemelkedõen
szerepeltek a versenyen,
közülük is Borka Hanna
korcsoportjában az elsõ
helyezést érte el (tanára:
Kiss Tünde), míg korcso-
portonként másodikként
végzett Kis Veronika,
Ramocsa Lili és Antal
Gergely (tanáruk: Kun
Anikó). 

Az igazgatónõ el-
mondta: az erzsébetvárosi
kollégák támogatása
nagyban hozzájárult az or-
szágos és külföldi szakmai
érdeklõdéssel övezett ver-
seny sikeres lebonyolítá-
sához. A támogatók közül
kiemelte Papfalvy Ferenc
hárfakészítõ mester segít-
ségét, aki méltán elismert
szaktekintélye mestersé-
gének. A tervekkel kap-
csolatosan megtudtuk: a
háromévente sorra kerülõ
országos megmérettetés
mellett, évente szeretnék
megrendezni a kerületi ka-
marazenei és szóló hang-
szeres versenyt is.

Országos verseny - hárfás tehetségek mutatkoztak be 
MMMMoooollllnnnnáááárrrr     AAAAnnnnttttaaaallll     ZZZZeeeennnneeeeiiiisssskkkkoooollllaaaa    ----     ssssiiiikkkkeeeerrrreeeessss    sssszzzzeeeerrrrvvvveeeezzzzééééssss,,,,     ssssiiiikkkkeeeerrrreeeessss    vvvveeeerrrrsssseeeennnnyyyyzzzzééééssss

Az intézmény 125 éves
fennállásának évfordulója
tiszteletére iskolatörténeti
kiállítás nyílt a Madách
Imre Gimnázium díszter-
mében. Az ünnepélyes
megnyitón Schiffer János
fõpolgármester-helyettes
(képünkön jobbra) mon-
dott köszöntõ beszédet,
majd izgalmas böngészést
kívánt a tárlathoz. Mészá-
ros Csaba (képünkön bal-
ra) a gimnázium igazgató-
ja pedig megkérte a jelen-
lévõ vendégeket, mielõtt
elmélyednének a nézelõ-
désben, írják alá az iskola
vendégkönyvét. 

A kiállítás egyik szer-
vezõje Kun Ágnes elmond-
ta, a kiállítás körülbelül há-
rom hónapig szervezõdött.
Az intézményben tanuló 18
osztály között felosztották a
125 évet, majd a különbözõ

korszakokról komoly kuta-
tómunkával dokumentu-
mokat, fényképeket és fon-
tos adatokat gyûjtöttek a di-
ákok. A Madách gimnázi-
um történetével párhuza-
mosan egy magyarországi
történeti áttekintõt is ad a
tárlat, amely különbözõ
tablókon jeleníti meg az
eseményeket. Láthatunk
1896-ból származó gimná-
ziumi bizonyítványt, tanter-
veket, órarendet, 35 éves
érettségi találkozó után ké-
szült köszöntõ levelet, vala-
mint szalagavatóról írt cik-
ket, de feltûnnek az iskola
egykori igazgatóinak és hí-
ressé vált diákjainak fotói
és többek között az intéz-
mény tanárainak nevei is.  

Külön tabló készült
Kertész Imrérõl, aki szintén
a gimnázium tanulója volt,
egy másik tabló pedig meg-

emlékezik az iskola elsõ vi-
lágháborúban elesett 3 ta-
náráról és 122 tanulójáról.
A tablókon túl fellelhetõek

a több, mint száz éves
könyvtár, valamint a bioló-
giai és fizikai szertár kin-
csei is. 

A gazdag információ
anyaggal bíró kiállítás
anyaga háromnegyed rész-
ben eredeti dokumentum,
tárgyi emlék és fénykép,
melynek megvalósulásá-
hoz az iskola egykori diák-
jai is sok segítséget nyúj-
tottak.

A most kiállított tabló-
kat június közepéig, szer-
dánként 15-17 óráig, szom-
batonként pedig 9-12 óráig
tekinthetik meg az érdeklõ-
dõk. A gimnázium igazga-
tója, Mészáros Csaba ki-
hangsúlyozta, a tárlat anya-
gát még a 90-es évek elejé-
rõl származó mozgóképek-
kel bõvítik ki, ezeket szá-
mítógépen lehet majd kike-
resni. 

A kiállítás végén a tab-
lókat az utókornak meg-
õrizve, az iskola folyosóin
helyezik el véglegesen. 

Iskolatörténeti kiállítás a Madáchban
RRRRééééggggiiii     fffféééénnnnyyyykkkkééééppppeeeekkkk,,,,     bbbbiiiizzzzoooonnnnyyyyíííí ttttvvvváááánnnnyyyyooookkkk,,,,     sssszzzzeeeerrrrttttáááárrrr iiii     kkkkiiiinnnnccccsssseeeekkkk
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A hagyományokhoz híven
idén is megrendezték az If-
júsági Katasztrófavédelmi
Versenyt, amelyre április 6-
án az Orczy kertben került
sor. A VII. és VIII. kerületi
általános és középiskolák
számára meghirdetett vetél-
kedõn 9 erzsébetvárosi csa-
pat vett részt. A verseny
mindkét kategóriájában ke-
rületi csapat bizonyult a
legjobbnak. 

- Adunai árvíz, kismér-
tékben ugyan, de befolyá-
solta a vetélkedõ végrehaj-
tását, mivel a verseny nap-
ján a lebonyolításban részt-
vevõ kollégák közül többe-
ket elszólítottak az árvízvé-
delmi munkálatok. Így az
utolsó pillanatban át kellett
szervezni a verseny lebo-
nyolítását, mivel a tervezett
tíz állomásból hét polgári
védelmis segítõk nélkül
maradt.  Ezúton is köszönet
illeti a VIII. kerületi Opera-
tív Törzs állományát, akik
azonnal segítségünkre siet-
tek - tudtuk meg Pásztor Jó-
zseftõl, a VII. kerületi Pol-
gári Védelmi Kirendeltség
vezetõjétõl. 

A csapatok a rajtszá-

mok kisorsolása után kezd-
ték meg a küzdelmet. Elõ-
ször a VIII. kerületi ver-
senyzõk hajtották végre a
feladatokat, majd az erzsé-
betvárosi csapatok próbája
következett. A startra vára-
kozóknak a VIII. kerületi
rendõrkapitányság kutyás
járõr alosztálya látványos
bemutatót tartott. A diákok
9 állomáson adtak számot
tudásukról, az állomásokon
polgári védelmi, katasztró-
favédelmi, tûzvédelmi,
egészségügyi, közrendvé-
delmi elméleti és gyakorla-
ti feladatokat kellett végre-
hajtaniuk.

Acsapatok felkészülten

és fegyelmezetten hajtották
végre az elméleti, és gya-
korlati feladatokat, de mint
minden versenynek, ennek
is csak egy gyõztese lehe-
tett. Az általános iskolai ka-
tegóriában elsõ helyezést
ért el az Erzsébetvárosi Ál-
talános Iskola és Informati-
kai Szakközépiskola csapa-
ta, míg a középiskolai kate-
góriában a Baross Gábor
Általános Iskola Polgári
Védelmi Szakköre bizo-
nyult a legjobbnak. Róluk
annyit kell tudni, hogy több
éven keresztül képviselték
iskolájukat az ifjúsági ver-
senyen, majd miután két
éve befejezték az általános

iskolai tanulmányukat, és
máshol folytatták azt, egy
polgári védelmi szakkört
hoztak létre Skaliczky Tí-
mea pedagógus segítségé-
vel. A versenyre önállóan
készültek fel, és magasan a
legjobb eredményt érték el.
A további tûzoltási, egész-
ségügyi és polgári védelmi
felkészítést követõen a két

gyõztes csapat képviselheti
a kerületet a Fõvárosi Ifjú-
sági Katasztrófavédelmi
Verseny döntõjén, melyre
április 27-én kerül sor
XVIII. kerületi Bókay kert-
ben. 

Pásztor József elmond-
ta: a rendezvény lebonyolí-
tásához minden évben egy-
re több támogatót sikerül
megnyerniük, és e téren
idén kiváltképp sikerrel jár-
tak. A 2006. évi Ifjúsági
Katasztrófavédelmi Ver-
seny támogatóinak köszön-
hetõen a gyerekek értékes
ajándékokat, többek között
könyveket, vásárlási utal-
ványokat, sportszereket,
színházjegyeket, CD-ket
kaptak. A VII. kerületi Pol-
gári Védelmi Kirendeltség
ezúton is köszöni az önzet-
len segítséget a verseny tá-
mogatóinak. 

Az Akácfa Óvodában március 29-én és 30-án rendezték meg az Akácfa Napokat, amelyet
Devosa Gábor a mûvelõdési bizottság elnöke nyitott meg. Változatos programok színe-
sítették a hagyományteremtõ szándékkal idén elsõ ízben megrendezett Akácfa Napokat:
a csoportok mûsora, színházi elõadás, kézmûves foglalkozások, és a Mezõ együttes köz-
remûködésével néptáncoktatás szórakoztatta a gyerekeket.

Elköltöztek
Tájékoztatjuk a kerület lakosait, hogy az Erzsébetváros Kft.
központi irodái a Budapest, VII. kerület Nyár utca 7. szám
alól véglegesen a Budapest, VII. kerület Dohány u. 41.
szám alá költöztek.

A Budapesti Szabadidõ-
sport Szövetség által szer-
vezett Fõvárosi Szabadidõ
Kupa versenysorozat Óvo-
dás Vetélkedõjén Erzsébet-
várost két csapat képviselte:
a Liget Óvoda, a Mikulás
Kupa I. helyezettje, vala-
mint II. helyezettje, az Ist-
ván utcai Óvoda csapata. A
verseny a Budapest Sport-
egyesület Városmajorban
található csarnokában ke-
rült megrendezésre március
18-án. Az óvodás vetélke-
dõn 37 csapat indult, a Li-
get Óvoda a 19., az István

utcai Óvoda a 20. helyen
végzett. ALiget Óvoda csa-
pattagjai: Molnár Krisztián,
Velkei Csaba, Sötét Niko-
lett, Czimmer Botond, Po-
degrácz Ádám, Achekzai
Kamilla, Georghe Lehel,
Hupcik Ivett, felkészítõk:
Balikóné Franó Andrea és
Juhos Jenõné. Az István ut-
cai Óvoda csapata: Csikós
Kevin, Herfli Dániel, Cza-
bányi Robin, Varga Zoé,
Sütõ Károly, Raduly Ró-
bert, felkészítõk: Tarr Er-
zsébet, Honti Anna, Polgár
Csilla.

Jól vették az akadályokat az erzsébetvárosi csapatok 
IIII ffff jjjjúúúússssáááággggiiii     KKKKaaaattttaaaasssszzzzttttrrrróóóóffffaaaavvvvééééddddeeeellllmmmmiiii     VVVVeeeerrrrsssseeeennnnyyyy    aaaazzzz    OOOOrrrrcccczzzzyyyy    kkkkeeeerrrrttttbbbbeeeennnn

Támogatók. Erzsébetváros önkormányzata, Magyar
Vitorlás Szövetség, Avignon Bt., Grand Hotel Hungária,
Madách Színház, Pesti Magyar Színház, Budapesti Közle-
kedési Vállalat, Elektromos Mûvek, Honda Magyarország,
Adoc-Semic Kiadói Kft., Mc.Donalds, Burger King, a Ma-
gyar Vöröskereszt VI-VII. kerületi szervezete, Myrai Szent
Miklós Keresztény Egyház, MTK SC, Egedesign.

Akácfa NapokSzabadidõ Kupa Óvodás
Vetélkedõ
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A Mûvészetbarátok Egye-
sületének jogelõdje, a Mû-
gyûjtõk és Mûbarátok Köre
1973. április 5-én alakult a
Fáklya Klubban. A jubile-
um alkalmából az erzsébet-
városi szervezet ünnepsé-
get tartott április 5-én az Er-
zsébetvárosi Közösségi
Házban, melynek kereté-
ben az alapítók emlékeztek
a kezdeti évek sikereire, ne-
hézségeire. 

A szervezet tevékeny-
sége során számos kiállí-
tást, mûvészeti eseményt,
programot rendezett, meg-
alakulása óta hetente szer-
dánként mûvészeti ismeret-
terjesztést célzó összejöve-

teleket tart. A jelenleg 1034
fõt számláló civil szervezet
tagjainak fele a fõvárosban
él. Az ország valamennyi
megyéjébõl csatlakoztak az
egyesülethez, így Pest me-
gyében 83, Hajdú-Bihar-
ban 50, Baranya és Veszp-
rém megyében 45-45 re-

gisztrált tagja van, míg 52
tagot a határon kívülrõl tar-
tanak nyilván. Az általuk
szervezett legújabb kiállítás
Csohány Kálmán emlékki-
állítása, amely május 9-ig
tekinthetõ meg a Gutenberg
Galériában (VIII. Kölcsey
utca 2.).

Harminchárom év a mûvészetért

Váradi Ibolya fotómûvész alkotásait bemutató kiállítás nyílt március 30-án a Nyitott Mû-
teremben. A nõ hétszer címû kiállítás április 26-ig, naponta 10-18 óráig tekinthetõ meg a
Dózsa György út 46. szám alatti III. számú Szociális Szolgáltató Központ épületében.

A nõ hétszer

A Janikovszky Éva Mûvé-
szeti Általános Iskola
Mirizo Dance tánccsoport
tagjai számára igen moz-
galmasan telt a március, hi-
szen egymást követõen
több megmérettetésen is
részt vettek. Sikeresen sze-
repeltek a március 18-án
megrendezett Benczik Sára
Emlékversenyen, továbbá a
március 25-én lezajlott Ma-
gyar Látvány Táncszövet-
ség versenyén is, ahol szóló
és két csoportos koreográfi-
ájukkal bejutottak a május

20-án sorra kerülõ döntõbe.
Szólóban, kategóriájukban
bronz, csoportos koreográ-
fiában ezüstminõsítést kap-
tak a március elején meg-
rendezett Hungarian Open
ESDU Kvalifikációs Verse-
nyen. Pontszámaik alapján
részvételi lehetõséget nyer-
tek az ESDU Bécsben ren-
dezendõ nemzetközi verse-
nyére, amelyen azonban
anyagi okok miatt nem
vesznek részt. A részletek-
rõl következõ lapszámunk-
ban olvashatnak. 

A Sors-Társak Közhasznú
Egyesület a Lakásmaffia
Áldozatainak Érdekképvi-
seleti Szervezete állandó
programjain keresztül is
igyekszik segítséget nyúj-
tani az érintetteknek.

Ügyfélfogadás: min-
den kedden és csütörtökön
9.30-15 óráig. (Az új ügy-
felek részére az ügyfélfo-
gadásra érkezés többségé-
ben idõpont egyeztetéssel
történik.) Jogi tanácsadás:
minden hónap 1. és 5. csü-
törtökén 15-18-ig és min-
den hónap 4. keddjén 17-
19-ig. Egyesületi fórum

meghívott vendégekkel:
minden hónap 2. keddjén
17-19-ig. Felvilágosítás:
minden hónap 3. keddjén
16-18 óráig. Tere-fere nap:
minden hónap 2. csütörtök
15-18-ig. Egészségügyi
nap: minden hónap 3. csü-
törtök 15-17-ig. Biztonsá-
gos élettér: minden hónap
4. csütörtök 17-19-ig.

Cím: 1086 Bp. Dobo-
zi utca 7-9. fsz. 3.,
tel/fax: 210-7021, 210-
7525. 

E-mail: sorstarsak@
freemail.hu, honlap:
www.sors-tarsak.hu

MTK sakkverseny
A serdülõ korosztály számára rendeztek sakkversenyt
március 18-án az MTK Hársfa utcai ifjúsági klubtermében.
A jó hangulatú, s több tehetséges sakkozót felvonultató
versenyen az alsósok mezõnyében a hazai pálya elõnyét
kihasználva, az MTK fiatal játékosa, Surinya Tibor gyõze-
delmeskedett, aki a Maróczy SE és a Pénzügyõr sakkozó-
it is maga mögé utasította.

Pályázat hátrányos helyzetûek
vállalkozásainak segítésére
A Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapít-
vány pályázatot ír ki a hátrányos helyzetû csoportok
egyéni, illetve társas vállalkozásainak létrehozására
és fejlesztésére. Csak csökkent munkaképességûek,
volt állami gondozottak, illetve roma származásúak
pályázhatnak. Egy-egy pályázó által maximálisan
elnyerhetõ összeg 150 ezer forint, mely vissza nem
térítendõ támogatás. Csak a fenti három társadalmi
csoport valamelyikébe tartozó budapesti lakosok je-
lentkezhetnek.
Beadási határidõ: 2006. május 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2006. május 26.

Pályázni csak pályázati ûrlapon lehet, mely a
Közalapítvány irodájában szerezhetõ be, a XI. ker.
Üllõi út 45. I/141. szám alatt. Nyitva tartás: hétfõ-
tõl-csütörtökig, 10-tõl 16 óráig. Érdeklõdni az
(1)215-3926-os telefonszámon lehet, illetve az
mhvka@citromail.hu e-mail címen.

JJJJuuuubbbbiiii lllleeeeuuuummmmiiii     iiii rrrrooooddddaaaallllmmmmiiii     eeeesssstttt Sors-Társak 
a lakásmaffia áldozataiért

Mirizo - sikeres koreográfiák
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E-mail címünk:

olvlev@

erzsebetvaros.hu

Országgyûlési képviselõ-választás
Második forduló - 2006. április 23.

Tisztelt Erzsébetvárosi Választópolgárok!
Az országgyûlési képviselõ-választás elsõ fordulója után Erzsébetváros és
Erzsébetváros-Józsefváros közös választókerületében három-három országgyûlési
képviselõjelölt „maradt talpon”. Erzsébetváros önkormányzata, mint már az elsõ forduló
esetében is, a kerületi lap választási különszámával szeretne segíteni a választópol-
gároknak abban, hogy meghozzák döntésüket.
Három párt illetve pártszövetség, három tehetséges jelölt választókerületenként - de csak
egyikük képviselheti az adott választókerületet. Most ismét Önökön a sor: április 23-án
Önöknek kell dönteni, melyiküknek szavaznak bizalmat.
A 9. és a 10. választókerület továbbjutott jelöltjei egy-egy teljes oldalt kaptak a választási
különszámban arra, hogy Önöket ismét megszólítsák. A tét most sem kisebb, mint az elsõ
fordulóban. Kérem tehát Erzsébetváros minden választópolgárát, hogy április 23-án ismét
éljen választójogával, és keresse fel szavazókörét.
Békés, rendkívüli eseményektõl mentes április 23-ai választást kívánok a résztvevõknek,
a jelölteknek, a szavazókörökben dolgozóknak és a választópolgároknak is!

Hunvald György polgármester

AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ-VÁLASZTÁS MÁSODIK FORDULÓJÁBAN, ÁPRILIS 23-ÁN,

REGGEL 6-TÓL ESTE 19 ÓRÁIG LEHET SZAVAZNI !

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a választások elsõ
fordulója a Budapest VII. kerületét érintõ 9. és
10. számú országos egyéni választókerületben
érvényes volt, de eredménytelen, ezért
második forduló megtartására kerül sor 2006.
április 23-án. 

Az országgyûlési képviselõk választásáról szóló
1989. évi XXXIV. törvény értelmében a második for-
dulóban az elsõ fordulóban legtöbb szavazatot elért
három jelölt indulhat.

IINNDDUULLÁÁSSRRAA  JJOOGGOOSSUULLTT  AA  99..  SSZZÁÁMMÚÚ
OORRSSZZÁÁGGOOSS  EEGGYYÉÉNNII  

VVÁÁLLAASSZZTTÓÓKKEERRÜÜLLEETTBBEENN::

Filló Pál MSZP
Dr. Kecskés Gusztáv FIDESZ-KDNP
Molnár István SZDSZ - A MAGYAR 

LIBERÁLIS PÁRT

IINNDDUULLÁÁSSRRAA  JJOOGGOOSSUULLTT  AA  1100..  SSZZÁÁMMÚÚ
OORRSSZZÁÁGGOOSS  EEGGYYÉÉNNII  

VVÁÁLLAASSZZTTÓÓKKEERRÜÜLLEETTBBEENN::

Dr. Fónagy János FIDESZ-KDNP
Dr. Szabó Zoltán MSZP
Takács Gábor SZDSZ - A MAGYAR 

LIBERÁLIS PÁRT

A választás 2. fordulójában képviselõ az a jelölt lesz,
aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta, feltéve, hogy
a szavazáson a választókerület választópolgárainak
több mint az egynegyede szavazott. 
A választás 2. fordulójának lebonyolítására 2006.
április 23-án kerül sor. A szavazás reggel 6.00 órától
19.00 óráig tart, helye ugyanazon szavazókör, mint
az elsõ fordulóban.
Budapest, 2006. április 11.

Dr. Kálmán Zsuzsanna
a Helyi Választási Iroda vezetõje

1 Filló Pál (3. oldal) MSZP 9 928 42,36 
2 Dr. Kecskés Gusztáv (4. oldal) FIDESZ-KDNP 7 969 34,00 
3 Molnár István (5. oldal) SZDSZ 3 721 15,88 
4 Simon Péter Béla MDF 1 072 4,57 
5 Varga Tibor MIÉP-Jobbik 748 3,19 

1 Dr. Szabó Zoltán (7. oldal) MSZP 8 914 42,62 
2 Dr. Fónagy János (6. oldal) FIDESZ-KDNP 8 184 39,13 
3 Takács Gábor (8. oldal) SZDSZ 2 842 13,59
4 Soós Károly MDF 976 4,67

Jelölt neve Jelölõ Kapott érvényes %
szervezet szavazat

9. választókerület

10. választókerület

Információk az Országos Választási Iroda honlapjáról

Az SZDSZ-es jelölt mindkét választókerületben visszalépett. A jelöltek megjelenése a
korábbi megállapodás alapján a nevek ABC-rendje szerint következik. 

www.valasztas.hu
A választás napján a www.valasztas.hu honlapon 
azonnali információkat kaphat az érdeklõdõ a már feldol-
gozott kerületi és országos adatokról.

Tisztelt Választópolgárok!
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A szavazás helye:
A választópolgár a lakóhelye sze-
rint kijelölt, az Értesítõn feltünte-
tett szavazókörben szavazhat. Er-
zsébetváros területe 57 szavazó-
körre van felosztva. A korábbi
évek gyakorlata szerint a válasz-
tást megelõzõ héten valamennyi
lakóház kapuján elhelyezzük a hir-
detményt arról, hogy az adott la-
kóházhoz tartozó szavazóhelyiség
hol található, illetve megjelentet-
jük ezt a jegyzéket a www.erzse-
betvaros.hu honlapon.

Hogyan szavazhat, 
ha a szavazás napján
a lakóhelyétõl eltérõ 
településen 
tartózkodik?
Ha Magyarországon, de lakóhe-
lyétõl eltérõ településen tartózko-
dik, a jegyzõtõl kapott igazolással
szavazhat.

A két választási forduló kö-
zött igazolás nem adható ki, te-
hát igazolással csak az szavaz-
hat, aki ezt az elsõ fordulót meg-
elõzõen kérte!

Mozgóurnás 
szavazás
Amennyiben a választó mozgásá-
ban akadályozva van (például
egészségi állapota folytán), úgy a
szavazást megelõzõen a jegyzõtõl
levélben, meghatalmazottja útján
vagy telefonon, illetve a szavazás
napján pedig a szavazatszámláló
bizottságtól kérhet mozgóurnát.
Ebben az esetben a szavazatszám-
láló bizottság két tagja fogja felke-
resni a mozgóurnával. 
Telefonszám: 462-3244

FELHÍVJUK A FIGYELMET,
hogy amennyiben a választás
során kórházi ellátásban része-
sül és emiatt nem tudja felkeres-
ni a szavazókört, mozgóurnás
szavazást csak akkor vehet
igénybe, ha lakcíme szerinti
szavazókör megegyezik a kór-

ház címe szerinti szavazókörrel
vagy igazolással  rendelkezik. 

Mozgóurnába igazolással
csak akkor lehet szavazni, ha a
szavazást megelõzõen kéri a fel-
vételt az igazolás alapján a név-
jegyzékbe!

Mit kell magunkkal
vinni a szavazáskor?
Csak akkor jogosult szavazni,
ha a személyazonosságát és lak-
címét megfelelõen igazolja az
alábbi igazolványok valamelyi-
kével:

a) lakcímet tartalmazó érvé-
nyes személyazonosító igazol-
vány (azaz a régi típusú szemé-
lyi igazolvány);

b) személyazonosító igazol-
vány (kártya formátumú), útle-
vél, 2001. január 1-jét követõen
kiállított kártyaformátumú ve-
zetõi engedély, ezek azonban
csak érvényes lakcímigazol-
vánnyal együtt fogadhatóak el.

A személyazonosság igazo-
lására alkalmas az ideiglenes
személyazonosító igazolvány
is, a lakcímet pedig tanúsítja a
lakcímigazolvány igénylésének
átvételérõl szóló elismervény.

FELHÍVJUK A FIGYELMET,
hogy szavazni csak érvényes ok-
mányokkal lehet, tehát kérjük,
hogy valamennyi választópolgár
ellenõrizze okmányai érvényessé-
gét még a választás elõtt!

Segíti a szavazatszámláló bi-
zottság munkáját, ha elviszi magá-
val a választási Értesítõjét.

Lakhelyváltoztatás
két választási 
forduló között:
Amennyiben a választópolgár
két választási forduló között la-
kóhelyet változtat, akkor a ko-
rábbi lakóhelye szerinti szava-
zókörben adhatja le szavazatát.
A lakóhelyváltozást intézõ Ok-
mányirodában, illetve választási

irodában átadnak egy igazolást,
amellyel a korábbi lakhelye sze-
rinti szavazókörben igazolni
tudja majd lakcímét.

A szavazás módja:
� Szavazni csak személyesen,
reggel hat órától este hét óráig
lehet.
� A szavazókörbe elsõként ér-
kezõ választópolgárt kéri fel a
szavazatszámláló bizottság ar-
ra, hogy ellenõrizze és aláírásá-
val igazolja, hogy a szavazó-
körben az urnák üresek voltak
és azokat a jelenlétében zárták
le.
� Amikor felkeresi a szavazó-
kört, a szavazatszámláló bizott-
ság köteles ellenõrizni a sze-
mélyazonosságát és lakcímét.
Ezután megkapja a jelenlétében
lepecsételt szavazólapot, mely-
nek átvételét a névjegyzék alá-
írásával kell igazolnia.
� Ha a szavazólap kitöltésével
nehézsége támad, a szavazat-

számláló bizottság két tagja ad
tájékoztatást a szavazólap érvé-
nyes kitöltésének módjáról.
� Az a választópolgár, aki nem
tud olvasni, illetõleg akit testi
fogyatékossága vagy egyéb ok
akadályoz a szavazásban, más
választópolgár - ennek hiányá-
ban a szavazatszámláló bizott-
ság két tagjának együttes - se-
gítségét igénybe veheti.
� A szavazólap kitöltéséhez
szavazófülke áll a választópol-
gár rendelkezésére. A szavazó-
fülke használatára a választó-
polgár nem kötelezhetõ.
� Érvényesen szavazni a jelölt,
illetõleg a lista neve alatti, fe-
letti vagy melletti körbe tollal
írt két, egymást metszõ vonallal
lehet (+ vagy X).
� Ha elrontja a szavazólap ki-
töltését, és ezt még a szavazat
urnába dobása elõtt jelzi, a sza-
vazatszámláló bizottság a ron-
tott szavazólapot egy alkalom-
mal kicseréli.

ERZSÉBETVÁROS
a VII. kerületi önkormányzat ingyenes lapja

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

Cím: 1076 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

A szavazással kapcsolatos tudnivalók
A Helyi Választási Iroda közleménye
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Hogy látja a helyzetet a második forduló elõtt?

Mindenekelõtt köszönöm valamennyi kedves támogatónknak aki az elsõ
fordulóban az urnák elé járult. A helyzetet úgy értékelem: A listás helyeken
szinte felesben osztoztak a kormányzó és ellenzéki pártok az elsõ forduló-
ban. Most a második fordulóban az fog eldõlni, hogy az országban a nyitva
álló egyéni körzetbõl a kormány képviselõi vagy a változásban bízó jelöl-
tek szereznek több helyet. Bízom benne, hogy jobbra fordul a sorsa az or-
szágnak és lakóinak.

Mi a véleménye Erzsébetvárosról?

Örülök, hogy a Szövetség támogatói felsorakoztak mögöttem, és más
pártok szimpatizánsai is átszavaztak, még az MSZP soraiból is. Voltak aki-
ket a jelenlegi MSZP-s parlamenti képviselõvel való elégedetlenségük az
SZDSZ-es jelölt felé terelte õket: Nekik el kell majd mondanom, hogy a
változás felé vezetõ úton a második lépést is meg kell tenni. Jó lenne, ha az önkormányzat semleges maradna az országos po-
litikát illetõen, és a két forduló között nem lennének olyan incidensek, hogy a 300 millió forintból eltartott polgárõrség beavat-
kozik egyik vagy másik jelölt oldalán.

Ön szerint mi vonzotta a Fidesz szövetsége mögé az em-
bereket.

Mindenki ismer valakit, aki az országos gazdasági nehézségek okán munkanélküli-
ség miatt aggódik. A megélhetési költségek miatt nem sopánkodni kell, hanem megnéz-
ni, hogy a Fidesz milyen megoldásokat kínál. Ez biztos vonzó lehet. Ugyanakkor én lá-
tok egy, az ország felét kitevõ többséget akik biztonságra vágynak, és nekik az MDF-
fel együtt egy jó programot alkothatunk. Nem csak Fideszben s pártokban gondolko-
dom, ez a közös utunk. Önkéntes segítõink sem pártfüggõk. Õk nem egy emberért, ha-
nem a közösségért kívántak eddig is tenni. Nekik, az önkéntes segítõknek külön köszö-
net jár munkájukért, amit boldogan tolmácsolok feléjük ezen újság hasábjain is.

Milyen személyes tapasztalatokkal gazdagodott 
a kampány elsõ felében?

A választókkal való személyes találkozásokat én nem négy évente iktatom be az éle-
tembe, itt születtem és itt élek a kerületben ugyanazt a bûzös levegõt szívom, mint vá-
lasztóim. Sokan panaszkodtak, de mégsem cselekedtek. Az olyan véleményekre, hogy
maradjanak ezek, mert megszedték magukat, arra azt szoktam mondani, hogy furcsa,
hogy ezt a szöveget Fidesz kormány alatt nem hallottam, mindig csak az MSZP-SZDSZ
koalíció érdekében. 

Miben bízik április 23-áig.

A tisztességes munkában, és abban, hogy nem lesz több törvénytelenség a választási kampányban. Én elvárnám egy 20 éve
parlamenti képviselõtõl, hogy tartsa be az általa is megszavazott törvényeket.

Erzsébetváros változás elõtt állhat, kormányzati segítség kell ennek a városrésznek, mert másfél milliárd forintos hiánya
van idén a kerületnek. Kellene egy új képviselõ, aki az erzsébetvárosiak érdekében benyújtja azt a törvényjavaslatot, miszerint
a társasházak állami pénzsegítséget kapjanak. Ezt a feladatot szívesen vállalom. Ígérem, megválasztásom esetén nem fogok
éveket várni, hogy a kerületemért, a szülõhelyemért cselekedjek.

Gondoskodás

Hozzáértés

A 9. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az38/2006. (IV.9.)
határozatával a Dr. Kecskés Gusztáv által benyújtott kifogás tárgyában a következõ

döntést hozta:
A 9. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad
és megállapítja, hogy a Magyar Szocialista Párt Budapesti VII. kerületi szervezete a
kifogás tárgyát képezõ szórólap elõállításával és terjesztésével megsértette a Magyar
Köztársaság nemzeti jelképeinek ás a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a
használatáról szóló 1995. évi LXXXIIL tv, - a továbbiakban: Jelképtörvény - 3. §-át, és a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény - a továbbiakban; Ve. - 3. § c.) és d.) pon-
tjait
A Bizottság a Magyar Szocialista Párt Budapesti VII. kerületi szervezetét eltiltja a továb-
bi jogszabálysértéstõl.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Fõvárosi Választási Bizottsághoz
címzett fellebbezést lehet benyújtani a 9. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási
Bizottságnál (1073 Budapest Erzsébet kit. 6.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az
legkésõbb 2006. április 12-én 16,00 óráig megérkezzen.

Több Fidesz
Több munkahely, 
Jobb gazdaság

Több munkahely, 
több bevétel

Több bevételbõl, 
több támogatás
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Köszönöm, hogy ilyen szép számban és lelkesen vettek részt az országgyûlési vá-
lasztások elsõ fordulóján! Külön örülök annak, hogy a sokszor indulatosra és csúnyá-
ra sikerült kampány sem vette el kedvüket és éltek szavazati jogukkal. Ez nagy dolog
és azt bizonyítja, hogy nem hiába küzdöttünk 90-ben a szabadságért és a demokráci-
áért. Emlékeznek még azokra a szép és szabad napokra…? Jó volt együtt lenni. A
rendszerváltás napjaiban fideszesek, szdsz-sek, demokrata fórumosok és a baloldalt
megreformálni akarók együtt tudtak cselekedni Magyarországért. Össze tudtunk fog-
ni közös értékeinkért és sikerre vittük õket. Nem a pártok és a pártemberek számítot-
tak, hanem az, hogy jobb legyen mindannyiunknak. És nem néztük, hogy ki milyen
pártállású. Meggyõzõdésem szerint ez mindennél fontosabb: munkámban és magán-
életemben is mindig az embert próbáltam nézni és nem az alapján ítélkezni, hogy ki
milyen pártállású… Tulajdonképpen mind így vagyunk ezzel és ez különböztet meg
bennünket azoktól, akik megosztják a közéletet. Azoktól, akik az ország kettéosztott-
ságáról beszélnek és bombamerényletekkel ijesztgetik az embereket.         

A kampány nem lehet többé harc és nem oszthatja meg az országot. Elvekre per-
sze szükség van, de ezek nem mehetnek nyugalmunk és hazánk érdekeinek rovásá-
ra! Vannak dolgok, amelyek fontosabbak a pártpolitikánál, idõseink megbecsülése és
meghallgatása, a családi béke és hogy ne kelljen aggódnunk megélhetésünk miatt. Ezek kötnek össze bennünket pol-
gári érzelmûeket, szocialistákat és liberálisokat. Ezek közös gondjaink és közösen kell megoldani õket. Nem lehetnek
politikai alkuk és csatározások tétjei, ezt meg kell érteni mindenkinek. Mind a bal, mind a jobboldalon. Mert az elmúlt
16 évet közösen csináltuk, hol jobban-hol rosszabbul, de közösen. És Önök bíztak bennünk, képviselõikben. Bíztak és
április 9-e azt mutatja, hogy ez a bizalom megvan most is. Mind országosan, mind a kerületben nagyon sokan szavaz-
tak, szántak idõt közös ügyeinkre. 

Köszönöm a sok támogatást és szeretetet, amellyel fogadtak és köszönöm szavazataikat, amelyekbõl több mint 8
százalékkal többet kaptam, mint négy éve a polgári jelölt. Ez nagy bizalom és minden erõmmel azon leszek, hogy rá-
szolgáljak! Mindig is nagyon szerettem ezt a kerületet, talán azért, mert sokban hasonlítunk egymáshoz… Sokan va-
gyunk így ezzel. Szeretjük és éppen ezért szeretnénk tenni érte. Nagyon sok még a gond: piszkos utcák,  nehézkes par-
kolás és felújításra szoruló házak. Lesz mit csinálni az elkövetkezõ négy évben.  Éppen ezért már a következõ parla-
ment elsõ ülésén újra be fogom terjeszteni azt a javaslatomat, amely 300 milliós támogatást irányzott volna elõ háza-
ink felújítására. Az elõzõ ciklusban közös kérésünket sajnos mereven elutasította az MSZP-SZDSZ kormány minden
képviselõje...  

Amennyiben április 23-án is megtisztelnek bizalmukkal és szavazatukkal ígéretek helyett dolgozni fogok a kerüle-
tért. Mert ígéretekbõl már -valljuk be- tele van a padlás. Nem tudok és fogok csodákat tenni, azonban vállalom, hogy
nap mint nap a kerületért fogok dolgozni. Olyan képviselõjük szeretnék lenni, akit mindig meg lehet találni és akinek
minden kerületi egyformán fontos. Azok akik rá szavaztak és azok is, akik más neve mellé tették az ikszet.           

És még egy vállalás, amely személy szerint is fontos nekem: olyan Magyarországért fogok küzdeni, ahol senkinek
sem kell többé félnie a származása vagy politikai nézetei miatt. Eleget szenvedtünk már a XX. században, eleget kap-
tunk… Itt az ideje, hogy végre munkájuk és tehetségük alapján ítéljék meg az embereket. Nincs helye többet szélsõsé-
ges ideológiáknak, sem a jobb, sem a baloldalon. A XX. század áldozatai itt vannak köztünk. Ahogy eddig is, azután
is számíthattok rám! Nem lehet és fogom hagyni, hogy többet bántsanak benneteket. Vállalatvezetõként, képviselõként
és miniszterként is ezen voltam és leszek a jövõben is.

Április 23-án lesz a választások második fordulója, újra választunk. Megtisztelnének és megköszönném, ha megint
ott lennének és támogatnának szavazataikkal! Várok mindenkit, aki változást és egy lakhatóbb Erzsébetvárost szeret-
ne. Várom és hívom polgári érzelmû, MDF-es és a liberális barátaimat is! Annak idején össze tudtunk fogni, legyen
most is erõnk és bölcsességünk hozzá.

Hajrá Magyarország, hajrá Budapest, hajrá Erzsébetváros!

Tisztelettel üdvözli Önöket:

Fónagy János
képviselõjelölt 
Fidesz-KDNP

Kedves Erzsébetvárosiak!
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Csendesen, békésen
telt az Országgyûlési
képviselõ-választás
április 9-i fordulója
Erzsébetvárosban. A
rendet megzavaró
eseményekrõl nem
érkezett információ
szerkesztõségünkhöz.

A 9. választókerületben
(Erzsébetváros) a válasz-
tópolgárok 68,54%-a, a
10. választókerületben
(Erzsébetváros-Józsefvá-
ros) a választópolgárok
69,33%-a élt alkotmányos
jogával, és kereste fel sza-
vazókörét. A szavazás így
mindkét választókerület-
ben eredményes volt,
azonban, mivel egyik je-
lölt sem érte el a képvise-
lõvé váláshoz szükséges

50%-ot április 23-án má-
sodik fordulóra kerül sor. 

9. választó-
kerület
A 9. választókerületben
összesen 23 ezer 438 vá-
lasztópolgár kereste fel a

szavazófülkét, közülük
érvénytelenül 491-en vok-
soltak. A legtöbb, 9928
szavazatot Filló Pál, az
MSZP jelöltje kapta , õt dr.
Kecskés Gusztáv (KDNP-
Fidesz) 7964 szavazattal,
majd Molnár István
(SZDSZ) 3721 szavazattal
követte. Itt az MDF jelölt-
je Simon Péter 1072 sza-
vazatot, a MIÉP-Jobbik je-
löltje Varga Tibor 748 sza-
vazatot kapott. 

10. választó-
kerület
A 10. választókerületben
20 ezer 916 lakó élt vá-
lasztási jogával, ám kö-
zülük 274-en érvénytele-
nül szavaztak. A legtöb-
ben, szám szerint 8914-

en dr. Szabó Zoltánra
(MSZP) szavaztak, aki
után a legtöbb, 8184 vok-
sot dr. Fónagy János (Fi-
desz-KDNP) kapta. Itt a
harmadik helyen az
SZDSZ jelöltje, Takács
Gábor végzett 2842 szava-

zattal, negyedikként 976
szavazatot kapott az MDF
jelöltje Soós Károly.

Akik külföldön
szavaztak
Néhány kerületi lakó kül-
földön szavazott, Erzsé-
betváros választókerületé-
bõl 72, míg Erzsébetvá-
ros-Józsefváros közös vá-
lasztókerületébõl 79 sza-
vazólap érkezett.

Mozgóurna
Mint megtudtuk sokan él-
tek a mozgóurnás szavazás

lehetõségével is, informáci-
óink szerint a szavazás ilyen
módja is teljes rendben zaj-
lott. A Péterfy Sándor utcai
Kórházban érdeklõdésünk-
re elmondták, hogy min-
denkinek, aki így kívánt -
vagy tudott - szavazni, biz-
tosították a lehetõséget. A
kórház munkájában fenn-
akadást nem okozott a „kü-
lönleges” szavazás. 

Bejelentések
A 9. OEVB a szavazás
napján 4 kifogást és 1 fel-
lebbezést tárgyalt meg.  A
fellebbezést az OEVB el-
utasította, az SZSZB dön-
tését helybenhagyta. A ki-
fogások közül háromnak
teljes egészében, egynek
részben helyt adott a bi-
zottság. Ez utóbbi dönté-
sek közül kettõ ellen az
érintettek fellebbezést
nyújtottak be, melyet to-
vábbítottak az elbírálásra
jogosult Fõvárosi Válasz-
tási Bizottsághoz. A 10.

választókerületbõl lapzár-
tánkig ilyen jellegû infor-
mációt nem sikerült be-
szereznünk.
A választás napján, április
9-én elkísértük szavazni a
9. választókerületi jelölteket,
és este 10 óra után elláto-
gattunk az MSZP, a Fidesz
és az SZDSZ erzsébetváro-
si szervezeteinek irodájába.
A Fidesznél kisebb tár-
saság, míg a másik két
helyen 80-100 ember várta
az eredményeket. Fotóinkat
a választás második for-
dulója után jelentetjük meg.

Erzsébetváros választott, de még nem „döntött”

Kecskés Gusztávnak, a 9. választókerület KDNP-Fidesz
jelöltjének kisfiai segédkeztek a szavazóurnánál

Filló Pál, a 9. választókerület MSZP-s jelöltje feleségével,
édesanyjával és elsõ unokájával érkezett a szavazókörbe

Molnár István az SZDSZ jelöltje

Simon Péter az MDF jelöltje

A MIÉP-Jobbik jelöltje Varga Tibor

A mozgásában korlátozott ám szavazni kívánó
választópolgárokhoz mozgóurna „vitte el” a szavazás
lehetõségét
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Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselõ-testület
Mûvelõdési Bizottsága a kerületben élõ ki-
sebbségi szervezetek részére kulturális pá-
lyázatot hirdet

A pályázat célja: 
Támogatás biztosítása az Erzsébetvárosban élõ
kisebbségek nyelvének, hagyományainak és kul-
túrájának ápolásához, a testvérvárosi kapcsolat-
tartás segítéséhez, közösségi programok, tábo-
rok megvalósításához.
A Mûvelõdési Bizottság elsõsorban az Erzsébet-
város területén megvalósítandó pályázatokat kí-
vánja támogatni.

Pályázatot benyújthatók köre: 
Pályázhatnak az Erzsébetvárosban élõ kisebb-
ségi Önkormányzatok és szervezetek.

Támogatási feltételek:
A pályázónak minimum 20 % önrésszel szüksé-
ges rendelkeznie.

A támogatás formája:
� Vissza nem térítendõ támogatás, az alábbi cé-
lokra:
kulturális program megvalósítására, (esetleges
mûködési többletköltség) mûködés biztosítására.
� A pályázati program megvalósításának idejétõl
függõen elõfordulhat, hogy a támogatás csak
utófinanszírozásban lehetséges.

A támogatás és elszámolás
alapja:
� A támogatott program, illetve feladat elõkészí-

tésével, lebonyolításával összefüggésben felme-
rült és kifizetett számlák, igazolt kiadások, költsé-
gek összessége.
� A támogatási összeg bruttóban értendõ.

A támogatásról szóló 
elszámolás rendje és határideje:
� A támogatás csak a Bizottság által támogatott
programra, feladatra használható fel.
� A támogatás összegérõl szóló elszámolást - a
pályázatban szereplõ és végrehajtott teljes költ-
ségvetés részletes bemutatásával, számlamá-
solatokkal és szakmai megvalósítást prezentáló
beszámolóval - a nyertes pályázó 2006. novem-
ber 30-ig köteles benyújtani a pályáztató szerv
felé.
� A 2006. november 30-át követõ programok el-
számolási határidejérõl a pályázat kiírója külön
dönt.

Pályázatból kizáró ok: 
A 2005. évi pályázati támogatás összegével való
elszámolás hiánya.

A pályázatnak tartalmaznia
kell: 
1. a pályázó pontos adatait;
2. a pályázati programterv részletes leírását;
3. költségvetési tervét, különös tekintettel a tá-
mogatási igényre, saját és egyéb forrás megjelö-
lésére.

A pályázat benyújtása:
Egy adott szervezet több témában is nyújthat be
pályamunkát!
A pályázatot 2 példányban kell benyújtani a mel-

lékelt adatlap kitöltésével - a kiírásban meghatá-
rozottak szerint az alábbi címen:
Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mûvelõ-
dési Irodájára 1076 Budapest, Garay u. 5. IV.
emelet

A pályázat beküldési 
határideje: 

2006. április 28. (péntek) 
12.00 óra

A pályázatok postai úton történõ eljuttatása
esetén a postai keletbélyegzõ az irányadó,
személyesen a határidõs munkanapon 12.00
óráig nyújthatók be. A késve érkezett pályáza-
tokat a Mûvelõdési Bizottságnak nem áll mód-
jában elbírálni. Hiányos pályázat esetén, a
pályázó határidõn belüli hiánypótlásra szólít-
ható fel.

A pályázati keretösszeg: 5 millió forint

A pályázatok értékelése:
A benyújtott pályamunkákat, a pályázatot kiíró
Mûvelõdési Bizottság 2006 május hónapban tar-
tandó ülésén bírálja el, és dönt a rendelkezésre
álló összeg felosztásáról.

További információk: 
Bõvebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban
a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési Irodáján
Zavarkó Mihálytól kérhetõ (tel.sz.: 462-3396).

Budapest, 2006. április 04.
MÛVELÕDÉSI BIZOTTSÁG

A pályázat célja: élelmiszerek biztosítása a
hátrányos helyzetû települések rászoruló sze-
mélyeinek. A GYERMEKÉTKEZTETÉSI ALA-
PÍTVÁNY a 2006. évi EU Intervenciós Élelmi-
szersegély programban támogatott alapélel-
mezési cikkeket (liszt, tésztafélék) kíván a je-
len pályázat útján szétosztani.

A program bemutatása:
A nyertes pályázók lisztet illetve száraztésztát
vehetnek át a kiírótól.
Az elnyert élelmiszerek szállításáról a pályázó
gondoskodik. A pályázó egy alkalommal legalább
1 raklapnyi mennyiséget (880 kg) kell átvegyen.
A szállítások ütemezése a kiíró és a pályázó elõ-
zetes egyeztetése szerint, a pályázó igényeihez
alkalmazkodva történik. A kiíró vállalja, hogy az
egymáshoz fizikailag közel található pályázók kö-
zött a szállítási költségek minimalizálása céljából
szükséges egyeztetéseket koordinálja.
Egy pályázó a 2006. évben minimálisan 2640 ki-
logramm liszt és/vagy száraztészta átvételére és
a település legszegényebb személyei között való
kiosztására pályázhat.
A kiírónak a 2006. évben összesen mintegy
8.000.000 (nyolc millió) kilogramm liszt és tészta-
féleség áll rendelkezésére e program céljaira.

PÁLYÁZHATNAK: települési önkormányzatok
és civil szervezetek (alapítványok, jótékonysági
egyesületek).
A kiíró településenként legfeljebb egy pályázót
hirdet ki nyertesként.

Pályázati feltételek: 
� Annak a személynek, aki a pályázó részérõl a
kiíróval a kapcsolatot tartja, valós e-mail címmel
kell rendelkeznie, és a kiírótól érkezõ elektroni-
kus üzeneteket az elküldéstõl számított 5 napon
belül vissza kell igazolnia.
� A pályázó tartozik az elnyert élelmiszereket a
pályázó településen élõ legszegényebb szemé-
lyek számára átvételi elismervény ellenében át-
adni.
� A pályázó saját hatáskörben dönt a rászorulók
kiválasztásáról.
� Amennyiben a pályázó nem a szállítás napján
adja át a jogosultaknak az élelmiszereket, úgy
köteles azokat oly módon raktározni, hogy az
megfeleljen az élelmiszerek raktározására vonat-
kozó valamennyi jogszabálynak. A pályázó raktá-
rát és annak minõsítõ iratait, engedélyeit a kiíró
illetve a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
tal munkatársai ellenõrizhetik.
� A pályázó mindazon átvett élelmiszermennyi-

ségek után, melyekrõl nem tud átvételi elis-
mervénnyel elszámolni, tartozik az ún. fogyasztói
kosár szerint kalkulált átlagár kétszeresét megfi-
zetni a kiírónak.
� A pályázati tételek szétosztásának nyomon kö-
vethetõsége érdekében a pályázó vállalja, hogy
a helyi médiában (tévé, vagy rádió vagy újság)
közzéteszi a programról szóló beszámolóját, illet-
ve amennyiben a településen ilyen nincsen, az
Önkormányzat hirdetõtábláján kifüggeszti. A be-
számolót a megjelenést követõen a pályázó
megküldi a kiírónak. Amennyiben a beszámoló a
sajtóban jelenik meg, a pályázó támpéldány
megküldésével igazolja a megjelenést.
� A kiíró a pályázatok feldolgozásának és elbírá-
lásának gyorsasága érdekében kifejezetten kéri
a pályázót, hogy minden a pályázattal kapcsola-
tos kérdést, információt az euint@gyea.hu email
címre küldjön.

A pályázat leadási határideje:
2006. április 18.
A pályázat kizárólag elektronikus formában, a
http://euint.gyea.hu oldalon adható be.

Budapest, 2006. április 03.
Király Gábor kuratóriumi elnök
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Az eb mikrochippes megjelölé-
sét 2006. február 1. és 2006.má-
jus 31. tartó idõszakban a kerü-
leti önkormányzat a VII. kerület
közigazgatási területén lakó és
az ebet ott is tartó ebtulajdonos-
nak/ ebtartónak térítésmentesen
biztosítja, az alábbiakban felso-
rolt, az önkormányzattal szerzõ-
dést kötõ partnereknél:
Dr. Konrád János kerületi hatósá-
gi állatorvos a 2006. február 1. és
május 31-ig terjedõ idõszakban a VII.
kerületben tartott kutyák számára az
ingyenes chip beültetést a VII. kerület
Akácfa u. 43. Tel: 322-2410 (Rende-
lési idõ: H, Sz, P: 17.00 - 18.00, K,
Cs: 9.00 - 10.00 óra között) és a VI.
kerület Ó utca 36.Tel: 353-2310 (ren-
delési idõ: H-P: 10.30 - 12.00, H, Sz,
P: 18.30 - 20.00 óra között) szám
alatti rendelõiben végzi.
VII. kerület
� dr. Kovács Katalin 1078 Bp. Marek
J. u. 11.
�Palavet Állatorvosi Rendelõ Bt. (dr.
Pallagi Attila) 1071 Bp. Peterdy u. 35.
� dr. Takács Györgyi Gabriella 1076
Bp. Garay u. 21.
V. kerület
�Anselmus Bt. (dr.Péli József) 1054
Bp. Báthory u. 17.
� City-Vet Kft. (dr. Szulyovszky Ba-
lázs) 1056 Bp. Belgrád rkp. 17.
VI. kerület
� Pharma Klinika Kft. (dr. Nándorfi
Zoltán) 1062 Bp. Andrássy út 81.
� dr. Hill István 1066 Bp. Ó u. 36.
VIII. kerület
� K und K Állatgyógyászati Bt. (dr.
Kósa Zita) 1082 Bp. Horváth Mihály
tér 11.
� dr. Kátai Zoltán 1082 Bp. 32-esek
tere 2.
XIII. kerület
�Budapesti Állatkórház Kft. (dr.Ván-
dor István) 1135 Bp. Lehel út 43.
� Gén-Coop KKt. (dr. Gerszi Kornél)
1133 Bp. Kárpát u. 5.
XV. kerület
�Primavet ÁK Kft. (dr.Zsoldos Lász-
ló) 1152 Bp. Rákos út 60.
� dr. Horváth László 1155 Bp. Szé-
chenyi u. 8.

„„„„KKKKUUUU TTTT YYYYAAAACCCCHHHHIIIIPPPP””””

Egyéb pályázatok
A mûvelõdési bizottság 2006. április
4-i ülésén a 2006. évi nyári tábori, a
sport célú, az erzsébetvárosi szak-
szövetségek, valamint az utánpótlás
nevelési pályázati felhívások kiírásra
kerültek, melyrõl további információk
és a pályázat benyújtásához szüksé-
ges adatlapok Erzsébetváros Önkor-
mányzat honlapján (www.erzsebet-
varos.hu) megtekinthetõk, valamint a
Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési
Irodáján beszerezhetõk. (1075 Bu-
dapest, Garay u. 5. IV. emelet) 

Budapest Fõváros VII. kerület Er-
zsébetváros Önkormányzat Kép-
viselõ-testület Mûvelõdési Bizott-
sága nyílt pályázatot ír ki a kerület
2006. évi  közmûvelõdési, kulturá-
lis programjainak támogatására

A pályázat célja:
Azoknak a rendezvényeknek, isme-
retterjesztõ programoknak, kiad-
ványoknak, kiállításoknak, új kezde-
ményezéseknek a támogatása,
amelyek erõsítik Erzsébetváros köz-
mûvelõdési tevékenységét, gyarapít-
ják kulturális értékeit, segítik a kerü-
letet az Európai Uniós kulturális in-
tegrációban.

A fenti cél érdekében az alábbi té-
makörökben nyújthatók be pályáza-
tok:
� Erzsébetváros Önkormányzatá-
nak fenntartásában mûködõ közok-
tatási, közmûvelõdési intézmények
kulturális programjainak támogatá-
sa.
� A helyi kulturális életet reprezentá-
ló, hivatásos és amatõr csoportok,
mûvelõdési közösségek, non-profit
szervezetek, vállalkozások, magán-
személyek által megvalósítandó kul-
turális programok támogatása.
� A lokálpatriotizmust erõsítõ, külön-
féle megjelenítésû helyi kiadványok
támogatása.

Pályázatot 
benyújthatók köre:
Budapest Fõváros VII. kerület Erzsé-
betváros Önkormányzat fenntartásá-
ban mûködõ közoktatási, közgyûjte-
ményi intézmények, valamint az Er-
zsébetváros területén mûködõ és
székhellyel vagy telephellyel rendel-
kezõ jogi személyiségû és jogi sze-
mélyiség nélküli szervezetek, termé-
szetes személyek.

Azok a szervezetek, amelyek a ko-
rábbi pályázati támogatással nem
számoltak el, nem vehetnek részt a
pályázaton, automatikusan kizárják
magukat a pályázati eljárásból!

A pályázatnak 
tartalmaznia kell:
� A pályázó és a pályázatban meg-
jelölt program felelõsének pontos
(cégszerû) adatait;
� A program részletes leírását, jelle-
gét, idõpontját, helyszínét, a várható
érdeklõdõk körét, számát, továbbá a
program típusából, mûfajából adó-
dóan egyéb paramétereit, jellegze-
tességeit;
� Kidolgozott, részletes költségve-
tését /kiadási - bevételi nemenként/ -

különös tekintettel a saját erõ, egyéb
források, más pályáztató szervtõl
várható pályázati támogatások és az
igényelt támogatás pontos megjelö-
lésére;
� A pályázó referenciáit, szakmai
ajánlásait, eddigi mûködésének rö-
vid beszámolóját.
� Jogi személyiség esetén (az Ön-
kormányzat által fenntartott intézmé-
nyek kivételével):
- Alapító okiratot,
- (cég) bírósági bejegyzés, cégkivo-
nat hiteles másolatát, aláírási cím-
példányt,
- bírósági nyilvántartásba vételt iga-
zoló végzést, igazolás hiteles máso-
latát,
- büntetõjogi felelõsség tudatában
tett nyilatkozatot arról, hogy köztar-
tozása (APEH, köztestületi (pl. ka-
mara), TB, Önkormányzat, közüze-
mek, stb.) nincs,
- hatósági, mûködési, vállalkozói en-
gedélyek hiteles másolatát,
- a közölt adatok hitelességérõl szó-
ló nyilatkozatot.
(Különbözõ típusú és tevékenység-
körû jogi személyiségek az értelem-
szerûen rájuk vonatkozó dokumen-
tumok másolatait mellékeljék.)

Támogatási feltételek:
A TÁMOGATÁS FORMÁJA:
� Vissza nem térítendõ támogatás
az alábbi célokra:
� Kulturális program megvalósításá-
ra, eszközbeszerzésre, infrastruktú-
ra fejlesztésre, mûködés biztosításá-
ra.
� A pályázati program megvalósítá-
sának idejétõl függõen elõfordulhat,
hogy a támogatás csak utófinanszí-
rozásban lehetséges.

A TÁMOGATÁS ÉS 
ELSZÁMOLÁS ALAPJA:
� A támogatott program, illetve fel-
adat elõkészítésével, lebonyolításá-
val összefüggésben felmerült és kifi-
zetett számlák, igazolt kiadások,
költségek összessége.
� A támogatási összeg bruttóban ér-
tendõ.

A TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ 
ELSZÁMOLÁS RENDJE 
ÉS HATÁRIDEJE:
� A támogatás csak a megpályázott
és támogatott programra, feladatra
használható fel.
� A támogatás összegérõl szóló el-
számolást - a pályázatban szereplõ
és végrehajtott teljes költségvetés
részletes bemutatásával, számlamá-
solatokkal - a nyertes pályázó 2006.
november 30-ig köteles benyújtani a

pályáztató szerv felé.
� A 2006. november 30-át követõ
programok elszámolási határidejérõl
a pályázat kiírója külön dönt, egyedi
elbírálás alapján.

További feltételek:
� A pályáztató olyan programot nem
támogat, amelynek a megvalósítá-
sához a pályázó nem rendelkezik
minimum 30 % önrésszel.
� A pályázatok elbírálásánál elõnyt
élveznek azok a pályamunkák, ame-
lyek a költségvetésükben önerõbõl
és egyéb forrásokból 65 %-os ön-
részt biztosítanak, így maximum 35
%-os támogatást igényelnek.
� A pályáztatónak egy pályázótól
maximum kettõ benyújtott pályamun-
kát áll módjában elbírálni.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot 2 példányban kell be-
nyújtani mellékelt adatlap kitöltésé-
vel a kiírásban meghatározottak sze-
rint az alábbi címen:
Budapest Fõváros VII. kerület Erzsé-
betváros Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési
Irodájára (1076 Budapest, Garay u.
5. IV. emelet)

A pályázat beküldési
határideje: 

2006. április 28. 
(péntek) 12.00 óra

A pályázatok postai úton történõ el-
juttatása esetén a postai keletbé-
lyegzõ az irányadó, személyesen a
határidõs munkanapon a feltüntetett
12.00 óráig nyújtható be.
A késve érkezett pályázatokat a Mû-
velõdési Bizottságnak nem áll mód-
jában elbírálni.
Hiányos pályázat esetén, a pályázó
határidõn belül hiánypótlásra szólít-
ható fel.

A PÁLYÁZATI KERETÖSSZEG:
8 MILLIÓ FORINT

A pályázatok 
értékelése:
A benyújtott pályamunkákat, a pá-
lyázatot kiíró Mûvelõdési Bizottság
2006 május hónapban tartandó ülé-
sén bírálja el és dönt a rendelkezés-
re álló összeg felosztásáról.

További információk:
A pályázati kiírással kapcsolatban
felvilágosítás a Polgármesteri Hiva-
tal Mûvelõdési Irodáján Zavarkó Mi-
hálytól kérhetõ (tel.sz: 462-3396).

Budapest, 2006. április 04.
MÛVELÕDÉSI BIZOTTSÁG
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1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117

Április 22-én, szombaton 16 órától az elsõ áldozás-
ra készülõ gyermekek és hozzátartozóik gyóntatása
a templomban. Április 23-án, vasárnap a 9 órai
szentmisén elsõ áldozás. Ez a vasárnap az „Isteni Ir-
galmasság Vasárnapja” is. Ezen a napon teljes bú-
csú nyerhetõ a szokásos feltételek mellett (gyónás,
áldozás, imádság a Szent Atya  szándékára). Április
24-én, hétfõn este 19 órától Ifjúsági Szentségimá-
dás. Május 1-jén, hétfõn Szent József, a munkás ün-
nepe, 17.40-kor litánia. Május 2-án, kedden 17 óra-
kor a Karitász munkatársak megbeszélése. 

Májusban minden este 17.40-kor litániát mon-
dunk.

A „Megismerkedéstõl a családalapításig” elõ-
adássorozat következõ elõadását Rádó Péter és
Szilágyi Erzsébet tartja április 19-én, szerdán este
19 órakor a „Holtomiglan-holtodiglan… és a szür-
ke hétköznapok” címmel. Majd május 3-án Bíró
László püspök tart elõadást, melynek címe: „A csa-
lád helyzete a mai világban”. Helyszín: V. kerület,
Piarista köz, Sapientia Fõiskola. 

ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd----hhhháááázzzz iiii
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Szent József rejtett élete
egy csodálatos küldetés
megvalósítása. A Meny-
nyei Atya õt, az igaz em-
bert választja Szent Fia,
a megtestesült Üdvözítõ
nevelõapjául. József el-
fogadja ennek a különle-
ges feladatnak minden
vonatkozását. Nem kér-
dez, hanem teljes oda-
adással, hûségesen telje-
síti Isten akaratát. Erõt
merít megingathatatlan
hitébõl, Istennel való
szoros kapcsolatából. 

Szent József csendes
határozottsággal, okos
bölcsességgel védelme-
zi, óvja a rábízottakat.
Odaadó, gyöngéd szere-
tettel viseli gondját övéi-
nek. A csendes názáreti

otthon a munka, az egy-
mást szolgáló szeretet és
béke, a meghitt családi
boldogság színtere. Pe-
dig az õ életükben is sok
nehézséggel kell meg-
küzdeniük. 

Szent József, az ács
kétkezi munkásként ke-
reste meg övéi számára a
mindennapi kenyeret.
Így lett õ a munka védõ-
szentje. A munka örökre
megszentelõdött azáltal,
hogy Jézus hosszú éve-
kig dolgozott nevelõapja
mellett az ácsmûhely
csendes egyszerûségé-
ben.

A Jóisten megajándé-
kozta hûséges szolgáját,
Szent Józsefet azzal a
boldogsággal, amely

csak neki adatott meg:
élete végén Jézus és Má-
ria karjaiban léphetett át
az örökkévalóságba.

Szent József Isten
trónjánál közbenjár ér-
tünk, hogy mindennapi
tevékenységünk szente-
lõdjék meg a becsülettel
végzett munka lelkesítõ
örömével, hogy családja-
inkban az egymást szol-
gáló szeretet tiszta bol-
dogsága uralkodjék.
Kérjük közbenjárását az
egyházért és a nemzetek
vezetõiért is, hogy az õ
bölcsességével, józan
természetességgel gon-
doskodjanak az emberi-
ség nagy családjáról. 

Szûcs Gizella
Szent Erzsébet Plébánia 

Az egyik húsvéti énekünk-
ben szerepel: „Ez ama jeles
és szent nap, szombat után
az elsõ…”. A szombat a hét
hetedik napja volt: a bibliai
„hatnapos” teremtés szerint
az Úr a hetedik napon nyu-
galomra vonult. Így az ószö-
vetségben ez lett az Úr nap-
ja, a pihenés napja. A korai
kereszténység még valame-
lyest õrizte a szombat jelen-
tõségét, példa erre a nagy-
szombat, melynek sajátos
szertartásai vannak.

Ám a teljesség kedvéért
említsük meg, hogy a szom-
bat mint kiemelkedõ nap,
visszatükrözõdik egyhá-
zunk szertartási rendjében.
Vannak kiemelt szombatok.
Mindenekelõtt a virágvasár-
nap elõtti szombat: Lázár
szombatja. Némileg a hús-
vét elõképe, hisz az evangé-
liumi történet a liturgiában
ezen a napon azt beszéli el,
Jézus miként támasztotta fel
barátját Lázárt.

Ugyanakkor megemlí-
tendõk a halottak szombatjai
(húshagyó vasárnap elõtt a
nagyböjt 2., 3., 4. szombat-
ján és pünkösd elõtt), de az
egyházi év folyamán szere-

pelnek a liturgiában a ke-
resztfelmagasztalás (szep-
tember 14.), a karácsony
elõtti és utáni, a vízkereszt
elõtti és utáni szombatok is. 

Mégis miért szorult hát-
térbe a szombat ünneplése?
Az idézett szöveg sejteti: Jé-
zus a nagyszombat utáni na-
pon, húsvét vasárnap támadt
fel. Ez a nyolcadik nap. Ma-
ga a nyolcas az örökkévaló-

ság szimbóluma. A feltáma-
dás óráját nem tudjuk. Egy-
házunk szokásai szerint
vagy éjfélkor, vagy hajnali
3-4 órakor tartjuk a feltáma-
dási szertartást. Ám az év
minden vasárnapja egyhá-
zunkban „kishúsvét”, a va-
sárnapok változó énekei a
feltámadásról szólnak a
Nyolchangú Énektárban. 

dr. Sasvári László

Szent Szaniszló 
püspök, vértanú
Elõkelõ családban szüle-
tett 1030 körül Gniezno-
ban. Falusi plébános volt,
1072-ben Krakkó püspöke
lett. Szülei halála után a
szegények között elosztot-
ta örökségét: „a szegények
atyja” volt. Szigorú életet
élt, és elvárta a papságtól
és a fõnemesektõl is a hit-
beli és erkölcsi példamuta-
tást, II. Boleszláv királyt
bûnös élete miatt többször
figyelmeztette. A király
hamis tanút állított a püs-
pök ellen, de Isten csodá-
val mentette ki az alapta-
lan vádaskodásból. Sza-
niszló félelem nélkül intet-
te a királyt, végül kiközö-
sítette kicsapongó élet-
módja miatt. A felbõszült
király gyilkos dühében -
szentmise közben - maga
végzett a püspökkel 1079.
április 11-én. Ünnepe: áp-
rilis 11.

Szent Anzelm 
püspök, egyháztanító
Olaszországban született
1034-ben. Bencés kolos-
torba lépett, 1078-ban apát
lett, Hódító Vilmos angol
király innen hívta meg, és

1098-ban a pápa Canter-
bury-i érsekké nevezte ki.
Eredeti gondolkodású és
igen termékeny író volt,
1109. április 21-én halt
meg. Ünnepe: április 21.

Szent Adalbert 
püspök, vértanú
Elõkelõ családból szárma-
zott, és a keresztségben a
Woytech nevet kapta.
Magdeburgban nevelke-
dett, 982-ben Ditmár prá-
gai püspök szentelte pap-
pá, akinek nem sokkal ké-
sõbb utóda lett a püspöki
székben. Szigorú életmód-
jáért és hajlíthatatlan jelle-
méért nem sokáig tûrték.
989-ben Rómába ment,
majd 992-ben visszatért
Magyarországon keresztül
a püspöki székébe. Egy
esztendõs itt tartózkodása
alatt keresztelte és bérmál-
ta meg Vajkot, elsõ kirá-
lyunkat: Szent Istvánt. A
pápa parancsára 996-ban
megpróbált visszatérni
Prágába, de mivel ott nem
fogadták be, Lengyelor-
szágban térített, majd Po-
roszországba ment, ahol
997. április 23-án vértanú-
ságot szenvedett. Ünnepe:
április  23.

A szombat jelentõsége, szertartásai
GGGGöööörrrröööögggg    kkkkaaaattttoooollll iiiikkkkuuuussss    eeeeggggyyyyhhhháááázzzzkkkköööözzzzsssséééégggg    

Szent József, a munkás
AAAA    mmmmuuuunnnnkkkkaaaa    vvvvééééddddõõõõsssszzzzeeeennnntttt jjjjeeee

Szentek ünnepei
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Fasori Evangélikus Templom
Rendszeres alkalmak: Istentisztelet vasárnap 11
órakor. Családi istentisztelet minden hónap elsõ va-
sárnapján 9.30 órakor. Ifjúsági istentisztelet minden
hónap utolsó vasárnapján 18 órakor. Ifjúsági óra
szombaton 18 órakor. Fasori Fiatal-Öregdiákok
Kórusa (FAFÖK) csütörtökön 19 órakor (18-28
éveseknek). Várunk minden énekelni szeretõ fiatalt!
Gyülekezeti bibliaóra szerdán 15 órakor. Idõs test-
véreinkre tekintettel sötétedés elõtti idõpontban
tartjuk. „Középnemzedék” bibliaórája minden hó-
nap utolsó hétfõjén 18 órakor. Érdeklõdõknek külön
meghívót küldünk erre az alkalomra. Konfirmációi
oktatás november 5-étõl, szombaton 15.30 órakor. 

Hittanórák
8-12 éveseknek: hétfõn 17.15 órakor. 5-8 évesek
pénteken 16 órakor. 
Minden érdeklõdõ jelentkezését várjuk személye-
sen, vagy telefonon, akkor is, ha az idõpont nem
megfelelõ. Idõpont változtatás lehetséges, szeret-
nénk, ha senki nem maradna ki a hitoktatásból. A
hittanórákat a gyülekezeti teremben tartjuk (VII.
Damjanich u. 28/b.). 

Fasori Evangélikus 
Egyházközség alkalmai

Állandó 
alkalmak
Vasárnap 10 órakor isten-
tisztelet, szintén 10 órakor
istentisztelet gyermekek-
nek 3 korcsoportban. (1.
csoport 3-6 évesek, 2. cso-
port I-III. osztály, 3. csoport
IV-VI. osztály) 4 éves korig
gyermekmegõrzõ szolgá-
lat, 18 órakor ifjúsági bib-
liaóra az egyetemista kor-
osztálynak.
Kedden 10 órakor biblia-
óra. Szerdán 18 órakor bib-
liai közösségi óra. Csütör-
tökön 18 órakor bibliaóra.
Pénteken 16 órakor ifjúsági
bibliaóra középiskolások-
nak, szintén 18 órakor ifjú-
sági bibliaóra felnõtteknek.
Minden hónap elsõ vasár-
napján 17 órakor Ifjúsági
összejövetel (REFISZ).
Minden hónap második va-
sárnapján 15.30 órakor
Zenés áhítat. Gyülekezeti
hittanórák és konfirmációi
órák hét közben korcso-
portok szerint.
Budapest Fasori Reformá-
tus Egyházközség Lelké-
szi Hivatala címe: 1071 Vá-
rosligeti fasor 7., tel.: 322-
4499.
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György napja
Sárkányölõ Szent György
napja április 24-én van.
Szent György a lovagok, a
katonák, a fegyverkovács-
ok, a vándorlegények védõ-
szentje volt. A legenda sze-
rint megölte a sárkányt és
kiszabadította a fogságból a
királylányt. A sárkányvia-
dal motívuma a középkor-
ban épült be a György-le-
gendába, kifejezi a keresz-
tény meggyõzõdést, hogy a
hit megszünteti a démonok
hatalmát és a gonoszt min-
den alakjában legyõzi.
Sylena város közelében
volt egy tó, amiben egy sár-
kány lakott. Azért, hogy fel
ne bõszítsék, a város lakói
minden nap két juhot adtak
neki táplálékul. Amikor a
juhok el kezdtek fogyni,
egy embert és egy juhot ál-
doztak a sárkánynak. Sors-
húzással döntötték el, ki le-
gyen a sárkány eledele.
Egy alkalommal Margit,
a király lánya került sorra.
A lány a tó partján ült, mi-
kor György arra lovagolt.
Margit kérte, hogy men-
jen el, nehogy a sárkány
õt is megölje. György er-
re így felelt: „Megmente-

lek Krisztus nevében.” A
sárkányra támadt, megse-
besítette, a városba vitte, és
ezt mondta a népnek:
„Higgyetek Krisztusban, és
keresztelkedjetek meg, én
pedig megölöm a sár-
kányt!” A király a népével
együtt megkeresztelkedett,
és György megölte a sár-
kányt.  

Az ókori Rómában
ezen a napon ünnepelték a
Paliliát, mely pásztorünnep
volt. Magyarországon az
állatok tavaszi legelõre való
hajtásának a napja, ekkor

álltak újra munkába a kaná-
szok, a juhászok. Számos
hiedelem élt, melyekkel
ezen a napon az állatok ter-
mékenységére, egészségére
igyekeztek jótékonyan hat-
ni. Sokan kiemelkedõ je-
lentõséget tulajdonítottak
ennek a napnak, hiszen az
állatok megóvása betegsé-
gektõl, a járványoktól, a
rontó szellemektõl rendkí-
vül fontos volt az egyén és
a közösség boldogulásának
szempontjából. Sok helyütt
varázserejû füvek (gyógy-
növények) tûzre vetésével,

füstöléssel igyekeztek meg-
óvni az állatokat a rontástól. 

Az ország számos tele-
pülésén Szent Györgykor is
gyújtottak tüzeket, melye-
ket a legények körbetáncol-
tak, átugrottak. 

Márk napja 
Április 25. - Búzaszentelõ
nap, Márk evangélista ün-
nepe. Általában az ünnepet
követõ vasárnap mise után
a hívek a templom körül
zászlós körmenetben vo-
nultak fel, majd a mezõn a
pap megszentelte a búzát. A
megszentelt búzaszálat az
imakönyvbe tették, és ron-
tásûzõnek használták.  

A hagyomány Márkot,
mint az alexandriai egyház
alapítóját és vértanúját tisz-
teli. Õ volt a város elsõ püs-
pöke, és valószínû Traianus
császár idejében (98-117)
szenvedett vértanúságot.
Velencei kereskedõk 828-
ban megszerezték az erek-
lyéit, és az arabok pusztítá-
sa elõl Velencébe vitték. Et-
tõl kezdve Szent Márk Ve-
lence védõszentje. Ünnepét
a keleti egyház kezdettõl
fogva, Róma a XI. század-
tól ezen a napon üli meg.  

Presbiteriánus Misszió
evangelizációs alkalmat

tart április 23-án,
délután 5 órakor.

Mindenkit szeretettel
várunk! 

Cím:
1074 Rákóczi út 78. I/4.

Jeles napok, hagyományok

A református templom a Városligeti fasorban

Fehérvasárnap
Fehér- vagy mátkáló va-
sárnap a húsvétot követõ
vasárnap van. A római
katolikusoknál a húsvéti
ünnepkör zárónapja. Jel-
lemzõ szokása ennek a
napnak a komálás vagy
mátkálás. 

A szokás a lányok kö-
zötti barátság megpecsé-
telésérõl szól. 

Komatálat küldtek
egymásnak gyümölccsel,
borral, hímes tojással,
süteménnyel.
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1379 április 10. 
Õsi telekkönyv
Ezen a napon készült a legrégibb
magyarországi telekkönyv. Sopron
városa felosztotta az addig földkö-
zösségben mûvelt szántóföldjeit. A
soproni polgárok anyanyelvén, né-
metül írt tízoldalas leírásban a bel-
város, majd a külváros tíz-tíz kerüle-
tének háztulajdonosait sorolták fel.

1945. április 12.
A háború vége
Végetérnek a világháború harcai
Magyarországon. A front hazánk
területét a Birodalmi Védõállás
mögé esett települések április 11-i
(Magyarbükk és Szentimretelep),
illetve 12-i elestével hagyta el.

1912 április 15.
Titanic
Jéghegy-
nek ütkö-
zött és el-
süllyedt az
elsüllyed-
hetetlen-
nek kikiál-
tott Titanic nevû brit luxushajó. A
polgári hajózás mindezidáig legna-
gyobb katasztrófája 1503 utas és
hajóalkalmazott életét követelte.

1955 április 18. 
Einstein halála
76 évesen elhunyt Albert Einstein
német fizikus, aki a
speciális (1905) és
az általános (1915)
relativitáselmélet
megalkotásával új
fizikai világkép alap-
jait rakta le. A relativitáselmélet
gyökeresen megváltoztatta a tér-
rõl és az idõrõl alkotott felfogást.
Elméletét hosszú idõn keresztül
vitatták. 1912-ben a Nobel -díjat
sem a relativitáselméletért, ha-
nem a kvantumelmélethez való
hozzájárulásáért kapta.

i.e. 753 április 21.
A római idõszámítás
kezdete
A monda szerint Róma hét kirá-
lya közül az elsõ, Romolus i.e.
753. április 21-én alapítja meg a
várost a Tiberis partján. Ezzel az
idõponttal kezdõdik a római idõ-
számítás („ab urba condita"- „a
Város alapításáról"). A mítosz
szerint Romolus Róma hét domb-
ja egyikén, a Palatinuson építi fel
és veszi körül erõdítéssel a tele-
pülést.

EEEEZZZZ EEEE NNNN AAAA NNNNAAAAPPPPOOOONNNN
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Hazai és nemzetközi jeles napok

1970-ben tartották meg
elõször a Föld Napját azzal
a céllal, hogy a világ kör-
nyezetvédõinek lelkiisme-
retét felébresszék- most
már nem csupán a szûkeb-
ben értelmezett környezet,
hanem az egész Föld veszé-
lyeztetettsége iránt.

1970. április 22-én az amerikai
egyetemista Denis Hayes kezde-
ményezésére 25 millió amerikai
emelte fel szavát a természe-
tért. Ez a történelmi jelentõsé-
gû esemény fontos változáso-
kat hozott az Egyesült Álla-
mokban és az ország határain
túl is: az USA-ban szigorú tör-
vények születtek a levegõ és a
vizek védelmére, újabb kör-
nyezetvédõ szervezetek ala-
kultak, és több millió ember
tért át ökológiailag érzéke-
nyebb életvitelre. 

Húsz évvel késõbb
Denis Hayes és barátai, az
ökológiai válság jeleit, a bio-
szféra pusztulását, az õserdõk ir-
tását, az ipari szennyezést, a si-

vatagok terjeszkedését, az üveg-
házhatást, az ózonlyukakat, a ve-
szélyes hulladékokat, a túlnépe-
sedést, a savas esõt, az óceánok
szennyezettségét látva kezdemé-
nyezték, hogy az 1990-es évek a
környezet évtizedeként a közös
felelõsségre hívják fel a figyel-
met. Ennek érdekében 1989-ben
Kaliforniában létrehozták a Föld
Napja Nemzetközi Hírközpon-
tot, és havonta küldtek levelet a

világ minden országába, hogy a
városi tömegfelvonulásoktól

kezdve a szabadegyetemi elõ-
adásokig, a faültetéstõl a hulla-
dékok újrahasznosításának meg-
szervezéséig, a nemzetközi hír-
közlési rendszerek bevonásától a
falusi majálisokig sokféle akció-
val ünnepeljék április 22-én a
Föld Napját a világ összes orszá-
gában, a környezetbarát, fenn-
tartható társadalom  közös vá-
gyával.

A felhívásra Magyarországon
1990-ben a környezetvédõk
megalapították a Föld Napja
Alapítványt, és hírközpontokat
is létrehoztak az elsõ magyar
Föld Napja eseményeinek koor-
dinálására. Ki mondta, hogy
nem tudod megváltoztatni a vi-
lágot? Így hangzik a Föld Napja
mozgalom egyik jelszava.    

A Föld Napján tartott meg-
emlékezések alkalmat adnak
arra, hogy az emberiség - és az
egyes ember is - mérlegelje, kí-
méletesen bánik-e környezeté-
vel, és mit tesz meg azért, hogy

a természet és benne az ember
egészségesebben éljen.  

ÁÁÁÁpppprrrr iiii llll iiiissss    22222222----éééénnnn    aaaa    ffffööööllllddddeeeetttt     üüüünnnnnnnneeeeppppeeeellll jjjjüüüükkkk

Április 18. 
Nemzetközi 
Mûemléki Nap
Az UNESCO ICOMOS szerve-
zetének javaslatára nyilvánították
ezt a napot a Nemzetközi Mûem-
léki Nappá. Elõször 1984-ben
ünnepelték. E napon fõleg azok-
ra a mûemlékekre hívják fel a fi-
gyelmet, melyek veszélyben van-
nak. Magyarország már a meg-
hirdetés évében csatlakozott a
kezdeményezéshez. 

Április 22.
Ápolók Napja 
Magyarországon 
1820-ban ezen a napon szüle-
tett Florence Nightingale, brit
ápolónõ, aki a krími háborúban
önkéntes ápolónõket toborzott,
mentette, gondozta a sebesülte-
ket, majd késõbb ápolónõképzõ
iskolát alapított. 

Április 23.
A Könyv napja, 
és a szerzõi jogok 
világnapja 
1995-ben az UNESCO - katalán
javaslatra - a Könyv napjává nyil-

vánította ezt a napot, azzal a ki-
egészítéssel, hogy egyben a szer-
zõi jogok napja is legyen. Április
23-án halt meg William Shakes-
peare és Miguel de Cervantes is,
de katalánoknak ez nap védõ-
szentjük - Sárkányölõ Szent
György - napja. Így ott ezen a na-
pon emlékeznek meg a „rózsákról
és a könyvekrõl”, mert a legenda
szerint Szent György a IV. század-
ban az általa megölt sárkány véré-
bõl kinõtt rózsát a megmentett
hercegnõnek ajándékozta. Ezért
ez a nap Barcelonában a XIII. szá-
zad óta a szerelmesek ünnepe is. 

Április 26.
A Szellemi Tulajdon
világnapja 
Az ENSZ Szellemi Tulajdon
világszervezete (WIPO) 26.
ülésszaka határozata alapján ez
a nap a Szellemi Tulajdon vi-
lágnapja, melyet elõször 2001-
ben ünnepeltünk. 

Április 27. 
Vakvezetõ Kutyák
világnapja
1994. április 27-én ünnepelték

meg elõször ezt a napot. Az öt-
let a Nagy-Britanniában lévõ
Vakvezetõ Kutyakiképzõ Isko-
lák Világszövetségétõl szárma-
zik.

Április 29.
A Táncmûvészet 
világnapja
A Nemzetközi Színházi Intézet
1981. madridi közgyûlésének
kezdeményezésére 1982-ben
ünnepelték meg elõször abból
az alkalomból, hogy 1727-ben
ezen a napon született Jean G.
Noverette francia balett-táncos,
az egyetemes táncmûvészet
megalapítója.

Április utolsó 
vasárnapja
Testvérvárosok 
világnapja 
1957. április 28-án a franciaor-
szági Aix -les- Bois-ban meg-
alakult a Testvérvárosok Világ-
szövetsége (UTO). Ennek alap-
ján minden év április utolsó va-
sárnapján ünnepeljük ezt a na-
pot. 

F.N.

Veszélyben a kék bolygó
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Az asztaltársaság tagjaiban
mégis felvetõdött egy nap
az önálló klubalapítás gon-
dolata. Hazánkban ebben az
idõben hozzávetõleg 100
képzõmûvész lehetett, már-
pedig ennyire volt éppen
szükségük a klub létesítésé-
hez. Ekkor támadt az az öt-
letük, hogy valamennyi mû-
vészeti ággal együtt valósít-
sák meg tervüket. Miután
sikerült megnyerni a Nem-
zeti Színház, a Vígszínház
és a Zeneakadémia mûvé-
szeit, már csak a helyiség
megtalálása maradt hátra.
Elõször az Andrássy úti
Drechsler-palota I. emeleti
helyiségében csütörtökön-
ként tartották az összejöve-
teleiket. (Acsütörtökbõl tra-
díció lett, a Fészekben is.) A
royalisták 1901. február 28-
án hívták össze mûvésztár-
saikat az elsõ rendkívüli
közgyûlésre. Itt vetõdött fel
az is, hogy mi legyen a klub
neve. Zilahy Gyula, a Nem-
zeti Színház fiatal színésze
azt javasolta, hogy az egy-
begyûlt „festõk, építészek,
szobrászok, zenészek, éne-
kesek és komédiások kez-
dõbetûinek összeolvasásá-
val létrejövõ „Fészek” le-
gyen a klub neve. Elfogad-
ták javaslatát, s így kapta a
mûvészklub a Fészek nevet.
A Fészek 1901. szeptember
7-én nyílt meg a Kertész ut-
ca 36. szám alatti épületben,
ahol elõzõleg a Pesti Izraeli-
ta Nõegylet leányárvaháza
mûködött. Hosszú évek, év-
tizedek eredményes mun-
kája nyomán az akkori világ
egyik legszebb és legértéke-
sebb mûvészklubjává fejlõ-
dött. „Ez a mûvészek érde-
me, a mûvészet sikere”, val-
lotta Tolnay Ákos a Fészek

25 éve címû megemlékezé-
sében. AFészekben mûköd-
tek a képzõmûvészeti társa-
ságok (Benczúr-, Szinyei
Merse Pál-, Pál László- és
Cennini Társaság). Itt tartot-
ta üléseit a Színészek Szö-
vetsége, a Színpadi Szerzõk
Egyesülete, a Színházigaz-
gatók Szövetsége, a Színé-
szek Sportegylete, a Külföl-
di Sajtó szindikátusa az épí-
tõmûvészet, az iparmûvé-
szet és a Pen Club. Akülön-
féle társaságok otthonra ta-
lálása, illetve ülésezése ran-
got, elismerést jelentett a
Fészek számára. Ez kitûnt
abból, hogy nem volt olyan
mûvészeti kérdés vagy ügy,
amirõl ne a Fészekben dön-
töttek volna, „s így ez lassan
nélkülözhetetlen intézmény
lett”. 1922-ben az akkori ta-
gok hálájuk kifejezéseként
emléktáblán örökítették
meg a mûvészklub elsõ
igazgatója, Környey Béla és
vezetõsége tagjainak nevét.
Ésszerû takarékosságuk
eredményeként sikerült
megvenni a Fészek épületét
és a mellette lévõ házat
(Kertész u. 34.). Kiss Géza
mûépítész készítette el az
összevont épület átalakítási

terveit. Csakhamar haszná-
latba vehették a szomszédos
ház II. és III. emeleti új
nagytermét az összekötõ
lépcsõkkel. Majd Bálint
Zoltán és Jámbor Lajos mû-
építészeket bízták meg a Fé-
szek teljes arculatának meg-
tervezésével. Elsõként a
kerthelyiségeket alakították
ki reneszánsz stílusban,
melynek nagy fedett árkád-
jai és felsõ teraszai minden-
kit elbûvöltek. A nagyte-
remben zajlott a klubélet. A
nagy társalgó bal oldalán
Csók István, Rippl-Rónai
József, Fényes Adolf,
Iványi Grünnvald Béla és
Réti István körül csoporto-
sultak a fiatalabbak, a terem
másik oldalán ugyanígy
Benczúr Gyula és Kar-
lovszky Bertalan hívei a
színjátszás új formáit keresõ
színészek Hevesi Sándor,
Márkus László, Beöthy
László körül jöttek össze,
míg egy másik asztal körül
Ivánfy Jenõ Nemzeti
Színház-i hívei „köszörül-
ték nyelvûket” harcbeli el-
lenfelükön. „Színésznõ,
piktornõ, akármilyen tehet-
séges, nem lehetett a klub
tagja.„- olvasható a Fészek
klub alapításának 60. évfor-
dulójára megjelent emlék-
könyvben. Idõvel annyi en-
gedményt tettek, hogy nõ
mint a tag felesége, vagy
mint vendég bejöhetett a
klubba. Nõvendéget a tag
csak felesége jelenlétében
hozhatott be. „Az Otthon az
élet tízperceinek vidám, lár-
más iskolaudvara volt, … a
Fészek viszont - legalábbis

az Otthon-tagok tudatában -
valami angol szabású klub
volt, … mély fotelekkel, …
illedelmes humorral…” A
Fészek érdekes figurája volt
„Bajusz”, a híres pincér.
Idõsebb korára már sokat
vesztett ügyességébõl, de
igyekezett régi jó formájá-
ban felszolgálni. Történt
egyszer, hogy „egy hatal-
mas görögdinnyével a kezé-
ben megbotlott és a földre
ejtette, mire a szomszéd
asztalnál ülõ, rögtönzött
vicceirõl is ismert Nádor
Henrik doktor megjegyezte:
„Milyen jó a görög kiejtése”

- olvasható az emlékkönyv-
ben. Rippl-Rónairól, a kitû-
nõ mûvészrõl feljegyezték,
hogy igen takarékosan élt és
dolgozott. Gyakran azzal a
kéréssel kereste fel Kreutle
festékkereskedõt, hogy adja
neki az összetöredezett
pasztellkréta maradványo-
kat, melyeket egyébként ki-
dobnak. A kereskedõ min-
dig teljesítette a mûvész ké-
rését. Ám egyszer az tör-
tént, hogy csak sárga színû
pasztellkréta maradványa
volt. Ezt is elfogadta Rippl-
Rónai azzal, hogy valamire
majdcsak jó lesz. És így tör-
tént, hogy e sárga színû
Kreutle-féle maradványból
készült az egyik leghíresebb
mûve, „…a sárgás arcú
Zorka-sárga otthonában,
sárga háttér elõtt, amint egy
sárga teáscsészébõl issza,
valóban sárgás teáját” - írták
a fenti emlékkönyvben. A
Fészek legszebb terme az a
helyiség lett, melynek zöld
falaira az egykori mûvészek

arcképei kerültek. Ez a he-
lyiség zeneteremként is
funkcionált. A zeneszerzõk
itt mutatták be legújabb da-
rabjaikat. A nagy társalgó
másik oldalán alakították ki
a „gömbölyû” szobát, tekin-
tettel kör alakú alaprajzára.
Ebbõl nyílt az újonnan át-
alakított terem a sakk és do-
minójátékosoknak, vala-
mint az új kártyaszoba. Ez a
szoba fontos volt, különö-
sen az íróknak. Szép Ernõ
híres költõ tanácsa vitte
Kellér Dezsõt, a nevezetes
konferansziét, humoristát a
kártyaszobába. Sokat kár-

tyázzon, így szólt Szép Er-
nõ tanácsa. És nem is fize-
tett rá. Nem a kártyanyere-
ség volt az igazi haszon, ha-
nem az, hogy megismerték
a nevét. Elkészült a Fészek
klub földszintjén az új étte-
rem, az elsõ emeleti étterem
felszabadult helyiségeit ol-
vasó és ülésteremként hasz-
nosíthatták. Az étterem
mindmáig közvetlen kap-
csolatban van a kerttel, s így
kellemes atmoszférájú ün-
nepi kerti ünnepségek, va-
csorák rendezhetõk benne.
Az átalakítási munkálatok a
hall és az elõszoba belsõ ki-
képzése után befejezõdtek.
A Fészek klub sem kerülte
el a II. világháború után be-
következett változásokat, de
csakhamar újjáéledt. 2001-
ben már meg lehetett ünne-
pelni a klub fennállásának
100. évfordulóját. Örömmel
tehetjük hozzá, hogy a klub
elevenen él, Galambos Ti-
bor több évtizedes vezetésé-
vel.

A Fészek Mûvészklub története
A XIX. század végén a mûvészeknek különbözõ
kávéházakban volt asztaltársaságuk. Amûvészek
egy része a Royal Szálló kávéházában jött össze,
ahol hosszú asztaluk volt. Ezért „royalistáknak”
hívták õket. Jól érezték itt magukat, hisz kényez-
tetésben volt részük, Tolnay Ákos visszaemléke-
zése szerint: „a körülöttünk ülõ társaság ellen
nem is lehetett kifogásunk, mert Töröknek, a mi
elegáns és kitûnõ modorú fizetõpincérünknek
mindig volt gondja arra, hogy a mûvészek köze-
lébe csak szép asszonyt telepítsen”. 
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� Kõmûves burkolási, festés-mázolási munkála-
tokat, teljes lakásfelújítást vállal. Tel.: 210-6130,
06(20)426-3626
�Vállalkozó vállal vízszerelés, fûtésszerelés, gáz-
szerelés átalakításokat, dugulás-elhárításokat, in-
gyenes kiszállás, kõmûves munka, burkolás és
komplett lakásfelújítást, nagyobb munka esetén a
nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény. Tel.:
06(20)9125-128
� Tv, videó, cd javítás garanciával, kiszállási díj
nélkül, javítás esetén. Tel.: 210-4281, 06(30)394-
4090
� AVON tanácsadó nõnek regisztráltassa magát
SMS-en. Mintacsomaggal üdvözöljük személye-
sen. Tel.:  06(20)9515-742
� Fogyjon Hypoxitrainerrel, infra-szaunával,
vacumos testkezeléssel, aromaterápiás fáslizással +
kozmetika. VII. Barcsay u.  8. Tel.: 342-2904,
06(20) 9515-742

� KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerûen! IN-
GYENES pótkocsi, dobozok! Bauer-Teher  Tel.:
292-1612, 06(30)944-3717
� MELLÉKJÖVEDELEM! 80.000 Ft/hó kötet-
lenül, otthonából irányítva, korhatár, ügynököskö-
dés nélkül. Tel.: 409-0585, 06(70)605-7337

� Fogsorjavítás megvárható! Fogpótlások ked-
vezõ áron. Gyulai, Erzsébet krt. 51. f/5. Tel.: 342-
3429, 06(30)231-1519
� Gyógypedikûr-manikûr, testmasszázs. Bajcsy
Zsilinszky út 15. Tel.: 06(20)483-5501, 06(30)466-
8429. Kérésre házhoz megyek! Moldován Ildikó

� Villanyszerelõ, tapasztalt ELMÛ  nyugdíjas hi-
baelhárításokat, villanyfûtés, bojler  javításokat,
korábbi veszélyes szerelések bemérését, dokumen-
tálását, azok javítását garanciával  vállalja. . Tel.:
337-0338, 06(70)259-0089 Tessék megõrizni! 
� Színes televíziók helyszíni javítása, kiszállási
díj nélkül. Puska Géza 342-6425 (üzenetrögzítõ is) 
� Vízóraszerelés, gázkészülék javítás. Tel.: 251-
4912
� Redõny, reluxa, harmonikaajtó, rolettaszerelés,
javítás hétvégén is! Tel.: 261-7298, 06(30)318-
5217
�Pedikûr, manikûr, lábmasszírozás a kerületben.
Zsóka 06(30)250-5774. Hívjon bizalommal ház-
hoz is kimegyek!

� Nõi, férfi fodrász kérésre házhoz megy! Nõi
hajvágás: 2000 Ft, dauer, vágás: 3.900 Ft, férfi haj-
vágás: 1000 Ft, festés-vágás: 4.200 Ft. Tel.:
06(30)264-6152
� Zármester! Gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zársze-
relés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, betörésvé-
delem, lakatosmunkák, galériakészítés! Tel.:
06(30)9613-794
� Órajavítás, antik órák restaurálása, esetleg
oda-visszaszállítással. Órák, elemek, csatok óraszí-
jak (erõs csuklóra is). Tel.: 06(70)505-5620, VII.,
Garay u. 45. Üzletház. Web: www.jungoras.hu
�Államilag elismert dajka pedagógiai és gyógy-
pedagógiai asszisztensképzés. Kasza Szakképzés
06(1)276-5918
�LÉPCSÕFELÚJÍTÁS porelszívással, kõ-, mû-
kõlépcsõk, lépcsõpihenõk felújítása szakcég által,
garanciával. Tel.: 420-4616, 06(30)9480-241

� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, takarí-
tással. Nyugdíjasoknak, társasházaknak kedvez-
mény. Tel.: 06(70)282-0071
� AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERÛ JAVÍ-
TÁSA, szigetelése, zárcserék garanciával. Horváth
Ákos, tel.: 06(30)9628-704

� GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA gázégõk,
konvektorok,  tûzhelyek, FÉG vízmelegítõk  javítá-
sa, karbantartása. Bán László Tel.: 220-9765,
06(20)432-5598 
� Antikváriumunk készpénzért vásárol könyve-
ket, teljes könyvtárakat, vitrintárgyakat, régi képes-
lapokat, valamint CD-t, DVD-t, hanglemezt. Tel.:
332-0243, 06(20)9220-001
� Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló,
napellenzõ szerelése, javítása, garanciával. Tel.:
261-3380, 06(30)973-4378, 06(20)4242-618
� Bélyeggyûjteményeket, régi képeslapokat, régi
pénzeket és levélborítékokat vásárolunk. V., Bécsi
utca 5. Tel.: 317-4757
�Agilis, empatikus embereknek mellékjövedelem
vagy önálló vállalkozási lehetõség. Murányi, tel.:
321-3744, 06(20)563-3724
� Városligetnél 43 nm-es, kétszobás lakás gyö-
nyörû házban eladó, 10.500.000 Ft. Tel.:
06(30)6199-337
� Eladó, kiadó lakást keresek reális áron. Min-
den megoldás érdekel. Tel.: 06(30)6199-337
�VII. Vörösmarty utcában 85 nm-es, világos, II.
emeleti, utcai lakás, jó állapotú házban tulajdonos-
tól eladó. Tel.: 06(30)463-0203
� Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló,
harmonikaajtó, napellenzõ szerelése, javítása! Ki-
szállás és felmérés ingyenes! Tel.: 06(20)985-1273

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

� MAGYARORSZÁG LEGELISMER-
TEBB TÁRSKERESÕ KLUBJA! 7 éves
múlttal, több ezer klubtaggal, minden korosztály
számára. Tel.: 302-7324

� Az  ING Rt Terézvárosi Igazgatósága keres
ingyenes átképzéssel, középfokú végzettséggel,
jó kommunikációs készséggel rendelkezõ sze-
mélyeket termékei értékesítésére. Jelentkezés:
06(30)996-7357, rak.ferenc@ing.hu

� Dugulás elhárító gyorsszerviz 0-24 óráig,
hétvégén is, teljes körû víz-, gáz-, fûtés, villany-
szerelés. Tel.: 06(20)350-3600, 322-1036

� Erzsébetvárosi gyorsszerviz: teljes körû
gázkészülék javítás, fûtésszerelés,  dugulás-
elhárítás, víz-, gáz-, villanykészülékek javítá-
sa 0-24 óráig, hétvégén is. Tel.: 321-3174,
06(70)609-2550

� LAKOSSÁGI GYORSSZERVIZ. Teljes kö-
rû gázkészülék javítás, gépi duguláselhárítás,
víz-, villanyszerelés 0-24-ig, hétvégén is! Tel.:
321-8082, 06(20)396-9196

� KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT:
dugulás-elhárítás, víz-, csatorna-, fûtés- és teljes
körû gázkészülék javítás, anyagbeszerzéssel,
garanciával 0-24 óráig. Tel.: 321-1826

MTK EVEZÕS KLUB
12-14 éves sportolni akaró fiúk, lá-

nyok jelentkezését várja.
Jelentkezni lehet: 

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

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

Ráckevei Duna partján,
nagy parkban, a 8 éve mûködõ

FIDELIO 
Emeltszintû Idõsek 

Otthonában
lakrészek leköthetõk

2300 Ráckeve, Szitakötõ u. 2. 
Tel.: 06(24)385-753, 06(30)576-1188
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Ukrán uborkasaláta
Hozzávalók 4 személyre: 500 g
salátauborka, 1 csokor újhagy-
ma. Az öntethez: 0,5 dl tejszín,
0,5 citrom leve, 1 csokor snid-
ling, só, bors.

Az uborkát, megmossuk,
szárazra töröljük - nem hámoz-
zuk-, legyaluljuk. A megtisztí-
tott, megmosott hagymát felka-
rikázzuk, ha eléggé zsenge, 5-6
cm-nyit a zöldjébõl is belevá-
gunk. A tejszínt elkeverjük a
citromlével, ízlés szerint sóval,
borssal, az uborkára öntjük, te-
tejét meghintjük az apróra vá-
gott snidlinggel. Tálalásig hide-
gen tartjuk.

Mandulás-zöldbabos
burgonyasaláta
Hozzávalók 4 személyre: 500 g
héjában fõtt burgonya, 300 g
párolt zöldbab, 2 citrom, 1 cso-
kor petrezselyem, 1 csipet szárí-
tott kakukkfû, 10 szem hámozott
mandula. Az öntethez 4 evõka-
nál salátaolaj, 1 citrom leve, só,
bors

A burgonyát még melegen
meghámozzuk, ha kihûlt, koc-
kákra vágjuk, a babot 2-3 cm-es
darabokra aprítjuk, a megmo-
sott citromokat héjastól hajszál-
vékonyan felkarikázzuk (né-
hány szálat félreteszünk a díszí-
téshez). Az egészet összekever-
jük, hozzáadjuk a finomra vá-
gott petrezselymet, a kakukkfü-
vet és a szálkásra vágott mandu-
lát. 

A hozzávalókból öntetet ké-
szítünk, lazán a salátához ke-
verjük, egy órára behûtjük.

Tavaszi saláta
Hozzávalók 4 személyre: 1 fej
saláta, 100 g zsenge sárgarépa,
150 g saláta uborka. Az öntethez
100 g tehéntúró, 2 kemény tojás,
0,5 citrom leve, 1 csokor újhagy-
ma, 1 csokor petrezselyem, 1
evõkanál salátaolaj, só, bors.

A megmosott salátát jól lecse-
pegtetjük, apróra tépkedjük, az
uborkát és megtisztított sárgarépát
legyaluljuk, a salátalevelekhez
adjuk. A túrót és a tojássárgákat
összetörjük - a fehérjét megreszel-
jük, félretesszük-, hozzáadjuk a

citromlét, a finomra vágott hagy-
mát és a petrezselymet, ízlés sze-
rint sót, borsot, végül vékony su-
gárban az olajat, és habosra kike-
verjük, majd csinos kis tálkákba
szedjük. A salátát tálaláskor meg-
szórjuk a reszelt tojásfehérjével,
és csak az asztalnál keverjük hoz-
zá az öntetet, mert a salátalevelek
összeesnek.

Sonkás-kapros 
kukoricasaláta
Hozzávalók 4 személyre: 500 g fõtt
csemegekukorica (konzerv), 200 g
fõtt gépsonka, 1 paradicsom. Az
öntethez 2 kemény tojás, 1 nagy
csokor kapor, 1 kiskanál mustár, 2
dl kefir vagy joghurt, só, bors.

A kukoricát alaposan lecsö-
pögtetjük, egy mélyebb tálba
szedjük. Hozzáadjuk a vékony
csíkokra metélt sonkát és az apró-
ra darabolt tojásfehérjét. A
tojássárgákat villával megtörjük,
simára keverjük a mustárral, ízlés
szerint borssal, sóval, hozzáadjuk
a joghurtot és a finomra vágott
kaprot, lazán a salátához keverjük.
1 órára behûtjük, majd paradi-
csomszeletekkel díszítve tálaljuk. 

Jó étvágyat kívánok!
Fényes Nóra

Saláták minden mennyiségben
Gyanítom, hogy valamiféle történelmi „gyermekbetegség” okán, mi errefelé sokáig lebecsül-
tük a zöldségek, saláták érdemeit, kizárólag a húsnak tulajdonítva a méltóságot. Ezen szeret-
nénk most néhány saláta receptjével javítani, mert a saláta nagy találmány!

A Park alapkövét 1999.
november 22-én rakták le,
a Közlekedési és Vízügyi
Minisztérium, a MÁV Rt.
és a MÁV Nosztalgia Kft.
támogatásával közel nyolc
hónap alatt valósult meg a
beruházás.

Komoly munkálatok után 2000.
július 14-én nyitotta meg kapuit
Európa elsõ interaktív vasúti
parkja. A park 70ezer négyzetmé-
teres alapterületén száznál is több
vasúti jármûvet, és a vasút üze-
meltetéséhez szükséges berende-
zést mutat be az egykori Északi
Fûtõház vontatási területén. 

Az 1911-ben épült, a maga
nemében páratlan 34 állásos kör
fûtõházban állomásoznak a
nosztalgiavonatok, így pl. az or-
szág legöregebb, mûködõ gõz-
mozdonya 1870-bõl és a legen-
dás Árpád vonat a harmincas
évekbõl, mely 2 óra 57 perc alatt

tette meg a Budapest - Bécs tá-
volságot. A nosztalgia jármûvek
büszkesége az 1912-ben épült
elegáns teakfa étkezõkocsi, mely
a híres Orient Expressz mozdo-
nya mögött robogott.

Több mint 100 vasúti jármû-
kuriózum parkol itt, köztük 50 rit-
ka mozdony, vasúti jármû: sín-au-
tó, kézi - és motoros hajtányok,
mérõkocsi, gõzdaruk, hóekék, hó-
maró gépek és egyéb különleges-
ségek. A jármû állomány az 1870-
es gõzmozdonyoktól a nagytelje-
sítményû villamos mozdonyokig
mutatja be a vasút fejlõdését. A
jármûvek nagy része ma is mûkö-
dõképes, melyekkel a MÁV
Nosztalgia Kft. belföldi és külföl-
di nosztalgiautazásokat szervez. 

Európa egyik legnagyobb
szabadtéri múzeumában a látoga-
tók ki is próbálhatják az õsi ma-
sinákat. Vezethetnek gõzmoz-
donyt, sínautót, hajtányozhatnak,

tehetnek egy utat a for-
dítókorongon, utazhat-
nak lóvasúton. A moz-
donyvezetés élményét
a mozdonyszimulátor
biztosítja, a sínkerék-
páron az egyensúlyér-
zék tehetõ próbára. A
bordó postakocsiban
modellvasút vezetésére nyílik le-
hetõség. 

A Park fõépületében állandó
és idõszaki kiállítások láthatók.
Állandó kiállításaikból nyújtunk
egy kis ízelítõt.  Az elsõ emele-
ten a vasúti állomások rövid tör-
ténetei és fényképei láthatók. A
képek segítségével nyomon kö-
vethetjük az állomások épülete-
in keresztül az építészeti stíluso-
kat és a környezõ vidék népmû-

vészetét. Ezen az emeleten talál-
hatók a régi telefonok, biztosító
berendezések, melyek a váltók
és jelzõk mûködését segítették.
A második emeleten hazánk
vasúti történelmét ismerhetjük
meg. A Magyar Középponti
Vasút elsõ szakaszát, a „Buda-
pest - Vácz” vasútvonalat 1846.
július 14-én adták át, melyhez
kapcsolódó fotókat, dokumentu-
mokat találunk. 

MMMMúúúúzzzzeeeeuuuummmmiiii     kkkkiiii tttteeeekkkkiiiinnnnttttõõõõ

Magyar Vasúttörténeti Park 

Cím: XIII. Tatai út. 95.
Nyitva tartás: Április 2. - október 30. : kedd- vasárnap: 10.00 - 18.00

Nem véletlenül nevezte régen a gyerekszáj
„füstösvonatnak” a gõzmozdony húzta vonatot. 

illusztráció

Az ízletes tavaszias saláták mellett a piacok nemsokára roskadásig
lesznek a primõr gyümölcsökkel is
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Ismeretlen, titokzatos fia-
tal nõ, Vianne Rocher ér-
kezik a kis francia faluba,
Lansquenet-be, és meg-

nyitja „csokoládézóját” -
tenyérnyi kávézóval
kombinált csokoládébol-
tot. Végre van egy hely,
ahol elsuttoghatók a tit-
kok, megszellõztethetõk
a sérelmek, kipróbálha-
tók az álmok. Amikor
Vianne húsvétra csokolá-
défesztivált rendez, a falu
egész közösségét meg-
osztja.   Íme az elsõ re-
gény, melyben a csokolá-
dé elfoglalja a maga mél-
tó helyét. A tartalmas,
okos és franciásan pajzán
könyv valamennyi érzék-
szervnek irodalmi ünne-
pet kínál. 

A könyv alapján ké-

szült film - melyben a fõ-
szerepeket Juliette
Binoche és Johnny Depp
játssza - világszerte hatal-
mas sikert aratott.

Joanne Harris: Csokoládé

OOOOllllvvvvaaaassssnnnniiii     jjjjóóóó!!!!

Bár manapság már sokan nem vesznek kezükbe könyvet, hiszen ott az
internet, a digitális könyvtárak, 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.  

Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, az
Ügyfélszolgálati Irodákon (Erzsébet körút 6., Garay utca 5.) névvel, címmel ellátott zárt borítékban vagy levelezõlapon leadhatja. E-mail címünk: olvlev-
@erzsebetvaros.hu  Csak a névvel, címmel ellátott megfejtéseket van módunkban regisztrálni. Beküldési határidõ: április 27. A 2006/5. lapszám nyerte-
sei: Resetar Ferencné 1071 Peterdi u. 13., Maléth Anikó, 1072 Dob u. 32., Gallai Sándorné 1072 Akácfa u. 41. Gratulálunk! A nyeremények, tele-
fonon történõ egyeztetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõk.

A Magyar Természettudományi Múzeum (1083 Ludovika tér
2-6.) õrzi korunk egyik legkülönlegesebb embertani lelet-
együttesét, a váci múmiákat. A leletegyüttesre a váci Fehé-
rek templomának 1994-ben végzett felújítása során egy sze-
rencsés véletlennek köszönhetõen bukkantak. A templomto-
rony alatt fekvõ, nagy, boltozatos kripta zsúfolásig tele volt
egymás tetejére halmozott, gazdagon díszített koporsókkal.
A csaknem kétszáz éve bolygatatlan koporsókból 265 ter-
mészetes úton, emberi beavatkozás nélkül mumifikálódott,
halotti ruhába öltöztetett egyén maradványait tárták fel. A
természetes mumifikálódást a kripta egyedülálló mikroklí-
mája és a temetkezés módja tette lehetõvé. Konzerválásuk
után megkezdõdött a múmiák tudományos vizsgálata, mely-
nek során kiderült, hogy az elhunytak nagy része TBC-vel
volt fertõzött. A további vizsgálatok kiderítették azt is, hogy
voltak, akik magukban hordozták a TBC korokozóját, de ge-
netikusan hordoztak egy olyan fehérjét is, amely megakadá-
lyozta a betegség kialakulását. Ez a tudományos felfedezés
korszakalkotó lehet a ma egyre veszélyesebbé váló TBC
gyógyításában. A kiállítás egyéni sorsokat, családi tragédiá-
kat, rejtélyes haláleseteket tár fel. A múmiák bemutatása
mellett különleges multimédiás technika segítségével a
XVIII. századi Magyarország mindennapi élete elevenedik
meg a látogatók elõtt. Valódi kalandokkal teli felfedezõút ve-
zet a koporsók fedelének felnyitásától a holttestek vizsgála-
tán keresztül a TBC baktérium DNS-ének vizsgálatáig.

Rejtélyek, sorsok, MÚMIÁK

A könyv hasonló borítóval
került a hazai piacra is

Küldje be Ön is kedvenc
könyvének címét,  írójá-
nak nevét, és néhány
sorban írja meg, miért
ajánlja olvasásra.
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.

Április 8-tól november 30-ig
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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

☺☺ ☺☺ ☺☺
- Hölgyem, a parfümje
lenyûgözõ. Támadásra
vagy önvédelemre
használja?

* * *
- Úgy nézel ki, mint a
harmadik barátnõm.
Eddig két barátnõm
volt.

* * *
- Miért menne más
szervizbe? Hogy be-
csapják? Jöjjön hoz-
zánk...

* * *
- Fáj a torka? Nyeljen
Huszár zsilettpengét!
Mintha elvágták volna.

* * *
- Kihasználatlan aluljá-
róba gyalogost felve-
szünk.

* * *
- Sokat használt 45-ös
tornacipõmet molyirtó-
nak eladnám.

* * *
- Nem aggódom az
adósságom miatt. Elég
nagy ahhoz, hogy tud-
jon magára vigyázni.

* * *
- A sportot sose késõ
elkezdeni, úgyhogy én
még várok..

* * *
- Soha többet nem ve-
szek feleségül kézilab-
dás nõt. Bármit vág
hozzám, eltalál.

* * *
Kovácsné átmegy a
s z o m s z é d a s s z o n y á -
hoz. Látja, hogy az ép-
pen a nagy kanapét
próbálja átcipelni a
szoba egyik végébõl a
másikba.
- De nagy munkába
fogtál, Rózsika! Miért
nem várod meg, míg
hazajön az urad?
- Á, dehogy! Még csak
az kéne, hogy õ is rajta
üljön!

Telemann koncert
Az Arcangelo Kamara-
együttes hangversenyt ad
Georg Philipp Telemann
mûveibõl április 22-én 19
órakor az Erzsébetvárosi
Közösségi Házban (Wesse-
lényi utca 17.). Jegyek a
helyszínen, vagy elõvétel-
ben a 413-35-50-es telefon-
számon  válthatók.
Bolgár koncert
A Szezoni Mandolinikvar-
tett koncertjét hallhatják áp-
rilis 26-án 17 órától az Er-
zsébetvárosi Közöségi Ház-
ban (Wesselényi utca 17.).
Az eseményt a Bolgár Kul-
turális Intézet, az Erzsébet-
városi Bolgár Önkormány-
zat, a Józsefvárosi Bolgár
Önkormányzat és a közös-
ségi ház szervezi. 

Kis délutáni zene

Ingyenes tanfolyamok in-
dulnak mozgásukban kor-
látozottak számára: angol
nyelv (kezdõ) heti 2x3
óra, számítógép-kezelõ (-
használó) heti 2x4 óra. Má-
justól weblap-készítõ tanfo-

lyam heti 2x4 óra. Aképzés
helyszíne: Budapest XI.
ker. Keveháza utca 19-21.
Jelentkezés: áprilisban, te-
lefonon: 344-5195/207 Vi-
lágos Renátánál, személye-
sen: VII. Szövetség utca 37. 

Ingyenes tanfolyamok
A Közéleti Roma Nõk Egyesülete 2006. márciustól mun-
kaközvetítõ tevékenységgel bõvítette szolgáltatásait. Vár-
ják a munkahelyet-, képzési lehetõséget keresõk, ingye-
nes jogsegélyszolgálatot igénylõk, illetve térítésmentes
internet használók jelentkezését. Ügyfélfogadás: hétfõtõl-
csütörtökig 10-16 óráig. Cím: 1091 Budapest, Üllõi út 45.
I/140. szám alatt. Tel/fax: 215 3926, e-mail: romanok@cit-
romail.hu, tanácsadó: Raduly Iván.

Felhívás munkanélkülieknek 

AFészek Mûvészklub galé-
riájában Bodoni Zsolt festõ-
mûvész kiállítása április 28-
ig, a Herman teremben Far-

kas Gábor grafikái május 6-
ig tekinthetõk meg, munka-
napokon 14-tõl 19 óráig.
Cím: Kertész utca 36.

Fórum
AMozgássérültek Budapes-
ti Egyesülete „Egészségünk
a kerületünkben” címmel fó-
rumot tart április 20-án 15
órakor az Erzsébet körút 40-
42. szám alatti irodában.
Vendég: Hunvald György
polgármester, dr. Vedres
Klára a szociális bizottság
elnöke és Németh Márta a
szociális iroda vezetõje. 

Sok szeretettel várjuk az
érdeklõdõ régi diákjain-
kat és nyugdíjas kollégá-
inkat április 20-án (csü-
törtökön) 17 órától isko-
lánkba egy vidám be-
szélgetésre. Cím: 1071

Budapest, Rottenbiller
utca 43-45.

A visszajelzéseket a
06-1-342-6999/11 tele-
fonszámra várjuk.

Janikovszky Éva 
Mûvészeti Általános Iskola

- Még egy falatot a mama kedvéért…

Nyugdíjas-és öregdiák 
találkozó a Janikovszkyban

„Öregdiák” találkozó
„Öregdiák” találkozóra vár-
juk azokat a volt diákjainkat,
akik 1995 elõtt végeztek a
Dohány utca 32. számú Ál-
talános Iskolában. Az ese-
ményre április 26-án, szer-
dán 17 órakor kerül sor az
iskola épületében.

Az iskola vezetõsége

Meghívó

Déli koncert
A Spinoza (Dob utca 15.)
szerdai, ingyenesen láto-
gatható koncertsorozatá-
nak április 26-ai alkalmá-
val Prokofjev, Sosztako-
vics, Britten és Togobicki
mûveibõl hallhatnak az ér-
deklõdõk. (Kezdés: 13.00)

Régi rajzfilmek, új zenék
A Spinoza új, Hasbeszélõ elnevezésû szórakozóhelyén
keddtõl szombatig 20.30-tól régi rajzfilmek, új zenék címmel
kínálnak programokat az érdeklõdõknek. Cím: Dob utca
15., nyitva keddtõl szombatig 18 órától. A belépés díjtalan.

Kiállítások a Fészekben

Wolfgang Amadeus Mozart születésének 250. évfordulója alkalmából ünnepi megem-
lékezést tartottak március 31-én a Mozart Kávézóban. A Molnár Antal Zeneiskola és az
Erzsébetvárosi Közösségi Ház szervezésében megvalósuló, Mozart évforduló alkalmából
rendezett koncertsorozat elsõ részének mûsorát a zeneiskola tanárai adták.

A csel


