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Stop az éjszakai
szeszesital
árusításnak
Az éjszakai utcai „bulik”
rendkívül zavarják a pihenni vágyó lakosságot,
így az önkormányzat rendeletben fogja szabályozni
az éjszakai alkoholárusítást. (4. oldal)
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2007. november 22.

Ünnepi képviselõ-testületi ülés

Díszpolgárok, sportkitüntetettek és
Pro Urbe díjazottak Erzsébetvárosban

12. Böske bál
Civil szervezeti mulatság
az ATSZK-ban (6. oldal)

Aréna nyílt a
Lovi helyén
Lovak helyett több mint
200 üzlet, és 3 dimenziós
mozi található a volt
lóversenypályán. (8. oldal)

A kedvezményes
parkolásról
Minden, amit tudni kell a
Várakozási engedélyek
cseréjérõl. (11. oldal)

Ifjúsági Hírek
Menzavizit,
az
internetezés elõnyei és veszélyei. Témáink között még a
puskázásról is olvashatsz
a 12-13. oldalakon.

November 16-án ünnepi testületi ülésen adták át az Erzsébetváros Díszpolgára kitüntetéseket, a Pro Urbe Erzsébetvárosért díjakat és az Erzsébetváros Sportjáért díjakat. Erzsébetváros Sportjáért díjat kapott Tóth Zoltán, modellezõ,
Erõs János maratonista és Héj Rudolfné, testnevelõtanárnõ. Pro Urbe Erzsébetvárosért díjazásban részesült Sztipich
István, a kerületi közhasznú munkásokat foglalkoztató Kamilla Kht. vezetõje és Ghyczy György, festõmûvész. Posztumusz Díszpolgári címet kapott Vogel Erik díszlettervezõ- grafikus és Göllesz Viktor gyógypedagógus. Mindkét díjat a
kitüntetettek özvegye vette át. Erzsébetváros Díszpolgári címét idén Kemény Henrik bábmûvész kapta.
Részletek a 2. és 3. oldalakon.

K Ö Z M E G H A L L G AT Á S

LESZ

MEGHÍVÓ
Budapest Fõváros VII. kerületi Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2007. november 28-án (szerda) 17
órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart, amelyre ezúton meghívja a kerület lakosságát és a helyben érdekelt szervezetek képviselõit, hogy közérdekû kérdéseiket és javaslataikat megtehessék.
Helyszín: Erzsébetvárosi Közösségi Ház, Budapest VII.
kerület Wesselényi utca 17.
Hunvald György
polgármester

Az önkormányzat
ingyenesen hívható
telefonszáma:
06-80-204-531

Erzsébetvárosi TV
hétköznap 17-tõl 18 óráig. Ismétlés a következõ munkanap 11 órától. Telefonszám
adásidõ alatt: 462-0794. Üzenetrögzítõ: 462-0795.

VIZITDÍJ
VISSZAFIZETÉS
A visszaigényelt vizitdíjak
kifizetésének következõ
idõpontja: 2007. november 29. (csütörtök) 9 órától 15 óráig. (Az Ügyfélszolgálati Iroda és a Pénztár 12 és 13 óra között zárva tart.)
A kérelmek leadásának
helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodái – Erzsébet krt. 6.,
Garay u. 5. (a Garay utcában a kifizetés napján
csak 8 és 12 óra között
vesznek át kérelmeket)
A kifizetés helye: Polgármesteri Hivatal Erzsébet
krt. 6. sz. alatti pénztára.

Sajtóreggeli,
nagy horderejû csemegékkel
A legutóbbi polgármesteri sajtóreggelin több
fontos témát taglalt
Hunvald György polgár-

Sárkány ellen
sárkányfû,
patkány ellen
Bábolna Bio
A patkányok rendkívül szapora állatok, ezért ha csak
egyetlen egyet is látni vélünk, azonnal be kell jelenteni. ABábolnai Környezetbiológiai Központ ingyenesen végzi a mentesítést.
(4. oldal)

mester. Beszélt többek
között Erzsébetváros terveirõl, a Világörökségi
területhez való csatlakozásról, az Ezüstévek
kedvezménykártya kiterjesztésérõl, a Garay piac
megnyitásáról, és az új
sportcsarnokról is.
Részletek az 5. oldalon

E-mail címünk:
olvlev@
erzsebetvaros.hu
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Pro Urbe Erzsébetvárosért
A Pro Urbe Erzsébetváros díjat azok a Magyarország közigazgatási területén, illetve külföldön élõ magyar vagy külföldi állampolgárságú személyek, illetõleg ezen helyeken mûködõ közösségek kaphatják, akik a VII. kerület gazdasági,
társadalmi fejlõdésében, a lakosság érdekében végzett közéleti tevékenységben, továbbá Erzsébetváros értékeinek
hazai és külhoni megismertetésében, valamint Erzsébetváros kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket
szereztek. A kitüntetõ cím az adományozás tényét igazoló oklevéllel, mûvészi kivitelû plakettel és nettó 100.000.-Ft
összegû jutalommal jár.

SZTIPICH ISTVÁN

GHYCZY GYÖRGY

Sztipich István 1951. szeptember 1-én született Erzsébetvárosban. Általános iskolai
tanulmányait a Hernád utca 46. szám általános iskolában végezte. 1980-tól 1982-ig
kereskedelemben látott el vezetõi feladatot,
kereskedõként, majd 1982-tõl 1989-ig magántaxisként tevékenykedett. 1990-tõl a
Kamilla Kft-ben résztulajdonosként, ügyvezetõ igazgatói feladatot látott el. 1992-tõl
Budapesten elsõnek a VII. kerületben indította be a munkanélküliek közfoglalkoztatását.
Vezetése alatt a Kamilla Kft-nek, illetve Közhasznú Társaságnak 15 év alatt több, mint 3000 kerületi munkanélküli lakos foglalkoztatását sikerült megoldani. A Kht. tevékenységi körét folyamatosan bõvítette. Módszertani útmutatásuk segítségével több kerületben bevezették és sikeresen alkalmazzák ezt a foglalkoztatási
formát.
Volt a Szép Erzsébetvárosért Alapítvány Elnöke, majd 2005-tõl
a Magyar Vöröskereszt VII. kerületi szervezetének elnöki teendõit
látja el.

1953-ban született Budapesten. Elsõ
önálló kiállítása 1974-ben volt. 1977-82
között 14 kiállítása volt Budapesten. 1978
és 1991 között könyvkiadóknál dolgozott
tervezõ grafikusként illetve mûszaki szerkesztõként.
1989-1990-ben Prof. Wunderlich tanítványa volt a Lipcsei Grafikai és
Könyvmûvészeti Fõiskolán.
1982-2002 között kb. 150 kiállításon
vett
részt:
Budapest,
Berlin,
Wienerneustadt, Nürnberg, Altdorf, Leipzig, Dresden, Stockholm, Wien és magyarországi városok egy-egy galériájában
vagy kulturális intézményében, iskolájában. 1998-ban létrehozta festõtársaival a Nyitott Mûtermet és a dúzsi mûvésztelepet.
Erzsébetvárosban azóta is kiemelkedõ szakmaszeretettel, hivatástudattal, nagy türelemmel képzi, segíti a "Nyitott Tér" mûhelybe járó festeni, alkotni vágyókat.

Sportkitüntetettek
Az Erzsébetváros Sportjáért díj azoknak a személyeknek és szervezeteknek adományozható , akik a VII. kerületi testnevelés
és sport érdekében kifejtett példamutatóan eredményes, kiemelkedõ tevékenységet végeznek. Kaphatják még kiemelkedõ
sportteljesítmény vagy egész életmû elismeréseként; nemzetközi eredmény és azt segítõ tevékenység elismeréseként; az ifjúság
testedzésének és a diáksport szervezéséért; a VII. kerület testnevelési és sportmozgalmának, feltételrendszerének anyagi támogatásáért; a VII. kerület sportlétesítményeinek fejlesztéséért, fenntartásáért végzett kimagasló teljesítmény elismeréseként.

TÓTH

ERÕS

HÉJ

ZOLTÁN

JÁNOS

RUDOLFNÉ

1968-ban, Vácott született. 10 éves korában
ismerkedett meg a repülõmodellezéssel.
Sorra nyerte a kerületi,
budapesti és országos
versenyeket. A technikusi végzettség megszerzését követõen 1987-ben a BKV Zrt.-nél helyezkedett el két diplomás vezetõ szakemberként. A BKV sportolójaként folytatta sportolói
karrierjét. 1992-ben sebességi hajómodell Európa bajnokságon, 1997-ben és 2000-ben Világbajnokságon szerzett aranyérmet. Sportolói pályafutása mellett a BKV Modellezõ Sportegyesülete
elnöke lett. Az egyesülete valamennyi szakosztályával, azok tagjaival, más klubokkal, versenyzõkkel és civil szervezetekkel jó emberi kapcsolatokat alakított ki. Elévülhetetlen érdemei vannak az utánpótlás-nevelésben is.

1956-ban Székesfehérváron született.
1974 óta dolgozik a
BKV Zrt. Forgalomirányítási Fõosztályán, mint központi
diszpécser.
1995. szeptember 1. óta a BKV Elõre SC Szabadidõsport
keretén belül mûködõ Maratonfutó - és
Triatlon Klub vezetõje és a Szabadidõsport
Bizottság tagja. Csapattagként kétszer teljesítette a Bécs-Budapest Szupermaraton 252
km-es távot, 16 alkalommal futott maratont,
1995-ben teljesítette az Ultramaraton távját.
Fõ szervezõje és mentora az Erzsébetváros színeiben immár hét alkalommal indult nõi Bécs - Budapest futócsapatnak.
2006. óta tagja a BKV Elõre SC elnökségének.

1951-ben, az ukrajnai Beregszászon
született. A Magyar
Testnevelési Egyetemen szerezte testnevelõ tanári diplomáját. 1984 óta a Baross Gábor Általános Iskola pedagógusa. A kerületi és budapesti diáksport versenyekre készíti fel diákjait akik, általában dobogós helyeken végeznek.
Az iskolán kívüli szabadidõs események egyik fõ szervezõje és levezetõje. Komoly szerepet vállal a gyerekek és a szülõk
egészséges életmódra nevelésében, a sportolási igény kialakításában.

Minden díjazottnak
gratulálunk!
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November 16-án reggel adták át az
Erzsébetváros Díszpolgára kitüntetéseket, a Pro Urbe Erzsébetvárosért díjakat és az Erzsébetváros
Sportjáért díjakat. Az ünnepséget
Turek Miklós színész nyitotta
Pierre de Coubertin Óda a sporthoz
címû versével. Elõször az Erzsé-
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betváros Sportjáért díjat adta át
Hunvald György polgármester,
Tóth Zoltán, modellezõnek, Erõs
János maratonistának és Héj
Rudolfné, testnevelõ-tanárnõnek.
A Molnár Antal Zeneiskola tanárai Bartók Béla Román táncok
címû darabját adták elõ. Majd át-

adásra kerültek a Pro Urbe Erzsébetvárosért díjak, melyeket
Sztipich István, a Kamilla Kht. vezetõje és Ghyczy György, festõmûvész kaptak.
Az Erzsébetváros Díszpolgára
posztumusz kitüntetést Vogel Erik
díszlettervezõ- grafikus felesége és
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Göllesz Viktor gyógypedagógus felesége vette át. Erzsébetváros
díszpolgára címét Kemény Henrik
bábmûvész kapta, aki rövid beszédet is mondott, - kezében Vitéz
László bábjával -, mely szerint
édesapjának és a bábnak köszönhet
mindent, amit az évek alatt elért.

Erzsébetváros új díszpolgárai
Az Erzsébetváros Díszpolgára címet az Önkormányzat Képviselõ-testülete adományozza annak az élõ, illetve elhunyt, magyar,
vagy külföldi állampolgárságú személynek, aki a a rendeletben foglaltak szerint arra érdemes. A kitüntetõ cím az adományozás tényét igazoló oklevéllel és nettó 250.000.-Ft összegû jutalommal jár. A kitüntetett nevét és az adományozás évét az „Erzsébetvárosi Díszpolgárok Könyvében” is megörökítik.

KEMÉNY HENRIK
Kemény Henrik 1925 január 29-én született Budapesten. Az apa a háború után a filmgyárban dolgozott, majd a biztos fizetést feladva bábozásból élt a család, szerény körülmények között. Az 1930-as években
hivatalosan Paprika Jancsi lett a fõ figurájuk neve. A család mutatványos bódéjában nõtt fel, a bábos família harmadik generációjához nála
egy évvel fiatalabb öccsével, Mátyással. Délutáni elõadásoknál segédkeztek, de szerepeltek is a bábszínházban. 1931-ben kapta elsõ szerepét
egy családi bábelõadáson, az iskolában pótvizsgázó Vitéz Lászlót alakítja. 1935-ben faragta ki elsõ figuráját és kapta meg elsõ fõszerepét.
1945-ben édesapja munkaszolgálat közben eltûnt, így fia átvette bábszínházát. A népligeti vurstlit 1953-ban felszámolták, Kemény Henriket
is, ettõl kezdve az Állami Bábszínházban lépett fel. Az õ nevéhez fûzõdik 1955-ben az elsõ vidéki bábszínház megalapítása Gyõrben. Két évtized alatt számos bábot tervezett, és visszatért a vándorbábozáshoz,
egy Trabanttal kezdte el járni az országot. 1992-ben, az Állami Bábszínház kettéválásakor a Kolibri Színházhoz csatlakozott. Alakításai: Vitéz
László kalandjai, Hakapeszi Maki, Süsü sárkány, Furfangos Frigyes,
Gyufa Gyuri, Sakk Matyi. Kitüntetései: Népmûvészet Mestere díj,
UNIMA dísztagság, A Gyermekekért Érdemérem, Érdemes mûvész,
Pro Urbe Budapest-díj, Arany Szirén Díj, Magyar Köztársasági Érdemrend Kis- és Középkeresztje, Kiváló mûvész, Kossuth-díj.
POSZTUMUSZ DÍJAZOTT

POSZTUMUSZ DÍJAZOTT

VOGEL ERIC

GÖLLESZ VIKTOR

Budapest 1907 június 22-én született Vogel Imre néven. Díszlet- és
jelmez tervezõ, grafikus, festõ, illusztrátor. Képzõmûvész szeretett
volna lenni, de nem vették fel a fõiskolára. A bécsi Iparmûvészeti
Fõiskolán belsõépítészetet tanult, itt ismerkedett meg a színház és
filmgyártás világával. Tizennyolc évesen már több újságnak rajzolt, 1920-tól a Színházi Élet illusztrátora. Munkaszolgálatba vitték
1942-ben, innen sikerült megszöknie 1944-ben.
Reklámot, plakáttervet készített, kotta címlapot rajzolt, dolgozott cirkusznak, járta a világot. Festményein, ceruzarajzain, örökítette meg a magyar, francia, bolgár és olasz tájakat, Gödöllõn tanította a nõi ruhagyártó tanuló lányokat a jelmeztervezésre. Kiállításai voltak Ausztriában, Csehországban, Olaszországban, Párizsban,
New Yorkban. Ruhákat, díszleteket tervezett a '30-as évektõl haláláig, 1996-ig az Operett Színházban, a Városi Színházban, a
Parisien Grillben, a Moulin Rouge-ban, a Royal Revüszínházban, a
kerületben régen mûködött Tarka Színpadon, a Maxim Varietében,
a Thalia Színházban. Alapítója volt a József Attila és a Vidám Színpadnak. A Magyar Televíziónak kezdetektõl fogva munkatársa volt.
Kiállításai voltak többek Ausztriában, Csehországban, Olaszországban, Párizsban, New Yorkban.
A Csárdáskirálynõ operetthez Szolnokon, 1996-ban tervezte a
díszleteket és a jelmezeket. A bemutató elõtt érte a halál, akkor
amikor mindent elrendezett. Munkáját többször Nívódíjjal ismerték el. Több, mint 400 elõadást álmodott színpadra.

Dr. Göllesz Viktor- az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar volt tanára, fõigazgatója, a Magyar Gyógypedagógusok
Egyesületének volt fõtitkára, 1930-ban született.
Szakmai pályafutása 1950-ben kezdõdött, amikor felvételt nyert
a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolára. 1953-ban kitüntetéses
diplomával végzett a fõiskolán, a diploma után, Bárczi Gusztáv felkérésére a fõiskola munkatársa maradt. 1954-ig a Tanulmányi Osztály vezetõje volt, majd különbözõ státuszokban a fõiskola oktatója. Munkatársaival elkezdték kidolgozni a rehabilitáció irányzatait a
gyógypedagógiában. 1955-1961-ig az orvosi egyetem hallgatója.
1968-1972-ig a fõiskola fõigazgatója. Igazgatása alatt új képzési
formák, új kezdeményezések indultak útnak, létrehozta a szociális
szervezõ szakot.1972-ben kezdeményezésére létrehozták a Magyar
Gyógypedagógusok Egyesületét, melynek késõbb, 1980-1986-ig
fõtitkára. Munkakapcsolatot épített ki a Magyar Vöröskereszttel,
bekapcsolódott az országos távlati tudományos kutatási programokba, elindította a fogyatékos gyermekek társadalmi integrációjának a
témáját.
1991-ben nyugdíjazását kérte, ám utána is dolgozott, tanfolyamokat, továbbképzéseket szervezett. Létrehozta a „Szociális Munka Alapítvány”, majd az „Együtt Egymásért Alapítványt”.
Sok tervét nem tudta megvalósítani 1999-ben bekövetkezett halála miatt. Göllesz Viktor a gyógyító nevelés tudományának magasan kiemelkedõ mûvelõje volt. 37 évet élt Erzsébetvárosban.
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Stop az éjszakai
szeszesital árusításnak
Nagyon sok lakossági panasz érkezett az
önkormányzathoz, a
képviselõkhöz az elmúlt évben az utcai
alkoholfogyasztás,
az ezzel kapcsolatos
éjszakai rendbontások kapcsán. Devosa
Gábor alpolgármester tájékoztatta szerkesztõségünket arról, hogy véget ért a
türelmi idõszak, az
önkormányzat hatékonyabb lépéseket
fog tenni az éjszakai
alkoholárusítással
kapcsolatban.
- Az elmúlt hónapban számos tárgyalást, és mindenre kiterjedõ egyeztetést folytattam az éjszakai alkoholárusítást korlátozó 6. kerületi önkormányzat vezetõivel, illetve a kerületi Iparkamarával a tapasztalataikról mondta Devosa Gábor alpolgármester. - Terézvárosban a tapasztalatok azt
mutatták, hogy nyitva tartás korlátozását a lakosság nem fogadta örömmel, ám az éjszakai alkoholárusítást tiltó rendelke-

zés komoly társadalmi támogatást élvez.
Erzsébetváros hasonló adottságokkal rendel-

Devosa Gábor

kezik, mint a VI. kerület,
turisztikai,
kulturális
központként az éjszakai
szórakozóhelyek látogatottsága is igen magas.
Az oda érkezõ és onnan
kitérõ vendégek sokszor
egészítik ki „alkoholkészletüket” a non stop
közértekbõl. A tapasztalataink azt mutatják,
hogy hiába a közterületi
alkoholfogyasztást tiltó
rendeletünk, éjszaka ennek betartatása szinte lehetetlen. A szeszesital
vásárlással együtt azon-

ban jelentõsen megnövekszik a zaj, az utcai
„buli” viszont rendkívül
zavarja a lakókat a pihenésben.
Az önkormányzat vezetése egyetért abban,
hogy a helyzetet helyi
szabályozással mielõbb
rendezni kell. Ezért úgy
döntöttünk, hogy rendeletben szabályozzuk - a
6. kerülethez hasonlóan a szeszesital árusítást este 11 és hajnali 6 óra között. Ez a rendelkezés az
üzletek nyitva tartását
nem befolyásolja majd,
azonban szúrópróbaszerûen ellenõrizni fogják,
hogy betartják-e az üzletek a rendeletet. A közterületen alkoholt fogyasztókat szabálysértési eljárás alá vonjuk majd, az
éjjel szeszesitalt árusító
üzletek pedig komoly
büntetésre számíthatnak.
A tervezet technikai
okok miatt nem került be
a novemberi testületi
ülésre, így azt a decemberi testületi ülésen tárgyaljuk. Remélhetõleg egyöntetû támogatást fog élvezni a képviselõ-testületben.

Sárkány ellen sárkányfû,
patkány ellen Bábolna Bio
Több irányból érkezett szerkesztõségünkhöz a jelzés,
hogy néhány helyen
patkányt láttak.
A patkányproblémát legjobb a legelején kezelni,
mert ez a rágcsáló nagyon rövid idõn belül képes elszaporodni. Mivel
a patkány súlyos közegészségügyi és gazdasági károkat is képes
okozni nagyon fontos,
hogy az esetleges megjelenést mielõbb az irtást
végzõ cég tudomására
hozzuk. Budapesten a
Fõpolgármesteri Hivatal
megbízásából a Bábolna

Bio végzi a patkánymentesítést, mégpedig olyan
eredményesen, hogy az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) patkányokkal foglalkozó kiadványában (1998) a buda-

pesti patkánymentesítést
és az azt követõ mentesség fenntartási munkálatokat a legjobban szervezett hosszú távú patkányellenes programként mutatja be.

P AT K Á N Y M E N T E S Í T É S
Tisztelt Erzsébetvárosi lakosok,
társasházi közös képviselõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kerület patkánymentesítését
a Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. végzi.
Amennyiben kerületünkben esetleg patkány elõfordulását
észlelik, azt kérjük szíveskedjenek bejelenteni a BÁBOLNAI Környezetbiológiai Központ Kft. telefonszámaira (4320412, Telefax: 432-0401) vagy az info@babolna-bio.com
e-mail címen.
Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
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KÖZLEMÉNY
A Kormányzati Negyed
kialakításának I. üteme
Értesítem Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros lakosságát, és valamennyi érintettet, hogy a Közép- Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség (továbbiakban: KTVF) székhelye 1072 Budapest, Nagydiófa utca 10-12. KTVF: 46528-4-8/2007 hivatkozási számon "A Kormányzati Negyed kialakításának
I. ütemeként a Budapest , VI. ker. 28224/16,28224/18.27
hrsz-ú területen irodaépület létesítésének elõzetes vizsgálati eljárása" címet viselõ tervdokumentációt eljuttatta Hivatalunkhoz betekintésre.
A dokumentáció megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal Garay u-i Ügyfélszolgálati Irodáján, annak ügyfélfogadási idõrendje szerint:
Hétfõn és Szerdán 08.00 -tól 18.00-ig, (12.00 -tól 13.00
-ig ZÁRVA !)
Kedden és Csütörtökön 08.00 -tól 16.00-ig, (12.00 -tól
13.00 -ig ZÁRVA !)
Pénteken 0800 -tól 12 -00 ig,
A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai: A hatásterület a Budapest VI. kerület területén kívül Budapest, V., VII., XIII., XIV. kerületére is kiterjedhet.
A KTVF felhívja a figyelmet arra, hogy a telepítés helyével
kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat
szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozó észrevételeket írásban, közvetlenül a
Felügyelõséghez lehet benyújtani a jelen közlemény megjelenését követõ huszonegy (21) napon belül.
A tervezett létesítmény, tevékenység
rövid ismertetése:
A Kincstári Vagyoni Igazgatóság a Budapest VI. kerület Teréz krt.- Nyugati tér- Váci út- Lehel tér- Lehel u.- Bulcsú u.Vágány u. vonala-Dózsa György út - Podmaniczky u.- által
határolt területen kialakítandó Kormányzati Negyed kialakításának I. ütemeként, a 11 minisztérium számára egy iroda épület létesítését tervezi a Magyar Posta (VI., Teréz
krt.51-53.) és a Ferdinánd híd közötti területre.
Az irodaépület befoglaló tömege 400 méter hosszú, 74
méter mély és 30 méter magas hasáb. Az épületegyüttes
pince, földszint + 7 emelet kialakításban készül. Három helyen az épületegységek között, parkoló szintek nyúlnak be
az épület kiszögellésébe, önálló egységként, eltérõ vázszerkezettel. Az épület elõtt végigfutó parkoló rendszer 3
szinttel kerül a terepszint alá. Az épületen belüli parkoló
rész szintén 3 szintet tartalmaz a felszín fölött.
Egyúttal tájékoztatom az érintetteket arról is, hogy a Közép- Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet
alapján a elõzetes vizsgálati eljárását 2007. október 27-én
megindította.
Az ügyintézési határidõ: 45 nap
Továbbá tájékoztat a KTVF arról is, hogy a közleményét
2007. október 27-én a hivatalában , valamint a honlapján
(www.kdvktvf.zoldhatosag.hu) közzétette.
Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Felügyelõség Zöld Pont Irodájában ( 1072 Budapest,
Nagydiófa utca 10-12.) ügyfélfogadási idõben betekinthetnek.
Budapest, 2007. november 7.
Hunvald György
polgármester
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Sajtóreggeli,
nagy horderejû csemegékkel

Karácsony elõtti
vásárlási láz?

BUDAI LÁSZLÓ
Én mindig az utolsó
napokra hagyom a
vásárlást. Szeretem a
bevásárlóközpontokat, általában oda megyek, mert ott minden
van és nem kell megfagynom míg a boltokban mászkálok.

Unesco vizit a kerületben - Világörökségi gyöngyszem lehetnénk
képviselõje novemberben látogatást tett a kerületben, tapasztalatairól feljegyzésben tájékoztatja a
szervezetet. Mint a beszélgetésen
kiderült, a nemzetközi szervezet
képviselõje felkereste a kerület
mûemléki védelem alatt álló épületeit, megtekintette Erzsébetváros Zsidónegyednek nevezett részét, találkozott helyi civil szervezetekkel, és befektetõkkel is. A
képviselõt rendkívül meglepte,
hogy semmilyen törvényi szabályozás, lehetõség nincs, amely se-

gítségével megkönnyíthetnénk a
mûemlékeknek jelölt épületek
felújítását.
Hunvald György polgármester kiemelte tájékoztatójában,
hogy minden „tömeges bontásról” szóló híreszteléssel ellentétben, Erzsébetváros érintett területén, a 280 épületbõl mindössze 6ot bontottak el. Az önkormányzat
vezetése partner a mûemlékek, és
a terület védelmében, bármilyen
szigorú szabályozás betartását
vállalja.

Kibõvítik a Vásárlói kártya kedvezményezetti körét
A kerületben elõször a 60 év
feletti, nyugdíjas lakosok kapták meg az Erzsébetvárosi
Ezüstévek kedvezménykártyát, aminek használatával
több üzletben is 5-25%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a
kártya használói. Még az idén
kiterjeszti a kerület a progra-

ERZSÉBETVÁROSIAK
ERZSÉBETVÁROSRÓL

Közeleg a karácsony, mindenkinek eszébe jut a karácsonyi ajándékvásárlás. Megelõzni a tömeget, vagy az utolsó pillanatban keresgélni? Plázák, vagy a körút
boltjai? Arról kérdezgettük az utcán sétálókat, õk mikor és hol
végzik a bevásárlást.

Hunvald György polgármester novemberben ismét a már hagyományos sajtóreggelin látta vendégül
az újságírókat, ahol kötetlen körülmények között tájékoztatta a
sajtó munkatársait a kerületben
várható legfontosabb eseményekrõl. A témák között több kiemelkedõen fontos, a kerület közeljövõjét
és a lakossági kedvezményeket
érintõ témát taglalt a polgármester. Összefoglalónkban olvashatnak a kerület Világörökségi törekvéseirõl, az Ezüstévek kedvezménykártya bõvülõ használói körérõl, az épülõ sportcsarnokról és az
átadás elõtt álló Garay piacról is.

Erzsébetváros néhány évvel ezelõtt már, pályázott az UNESCOnál az úgynevezett Zsidónegyed
Világörökségi területté nyilvánításával. Akkor a pályázatot elutasították, ám azóta még több épület kapott mûemléki védettséget.
A sajtóreggelin Hunvald Györgytõl megtudtuk, hogy az önkormányzat ismét kezdeményezi,
hogy a kerületrész ne csak úgynevezett „pufferzónája”, hanem
szerves része legyen a Világörökségi területnek. Az UNESCO
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mot a gyermeküket egyedül
nevelõk és a nagycsaládosok
számára is.
Eddig több mint 14 ezer 60
évnél idõsebb erzsébetvárosi lakó
kapott ilyen kártyát, amivel legalább 1000 üzletben kaphatnak 525 százalékos kedvezményt. Várhatóan decembertõl a nagycsalá-

dosok és a gyermeküket egyedül
nevelõ kerületi polgárok is kedvezményesen vásárolhatnak majd
a programhoz csatlakozó üzletekben. Azok az üzlettulajdonosok,
akik szívesen csatlakoznának a
kedvezményt nyújtók köréhez, az
ügyfélszolgálati irodákon jelezhetik szándékukat.

Kötvénykibocsátás az új sportcsarnokért

Garay piac

Mint korábban már hírül adtuk
lapunkban, az önkormányzat
hatalmas projektbe, sportcsarnok építésbe kezd. Az új, 5
emeletes, 16 ezer négyzetméteres létesítmény a Százház utcai
sportközpont helyén épül majd
meg, a tervek szerint 3 milliárd
forintból. Az épület különlegessége - a rendkívül széles körû
sportlehetõség-kínálat, konferenciaterem és 200 férõhelyes
parkoló mellett -, hogy fûtése és

Várhatóan december 10-ig
megérkezik az utolsó szakhatósági engedély is, és a Garay piac megnyithatja kapuit a vásárlók elõtt. A szerzõdött árusok
már megkezdték a berendezkedést. Ha az engedély megérkezik, még idén vásárolhatunk az
új piacon, amennyiben azonban
december 10-ig nem sikerül az
utolsó engedélyt is beszerezni,
akkor az árusítás jövõ év legelején kezdõdik.

hûtése geotermikus energia felhasználásával mûködik majd. A
költségeket az önkormányzat
kötvények kibocsátásával fedezi - tudtuk meg Hunvald
György polgármestertõl.
Idén egymilliárd forint értékben bocsát ki az OTP által
jegyzett kötvényeket a kerület,
míg jövõre 3 milliárdos jegyzést terveznek. A kötvénykibocsátás törvényességét könyvvizsgálók ellenõrzik.

PUSKA JÓZSEFNÉ
Nem szoktam az utolsó
pillanatra hagyni a vásárlást, általában december eleje-közepe
felé el szoktam intézni.
Szeretek a régi Corvin
áruházban vásárolni divatárut, de néha plázába is elmegyek.
Ezzel az a baj, hogy mindig elkeveredek és mást veszek, mint terveztem.

LAVRINJUK MIKLÓSNÉ
Üzletem van, így
nagykerben vásárolok. Apránként veszem meg az ajándékokat,
igyekszem
mindenkinek
személyre szóló ajándékkal kedveskedni karácsonyra.

BOROS ANIKÓ
Általában nem szoktam az utolsó pillanatra
hagyni a bevásárlást,
de idén nagyon sok a
dolgom, így valószínûleg az utolsó pillanatban lesz csak idõm a vásárlásra. A nagyobb áruházakban
szerencsére gyorsan el tudom intézni.

FARKAS MÁRTA
A vásárláson már túl
vagyok, egész évben
gyûjtöttem az ötleteket,
kívánságokat és utána
elmentem bevásárolni
a hobbyboltba. Mikor
mások az ajándékért
rohangálnak, nekem már csak a sajátkezû ajándék készítés lesz hátra. Így
sokkal nyugodtabb a vásárlás és az
ajándék is sokkal személyesebb.
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ERZSÉBETVÁROSI
POLGÁRI SZALON

2007. november 4-én, az 1956-os forradalom végének emlékére a FIDESZ- Magyar
Polgári Szövetség Erzsébetvárosi Szervezete koszorúzást szervezett a Rózsák terén
felállított új emlékmûnél. A koszorút Berki Béla és Vattamány Zsolt helyezte el, Farkas
Mária Fruzsina és Balás- Piri László, 1956 két elítéltjének jelenlétében.

December 4. kedd 16 óra. Nyugdíjas Klub (kártyajátékok, sakk)
December 5. szerda 20 óra. Bajnokok Ligája.
Labdarúgó mérkõzés közvetítése kivetítõn
December 6. csütörtök 16 óra. Filmklub. A Hyppolit a
lakáj címû régi magyar film vetítése, fõszereplõk: Kabos
Gyula, Jávor Pál, Szeleczky Zita
December 11. kedd 18 óra. Vendégünk: Horváth Zoltán
atya a Terézvárosi Templom plébánosa. Téma: a
Karácsony üzenete
December 14. péntek 18 óra. Filmklub. Válogatás a
mozik mûsorából: A Volt egyszer egy igazság c.
amerikai film vetítése. Fõszereplõ: Steven Segal
December 20. csütörtök 16 óra. Karácsonyi ünnepség
Sok ajándékkal, vidám gyermekjátékokkal, Zozo mama
vezetésével
Programjainkra minden kedves érdeklõdõt szeretettel
várunk!
A rendezvények helyszíne: VII. ker. Fidesz Információs és Szolgáltató Iroda (1072 Budapest, VII. ker. Klauzál tér 16. tel: 788 6229).

12. Böske bál - civil szervezeti mulatság
November 9-én rendezték a 12. Böske
bált az Almássy Téri
Szabadidõközpontban. Az elsõ rendezvényt
1995-ben
Váczi András - a
Szabadidõközponttól - és Tóth Tiborné
az Erzsébetvárosi
Klub akkori elnöke
szervezte, névadója:
Bakonyi Karola az
akkori polgármester volt. Azóta minden évben hagyományosan megrendezik, bár a tavalyi
évben elmaradt.
A Böske bál a civilek bálja. A kerületben 249 civil
szervezet mûködik, akik
önzetlenül segítenek. A
rendezvény
Hunvald
György polgármester, az
Oktatási és Kulturális Bizottság, és Devosa Gábor
alpolgármester támogatásával jött létre.
Ebben az évben a civil szervezetek, a Kereskedelmi és Ipar Kamarák, az Ipartestület, a Kerületi és Kisebbségi Önkormányzatok képviselõit várták a mûsorok és
a vacsora. A 320 fõs vendégseregnek csak a terem befogadóképessége
szabott határt, többen is
eljöttek volna.

Zozo mama és tanítványai elõadása a Böske bálon

A rendezvényt az Erzsébetvárosiak Klubjának elnöke, dr. Vedres
Klára nyitotta meg, majd
Hunvald György polgármester mondott köszönetet a szervezésért, és
ígéretet tett, hogy jövõre
is támogatni fogja az
eseményt, hiszen fontos,
hogy végre ne csak a
hétköznapokon találkozzanak egymással a jelenlévõk, hanem kötetlenebb körülmények között is.
A mûsort a Görög

Kisebbségi Önkormányzat néptáncosai nyitották
meg, majd a fiatalok a
zenélés mellett táncba
vitték a vendégeket.
Õket Zozo mama és tanítványainak bohóc produkciója követte, ahol az
artista iskola növendékei
szórakoztatták a közönséget. Zozo mama még a
felnõtteket is bohóckodásra késztette a színpadon, hullahopp karika átugrálásra is rávette õket.
A vacsora alatt az Erzsébetvárosi Cigányzenekar

zenélt. Meglepetésként
Ráday Réka hastáncmûvésznõ lépett fel, majd a
Kristály Duó éjjel kettõig húzta a talpalávalót.

Támogatók
A rendezvény támogatói
idén rengetegen voltak, az
Erzsébetvárosi Önkormányzat,
Hunvald
György
polgármester,
Devosa Gábor alpolgármester, a Közösségi
ház, az Almássy téri Szabadidõközpont; a Kamilla
KHT. díszítette a termet

és tombolanyereményeket
is ajánlott fel. Az italokat
Garabits Károly hozta,
Lendvay Béla a hastáncosnõt „ajándékozta”, az
MSZP-frakció egy digitális fényképezõgépet adott
tombolának. Az Ipartestület és a Kereskedelmi és
Iparkamara tagjai is tombolanyereményekkel járultak hozzá az esthez,
ahogyan a Budapesti Vándorkórus is, akik egy nagy
ajándék kosarat adtak.
Több magánszemély is
hozzájárult az ajándékokhoz. A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola és Gimnázium készítette a süteményeket a vacsorához és
tortákat is hoztak a tombolanyereménynek. Végül körülbelül 120 tombolanyeremény gyûlt össze,
melynek felét az Erzsébetvárosiak Klubja ajánlotta fel, amellett, hogy
hónapok óta készültek a
bál szervezésére. A fõdíjat, egy televíziót, Gál
György képviselõ adta.
Az összefogók nagy
számából is látható, hogy
a kerületiek mennyire érdeklõdnek a rendezvény
iránt, és ha ez nem változik, akkor jövõre is biztosan megrendezésre kerül a „civilek bálja”.
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KÖZÉLET – HIRDETÉS

Olcsó, tiszta, mégsem kell...

ÉRETTSÉGIZETT

A Vöröskereszt szociális akciója
A Magyar Vöröskereszt VI-VII. kerületi szervezete szociális akciót szervez
minden hónapban,
ahol pár száz forintért lehet ruhákhoz
jutni. Mióta rengeteg angol használtruha bolt nyílt, azóta nem látogatják
olyan sokan az ilyen
akciókat, csak a legszegényebbek mennek el. Többnyire
azok, akik a havonta
rendezett ingyen ruhaosztáson is részt
vesznek.
Miért árulják mégis a ruhákat? Az eladott ruhák
bevételét ételvásárlásra
költik, hogy azt is szét
tudják osztani. Azonban a
használtruha boltok megjelenése óta sokkal keve-

sebb az érdeklõdõ, ezért
körülbelül az ötödét tudja
gyûjteni a szervezet annak a pénznek, mint korábban. Pedig itt gyakran
vállalkozók is felajánla-
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nak új ruhákat, melyeket
szintén olcsón tudnak
megvenni az érdeklõdõk.
A legutóbbi akción november 6-7-én nagyjából
50 vásárló volt. A közel-

jövõben a Német Vöröskereszt is adományokat
hoz a kerületbe, és mikulás elõtt a Magyar Vöröskereszt nagy akciót szervez az '56-osok terén.

R O M A F I ATA L O K
ÖSZTÖNDÍJA

Három hónap,
teljes ellátással,
és intenzív
nyelvtanfolyammal
A Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézettel
együttmûködve Berki Béla
képviselõ ösztöndíj lehetõséget szerzett 12 kerületi
roma fiatalnak, hogy 3 hónapot tölthessenek Londonban, egy nyelviskolában. Az ösztöndíjra érettségivel rendelkezõ fiatalok
pályázhattak. A program
teljes mértékben téríti a fiatalok utazását, szállását,
étkezését és a heti 30 órás
intenzív nyelvtanfolyamot
12 héten keresztül. Ez hatalmas lehetõség a nyelvtanulásra, és persze a fiúknak és lányoknak lehetõségük van megismerni
Európa egyik legszebb városát.

EGÉSZSÉGÜGY – KÖZÉLET
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Az ÁNTSZ tájékoztatója: November harmadik csütörtökje: FÜSTMENTES VILÁGNAP!

Füstmentesen élni - 2. rész
A dohányzás káros az egészségre - ezt már mindenki tudja. De, hogy pontosan miért is kéne letenni a cigarettát... A VI.-VII. kerületi ÁNTSZ tájékoztató sorozata a történelmi kezdetektõl ismerteti meg olvasóinkat a dohány és cigaretta kártékony hatásaival, a leszokás módjával.
Tévhit, hogy a
cigarettázás segít
a tanulásban vagy
a szellemi
munkában!
A kutatások éppen ennek
ellenkezõjérõl számolnak
be, azaz arról, hogy a
rendszeresen dohányzó diákok iskolai teljesítménye
gyengébb a nemdohányzóknál. Az agy mûködéséhez igen sok oxigénre van
szükség. A cigarettázás során a szervezetbe kerülõ
szénmonoxid azonban rákötõdik a vér oxigénszállító molekulájára, a hemoglobinra, elfoglalva ezzel az
oxigén helyét. Az agy így
kevesebb friss, oxigénben
dús vérhez jut, ami rontja
mûködését, ezáltal a koncentrációs képességet, illetve a tanulást is.
Tévhit, hogy
dohányzással
õrizhetõ meg a
karcsú alak,
illetve ha valaki
abbahagyja
a dohányzást, az
menthetetlenül
meghízik!
A cigizés fokozza az
anyagcserét, mivel a méregtõl a szervezet próbál
megszabadulni. Ezen kívül
csökkenti
az

ízérzékelést és a rendszeresen dohányzóknál elõfordul az étvágy csökkenése is. Ettõl ugyan csökkenhet kissé a súly, de a
szervezetedbe kerülõ és
hasznosuló életfontosságú
vitaminok mennyisége is,
ami elõbb utóbb betegségeket okozhat. A testalkatot elsõsorban az határozza meg, hogy mit és mennyit eszik valaki, és menynyit mozog. Aki a dohányzásról való leszokás után
meghízik, az minden bizonnyal a hiányzó cigarettát gyakori evéssel, nassolással pótolja. Az alak és

Az elmúlt húsz év alatt öt
vizsgálat állapított meg
szoros kapcsolatot a cigarettázás és az arc ráncosodása között. A dohányzók
ettõl elvesztik vonzerejüket, és öregebbnek néznek
ki. A cigarettázás csökkenti
a bõrben a hajszálerek és a
kiserek áteresztõ képességét, így a bõrnek csökken a
vérellátása, ez károsítja a
kötõszöveteket, ami nélkülözhetetlen a bõr integritásának megtartásához.
A cigarettázás kapcsolatos
az arcráncosodással, de
hatással van a vér
ösztrogén (fontos nõi neLegyen ez az utolsó!

Dohányzásról leszoktató
KÖZPONTI RENDELÉS:
Dr. Vadász Imre OEFI Dohányzás vagy Egészség Központ
1097 Bp. Gyáli út 2-6. A ép. Fszt. 1.Tel: 428-8245 , 413-6968
Rendelés: Hétfô-Szerda-Péntek 9-13 óráig Kedd-csütörtök
13-17 óráig. További információ a témában: www. oefi.hu
illetve a 06-40-200-493 telefonszámon található.

A dohányfüstben
levõ
egészségkárosító
anyagoknak nincs
biztonságos
szintje:
Nincs olyan kis mennyiségük, aminek a belégzése ne
lenne ártalmas. A „gyenge” cigarettát szívó ember
ugyanolyan kockázatot
vállal, mint a bármely más
dohány terméket rendszeresen elfüstölõk. Sõt! A
könnyû cigaretták még károsabbak a többinél, mivel
a füstjét mélyebbre szívják,
és sûrûbben gyújtanak rá.

Tévhit, hogyha a
dohányzás
annyira káros
lenne, akkor
nem is gyártanák!
Sajnos a dohányzás már
elterjedt mikor vizsgálni
kezdték a hatásait, és bizonyítottá vált, hogy
mennyi ártalmat okoz.
Ha napjainkban akarná
valaki elkezdeni a cigarettát gyártani, már nem
kapna rá engedélyt bizonyítottan egészségkárosító hatásai miatt.
(Folytatjuk)

Aréna nyílt a Lovi helyén

kondíció megõrzésének
legjobb módszere a rendszeres sportolás és az
egészséges étkezés!
Igaz viszont, hogy a
dohányzás csúnyává és
öreggé tesz!

mi hormon) szintjére is. A
dohányzás antiösztrogén
hatását vizsgálatok bizonyítják. A lecsökkent
ösztrogén viszont csontritkulást, korai menopauzát okoz.

December 20-án
Játékgyûjtés
Játszóház
Kézmûves foglalkozás
Ajándékozás
az MSZP Erzsébet krt. 40-42. szám alatti helyiségében!
Kérjük, akik részt szeretnének venni a programon, jelezzék
szándékukat december 17-ig 34-27-531-es telefonszámon, vagy
személyesen az Erzsébet krt. 40-42-ben.

November 15-én nyitott az Arena Plaza a
Keleti-pályaudvar
mellett. A bevásárlóközpontban lesz egy
tízezer négyzetméteres hipermarket, egy
22 termes mozi és
egy háromdimenziós
mozi is.
Magyarország
legnagyobb bevásárlóközpontjában minden megtalálható, a ruházati világmárkák
mellett közel harminc étterem, kávézó és cukrászda képviselteti magát,
nyolc fotó és optikai szaküzlet, könyváruházak,
szépségápolás és az illatszerek terén is a legnagyobb világmárkák, ajándékboltok, mûszaki boltok és számítástechnikai
boltok várják a vásárlókat. Ezen kívül vannak itt
bankok, utazási irodák,
lottózó, ruhatisztító, pénzváltó mobilszolgáltatók,
mindent egy helyen lehet
elintézni. Az Arena Plaza

egyszerûen körbejárható
és átlátható bevásárlóközpont, ahol a babakocsival
érkezõk vagy a kerekeszszéket használók is könynyen közlekedhetnek.
A nyitás nem volt
zökkenõmentes, már kora
délelõtt több ezer ember
toporgott a bejáratok
elõtt. Az emberek órákig
álltak a hidegben és esõben, mire megnyitott a
pláza az óriási akciókkal.
Sok üzletben még nem
voltak feltöltve a polcok,
hisz az áruház csak az
utolsó pillanatban készült
el a nyitásra. A beszámolók szerint az épületben
hideg van és van ahol
még az ablakokat sem
építették be. Ennek ellenére karácsony elõtt biztosan rengetegen fognak
ellátogatni, így valószínû,
hogy az elkövetkezõ hetekben is elkerülhetetlen
lesz a tumultus a nyitási
akciókra vadászó vásárlók miatt.

KÖZBIZTONSÁG
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Lopást akadályoztak, tolvajt fogtak
Lopást akadályoztak meg,
valamint egy kerékpár tolvajt csíptek el az Erzsébetvárosi Polgárõrség tagjai a
közelmúltban. Az esetekrõl
Faragó Sándor elnök tájékoztatott.
Október 27-én a Rózsa
utca 20. szám felõl hallottak kiabálást a szolgálatot
teljesítõ polgárõrök. Egy

hölgy nyakláncát két ismeretlen fiatal ellopta, majd
futva menekültek. A polgárõrök üldözõbe vették
õket, azonban a tetteseknek
sikerült elszökniük, miközben a láncot eldobták. A
polgárõrök a megtalált ékszert visszaadták a tulajdonosnak.
November 2-án este a

járõrözõ polgárõrök két,
gyanús fiatalra lettek figyelmesek, akik egy kerékpárt cipeltek. Azt mondták
a bicikli a sajátjuk, azonban
a lakat kulcsát elvesztették.
Mivel válaszukat gyanúsnak találták, a polgárõrök
értesítették a rendõrséget,
akik kiderítették, hogy a
kerékpár lopott.

T á j é k o z a t ó k a m p á n y b a k e z d e t t a s z o f t v e r re n d õ r s é g

Tíz üzleti szoftverbõl négyet illegálisan telepítenek
Széleskörû
tájékoztató
kampányba kezdett novemberben köznyelvben
csak szoftverrendõrségként
emlegetett a BSA (Business Software Alliance). A

nemzetközi üzleti szoftver
szövetség hazai munkatársai azokat a cégeket látogatják meg, amelyeknek a vezetõi a törvényi elõírások
ellenére még mindig nem
vezetnek szoftver-nyilvántartást és nincsenek tisztában azzal, hogy mekkora
kockázatokat vállalnak, ha
illegális programokat telepítenek a számítógépeikre.
A BSA felmérése szerint tíz üzleti szoftverbõl
négyet illegálisan telepítenek a céges számítógépekre a magyarországi vállalkozások, és ezzel évente
130 milliárd forintos kárt
okoznak a gazdaságnak.
Bár ezért szélsõséges esetben akár 8 év börtönt is
kaphatnak, még a súlyos
jogi következmények sem
tartják vissza õket. A BSA
szerint a cégvezetõknek elsõsorban mégis azt kellene
mérlegelniük, hogy mek-

kora kárt okozhatnak ezzel
a saját vállalkozásuknak.
Egy másolt programmal
ugyanis vírusokat is letölthet az ember, amelyek miatt tönkremennek a gépek

és összeomolhat az egész
céges informatikai rendszer. A magyarországi vállalkozások többsége nemcsak a kockázatokat nem
ismeri, de a jogszerûen
licencelt szoftverek - mint
eszközök - nyilvántartásának törvényi kötelezettségével sincs tisztában. A
BSA felmérése arra is rámutatott, hogy a cégektõl
bekért szoftver-nyilvántartások alig fél százaléka felel meg a BSA által ajánlott és az APEH által véleményezett ajánlásnak, illetve a szerzõi jogi törvényeknek.
A köznyelvben csak
szoftverrendõrségként ismert BSA semmilyen hatósági jogkörrel nem rendelkezik, vagyis nem léphet fel
a rendõrség vagy az adóhatóság helyett, de együttmûködik velük. A BSA az üzleti szoftver-nyilvántartása-

ikat kéri be, hogy információkat adjon nekik a jogszabályokról, és képet kapjon a
hazai
visszaélésekrõl.
Emellett részben tanácsadást és szakmai oktatást
tartanak, amit novemberben széleskörû tájékoztató
kampánnyal népszerûsítenek. A BSA hirdetésekkel
igyekszik felhívni a figyelmet a szoftver-nyilvántartás
szükségességére és a hiányával járó kockázatokra.
Emellett számos olyan céget személyesen is felkeresnek, amelyek korábban elutasító magatartást tanúsítottak. Emellett folytatódik
a NagyVizit elnevezésû
kampány is, amelynek során a vállalatvezetõknek
tartanak konzultációkat a
szoftvergazdálkodásról.
(forrás: Független Hírügynökség)

Mobilcsapda
Két férfi október
16-án 23 óra 15
perc körüli idõben az István utca és Hernád utca keresztezõdésénél eladásra
kínált a sértettnek egy mobiltelefont, aki meg is vásárolta a készüléket, azonban a telefon tartozékaiért egy közeli lakáshoz hívták. Ezt követõen a Marek József utca egyik lakóházába bejutva az egyik férfi a sértettet egy
széklábbal többször megütötte, idõközben társa a kapu elõtt várakozott. A támadó a bántalmazást követõen a sértettõl eltulajdonította az újonnan vásárolt és régebbi mobiltelefonját, valamint készpénzét.
A bántalmazó férfi 20 év körüli, körülbelül 177 centiméter magas, vékony testalkatú, haja rövidre vágott, fekete színû. A bûncselekmény elkövetésekor fekete színû kabátot és fekete színû
nadrágot, valamint fekete színû pamutkesztyût viselt.
Társa 20 év körüli, körülbelül 165 centiméter magas, átlagos
testalkatú, haja rövidre vágott, barna színû.

Lelépett a vendég pénztárcájával
Egy ismeretlen férfi a Rákóczi úton található egyik kávézóból elemelte egy vendég pénztárcáját, benne irataival, bankkártyájával és készpénzével. A tolvaj a
lopott kártyával többször vásárolt, majd
készpénzt kísérelt meg felvenni a
Zsókavár (XV. kerület) utcában található
egyik bankautomatából, sikertelenül. A
tranzakció során az automata felvételt
készített az ismeretlen elkövetõrõl.
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság VII. kerületi Rendõrkapitánysága kéri, aki a képeken látható személyeket felismeri, jelenlegi
tartózkodási helyükkel vagy a bûncselekményekkel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a 461-8100 telefonszámot.

Betörõpáros otthon

- Folyton rám bízod a piszkos munkát…
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Színház
a Spinozában
December 1-jén 19 órakor A
piros bicikli („a magyar Anne
Frank”) címû elõadás. Írta Balázs Ágnes, rendezte Radó
Gyula. A piros bicikli az elrabolt gyermekkor szimbóluma.
Éva és Lilla soha nem ismerték egymást. Mindketten gyermekek voltak, naplót vezettek
és mindketten nagyon, de nagyon szerettek volna élni.
December 2-án 19 órakor
M.V. Mayenburg: Paraziták.
Rendezte: Kasvinszki Attila
December 3-án 20 órakor VI.
Kortárs Dráma Fesztivál záró
programja.
December 4-én 19 órakor Jászai Mari címû monodráma.
Jászai Mari korát meghaladó,
modernül gondolkodó, mûvelt, olvasott, a sorból kilógó
színésznõ, akinek sorsáról
most egy férfi vall. Írta: Jászai
Mari levelei, naplói és tanulmányai alapján: Sediánszky
Nóra. Elõadja: Menszátor
Héresz Attila.
December 5-én 15.30 órakor
Hanukka gyertyagyújtással. A
Makkabi Könyv és Zenemûkiadó Hanukka gyertyagyújtással egybekötött könyvbemutatója. A bemutatásra kerülõ
könyvek: Raj Tamás: Hol lakik
Isten?, Molnár Ernõ: A valódi
Talmud, Schiller József:
Antijudaizmus - antiszemitizmus, Raj Tamás és Raj Ráhel:
Amit tudni kell a zsidóságról. A
belépés díjtalan.
December 5-én 19 órakor
Popper-est, Jung felfogása istenrõl és az istenhitrõl címmel
December 6-án 19 órakor
Klezmer-csütörtök vacsorával, a Pannonia Klezmer
Band közremûködésével.
December 7-én 12 órakor
Tutidilik. „Amikor én még zöldfülû voltam: találkozás Major
Tamással, Mezei Máriával,
Latinovits Zoltánnal. Tudósítások a pesti éjszakából, az
Evita forgatásáról, az elsõ interjúk Márkus Lászlóval, Kern
Andrással, így éltünk a „Fenyõ-birodalomban” és még
sok izgalmas mozzanat pályám ötven évébõl”. Errõl szól
Vadas Zsuzsa Tutidilik címû új
kötete. A Nõk Lapja ismert fõmunkatársa könyvének bemutatása.
A Spinoza címe: Dob utca 15.
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Jogi tanácsadás fiataloknak a Cseresznyében
A fiatalok fõként diákjogi kérdésekkel
fordulnak dr. Baki
Ágneshez, a Cseresznyeiroda jogászához, aki arról beszélt, hogyan tudja
segíteni az õt felkeresõ fiatalokat.
- A Budapesti Koordinációs Iroda - Budapesti Esélyek Háza megbízottjaként,
2003 óta tartok ingyenes jogi tanácsadást az Erzsébetvárosi Közösségi Házban.
ACseresznye Ifjúsági Iroda
vezetõje e munkám ismeretében keresett meg, hogy a

14 év fölötti fiatalok részére ugyanezt a szolgáltatást
nyújtsam, illetve lássam el
az iroda mûködése kapcsán
felmerülõ jogi jellegû ügyeket - mesélte a kezdetekrõl
dr. Baki Ágnes. - A fiatalok
túlnyomó részben diákjogi
kérdésekkel fordultak hozzám, az érdekelte õket,
hogy milyen jogaik vannak
tanáraikkal való konfliktusaik során, hogyan lehetnek
iskolájuk diákönkormányzatának tagjai, ott milyen
tisztséget viselhetnek, a diákönkormányzat õket milyen ügyekben milyen jog-

körrel képviselheti, illetve
milyen jogorvoslati lehetõségeket vehetnek igénybe
egy-egy sérelmezett döntés
során.
A jogásznõ várja a fiatalok jelentkezését fõként
e-mail-ben a jogicseresznye@gmail.com címen, vagy elõzetes bejelentkezéssel a 3-222-965
számon. Segítségükre lehet, ha ingóságot, például
motort vesznek, vagy eladnak, és szerzõdésre van
szükségük; bérleti szerzõdés megkötésekor, ha lakást bérelnének, munka-

szerzõdést szerkesztésekor,
ha munkát vállalnak, és
még további polgári ügyekben. Ugyanígy tud segíteni
büntetõügyekben is, például családon belüli erõszak,
kábítószerrel kapcsolatos
ügyek esetén, vagy állampolgári jogok, kötelezettségek, például tanúvallomás
megtétele esetén.
Dr. Baki Ágnes minden héten csütörtökön 1517-ig tartja tanácsadását, a
cím: Cseresznye Ifjúsági
Információs és Tanácsadó
Iroda, Szimpla kert, 1075
Budapest, Kazinczy u. 14.
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Picasso, Klee, Kandinszkij
A klasszikus modern képzõmûvészet legjelentõsebb alkotóit és irányzatait mutatja be a
Szépmûvészeti Múzeum 2008. január 27-ig
nyitva tartó kiállítása.
Különlegessége, hogy a
gyûjtemény elsõ alkalommal mutatkozik be az európai nagyközönség elõtt egy
vándorkiállítás keretében.
2007 õszén a budapesti közönség a berni és a grenoble-i kiállítások után ismerkedhet meg a Rupfgyûjtemény legkiemelkedõbb alkotásaival. Az itteni
tárlat egyedi, különbözik
az eddigi kiállításon látható
kollekciótól; a mûvek hazánkban Geskó Judit kurátor válogatása és koncepciója alapján kerültek a
nagyközönség
elé.

Hermann Rupf és feleségének gyûjteménye ma már
az egyik legfontosabb
klasszikus modern mûvészeti magángyûjteménynek számít. Az 1880-ban
Bernben született rövidáru
üzlet tulajdonos Hermann
Rupf és neje, Margit RupfWirz 1907-ben kezdték el
kialakítani gyûjteményüket. Ekkoriban vásárolták
elsõ képeiket, Georges
Braque és Pablo Picasso
festményeit, amelyeket ma
a kubizmus korai szakaszának legfontosabb alkotásai
között tartunk számon. In-

1% 1% 1%
Tisztelettel köszönjük a Gróf Brunszvik Teréz Óvodavédõ
Egylet részére felajánlott SZJA 1% összegét, melybõl egy
csoport új ágyakat kapott, három csoportba pedig új faszékeket vásároltunk. A 2005. évbõl befolyt 1% összege
375.056.- Ft volt, a 2006. évbõl az 1% felajánlásából
264.708.- Ft-ot kapott az Egylet. Kérjük kedves támogatóinkat, hogy ez évben is ajánlják fel az SZJA 1%-át az Egylet javára. Adószámunk:18004580-1-42.
*
*
*
A Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület 2006. évben a személyi jövedelemadó 1 %-nak felajánlásaiból 138.246 forint támogatásban részesült. Az összeget a egyesület által fenntartott helyettes szülõ szolgáltatás és családi napközi hálózat telephelyeinek mûködtetésére használtuk fel. Köszönjük a támogatást!

tenzíven foglalkoztak koruk mûvészetével, annak
népszerûsítésével, megismertetésével. Gyûjteményük darabjait gyakran
már a mûvek készülésének
évében megvásárolták.
A gyûjteményt kezelõ,
ötvenéves jubileumát ünneplõ Hermann und Margit
Rupf-Stiftung (Hermann
és Margit Rupf Alapítvány) egy vándorkiállítás
keretein belül ad bepillantást a gyûjteménybe - a kollekció legjelentõsebb darabjainak segítségével,
mint például a vadak
(Derain, Friesz), a kubisták
(Braque, Picasso, Gris és
Léger), vagy Paul Klee és
Kandinszkij mûveivel. A
házaspár - utódok hiányá-

ban - 1954-ben hozta létre
a nevüket viselõ alapítványt, azzal a céllal, hogy
ápolja és bõvítse a gyûjteményt, amely a berni
Kunstmuseumba került
megõrzésre. Az eredetileg
300 darabot számláló kollekció az alapítvány vásárlásainak köszönhetõen 900
darabossá bõvült. A vándorkiállítás harmadik helyszíneként 2007-ben a budapesti közönség ismerkedhet meg a Rupfgyûjtemény legkiemelkedõbb alkotásaival. A kiállítás 2008. január 27-ig tekinthetõ meg a Szépmûvészeti Múzeumban (Dózsa
György út 41.), keddtõl vasárnapig 10 és 18 óra között.

Tisztelt Levélíróink!
A fontos, közérdekû tájékoztatók
megjelentetése a kerületi
lakók érdeke. Ezért jelen lapszámunkból
anyagtorlódás miatt
kimaradnak az Olvasói levelek és
SMS-ek. Az írások
nem vesznek el, a
következõ alkalommal érkezésük sorrendjében közöljük
azokat. Megértésüket
köszönjük!
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E N G E D É LY E K C S E R É J E

Tájékoztatjuk a kerület lakosságát, hogy 2008. január 31én a 26/2005. (VI.20.) számú önkormányzati rendelet, valamint a 19/2005. (IV.22.) Fõv. Közgyûlés rendelete alapján
több mint 10 000 kerületi személygépjármû tulajdonos várakozási engedélye jár le.
A várakozási övezetek egész területén csak a rendeletben meghatározott
várakozási díj fizetése ellenében, illetve lakossági, gazdálkodói, vagy
egészségügyi várakozási hozzájárulás alapján szabad várakozni. Az engedély nem terjed ki a Fõvárosi Önkormányzat tulajdonában lévõ közterületekre: Erzsébet körút, Károly körút, Rákóczi út, Rottenbiller utca, Dózsa
György út, Baross tér, Lövölde tér, Thököly út, Damjanich utca.
(26/2005.(IV.20.) Önk. rend. 1.§)
AMENNYIBEN ÖN 2008. ÉVRE IGÉNYT TART A KEDVEZMÉNYRE,
A HOSSZÚ SOROK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK,
HOGY AZ ALÁBBI ÜTEMEZÉS SZERINT FÁRADJON BE
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJÁRA.
(BP. VII. ERZSÉBET KRT. 6.)
December 10 - 14.
A Király u. 1-51. - Akácfa u. 2-64. - Rákóczi út 2-42. - Károly krt. 1-25. által
határolt területen élõ kerületi lakosok
December 17 - 21.
A Király u. 53-83. - Vörösmarty u. 2-20. - Almássy tér - Hársfa u. 19-61. - Rákóczi út 44-62. - Akácfa u. 1-67. által határolt területen élõ kerületi lakosok
Január 2 - 11.
A Király u. 85-105. - Városligeti fasor 7-13. - Bajza u. páros oldal - Bethlen
Gábor u. páros oldal - Baross tér 14-22. - Rákóczi út 64-90. - Hársfa u. 117. - Almássy u. - Vörösmarty u. 1-21. által határolt területen élõ kerületi lakosok

nyilvántartásában szerepeljen, és a gépjármû tulajdonosának gépjármûadó
hátraléka ne legyen, vagy a törvény alapján adómentességet élvezzen.
A várakozási engedély eljárási költsége 1000 Forint. Az engedély 2009. január 31-ig érvényes.
Lakossági várakozási engedély kiváltására lehetõsége van a gépjármû VII.
kerületi lakóhellyel rendelkezõ üzembentartójának is, amennyiben
- a kérelmezõ a gépjármû forgalmi engedélyében üzembentartóként szerepel, vagy
- a kérelmezõ a gépjármûvet a munkáltatójával kötött használatba-adási
szerzõdés alapján üzemelteti.
Mindkét esetben szükséges, hogy a kérelmezõ csatolja a gépjármûadó
megfizetésének vagy adómentességének az igazolását (az illetékes adóhatóság súlyadó igazolása vagy az illetékes adóhatóság súlyadó kivetési határozata és a befizetést igazoló csekkszelvény másolata), valamint az
üzembentartói jogosultságot, vagy a használati jogosultságot igazoló okiratot is.
Amennyiben a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott személygépkocsira vonatkozóan kérelmezi a várakozási hozzájárulást, akkor a személyi igazolványon, lakcím igazolványon, forgalmi engedélyen kívül az ügyintézéshez szükséges:
- munkáltatói igazolás a használatba-adásról (Minta letölthetõ: www.erzsebetvaros.hu)
- a gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjármûadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása
Gazdálkodói várakozási hozzájárulás:
(Kérelem letölthetõ: www.erzsebetvaros.hu)

Ügyfélfogadási idõ:

Igénybe veheti az a gazdálkodó (a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
3. § /1/ bekezdésben meghatározott vállalkozók államháztartási szervezetek és egyéb szervezetek - a lakásszövetkezetek és a társasházak kivételével -, továbbá az európai gazdasági egyesülés), amelyek VII. kerületben
székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkeznek, a tulajdonában álló személygépkocsira, amennyiben a személygépkocsi tulajdonosának gépjármûadó hátraléka nincs, vagy a törvény alapján adómentességet élvez. Az
engedély 50 %-os díjkedvezményt biztosít, melynek átvétele után a chipkártyát a Centrum Parkoló Kft-nél (Bp. VII. Dohány u. 90.) 30.000 Ft-ért vásárolhatja meg.

Hétfõ, Szerda: 8-12.00 és 13.00-18.00, Kedd, Csütörtök: 8-12.00 és 13.0016.00, Péntek: 8-12.00
(Az ügyfélfogadási idõ vége elõtt 1 órával az ügyek számának nagyságától
függõen adunk ki sorszámot, illetve fogadjuk ügyfeleinket.)

Parkolási engedélyek kiadásával kapcsolatos tájékoztatást kérhet a 4623120, 462-3128, 462-3307-es telefonszámon, vagy az info@erzsebetvaros.hu e-mail címen.

Január 14 - 23.
A Városligeti fasor 15-51. - Bajza u. páratlan oldal - Bethlen Gábor u. páratlan oldal - Baross tér 12-13. - Thököly út 1-27. - Verseny u. - Dózsa György
út 6-82. által határolt területen élõ kerületi lakosok

Az ügyintézéshez kérjük, hozza magával:
Személyi Igazolványát, Lakcím Igazolványát, Forgalmi engedélyét.
A PARKOLÁSI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK FELTÉTELE, hogy az illetékes adóhatóságnál NE ÁLLJON FENN GÉPJÁRMÛADÓ TARTOZÁS.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyibe az eljárás során nem személyesen járnak el, meghatalmazottal is képviseltethetik magukat. Az elkészített matricát csak személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetik át. (Minta letölthetõ: www.erzsebetvaros.hu)
A jogszabályban rögzített feltételek fennállása esetén a várakozási engedély 8 munkanapon belül elkészül!
VÁRAKOZÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS
Lakossági várakozási hozzájárulás:
(Kérelem letölthetõ: www.erzsebetvaros.hu)
Igénybe veheti az a személy, akinek állandó lakóhelye a VII. kerület területén van, a tulajdonában álló egy darab személygépkocsira. Az engedély kiadásának további feltétele, hogy a személygépkocsi a kerület gépjármûadó

Az elõzõ évek gyakorlatának megfelelõen az idén is elõre elkészítettük a
parkolási matricát azoknak a VII. kerületi lakóhellyel rendelkezõ ügyfeleinknek, akik 2007. évben is rendelkeztek lakossági várakozási engedéllyel és
- saját tulajdonú személygépkocsira kérik az engedélyt
- a személygépkocsi a kerületi gépjármû nyilvántartásban szerepel
- az éves gépjármûadó 2007. szeptember 15-ig befizetésre került (tehát
nincs adó-tartozásuk).
(Kivéve, akik a várakozási hozzájárulás iránti kérelmüket 2007. október 8.
után nyújtották be.)
Ebben az esetben külön kérelmet nem kell kitölteni, a forgalmi engedély,
személyi igazolvány, lakcím igazolvány bemutatása és az 1000 forintos eljárási díj megfizetése után a parkolási matricák azonnal átvehetõek az OKMÁNYIRODÁBAN.
Azok a gépjármû tulajdonosok, akiknek nem készült el elõre az engedélye,
továbbá azok, akik üzembentartóként vagy gazdálkodóként jogosultak a
kedvezményes várakozási hozzájárulásra, az ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁN nyújthatják be kérelmüket.
Csüllög Szilvia irodavezetõ
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
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Ifjúság

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

A Janikovszky Éva Általános Iskola

Menzavizit – 1.
Sokan esznek iskolai menzákon, és rengetegen panaszkodnak is miatta. Igaz kell a meleg étel, de néha nem lehet benne az ember biztos mit is tesznek a tányérjára - tartják az iskolai legendák. Devosa
Gábor alpolgármester társaságában „ meglepetésszerûen” látogatjuk meg a kerület iskoláit, ahol belekukkantunk a „fazekakba”.

Elõször a Janikovszky Éva Általános Iskola került sorra. Akonyha és
az ebédlõ szép tiszta, nemrég készült el a felújítás. Kisgyerekek terítenek, ahogy Varga Márta igazgató elmondta, így szeretnék családiasabbá tenni az étkezést. Az iskola a Magonc Óvodával közös helyrõl kapja az ételt, õk maguk választották a szállítót. Itt minden étkezésnél van hús, gyakran van fõzelék, leves, hal, csirke, barna kenyér,
teljes kiõrlésû lisztbõl készült péksüti, reggelire pedig vajkrém és
sajtkrém, sokszor van gyümölcs is.
A lényeg, hogy az étel finom,
egészséges és tartalmas is legyen.
A konyhások szerint a gyerekek
legjobban a körözöttes és nutellás
kenyeret, a zöldborsó fõzeléket, a
paradicsomos káposztát és persze a
piskótát csokiöntettel szeretik.
Mit mondanak
a gyerekek?
Az 1.a osztályból Farkas Boginak
a krumplipüré a kedvence, Balogh
Alison Miriamnak pedig a milánói.
Arra, hogy mit nem szeretnek,
egyszerre válaszolták, hogy a spenótot! Az alpolgármester érdeklõdésére, miszerint szokott-e palacsinta lenni, kiderült, hogy sajnos
az nem, amit komoly hiányosságként értékeltek a gyerekek.
Mint kiderült, az osztályoknak le-

hetõségük van azonban közös palacsintasütésre - ha meggyõzik a
tanárukat.
És a felnõtt véleménye?
Somody Beáta tanárnõ is itt ebédel, szerinte a gyerekek sokszor
nagyon finnyásak, eleinte kóstolás nélkül mindent elutasítanak,
ám aztán megszeretik itt az ételeket, van olyan, aki azt is megeszi,
amit otthon nem.
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Csigatanya
Szeptember óta ügyeskednek a Csigatanya vezetõi egy
új kellemes hangulatú közösségi tér kialakításán. Az eredmény látványos, egy pincehelységet sikerült barátságos
hellyé alakítani. Van itt büfé,
táncterem, koncertterem, olvasószoba, és lesz mûfûvel
borított kert is.
A Csigatanya, egy új közösségi tér
a kerületben, minden nap 13-22-ig
várják az érdeklõdõket az érdekes
programokra. Papp Helga és Kovács Gábor a Csigatanya vezetõi
elmondták miért is jött létre a hely.
A cél az volt, hogy egy olyan
helyet hozzanak létre, ahol a felsõ
tagozatosoktól kezdve a középiskolásokig mindenki megtalálja az
õt érdeklõ programot, ahelyett,
hogy az utcán mászkálna iskola
után. Itt lehetõségük van társasozni, kártyázni, olvasni és másokkal
beszélgetni. Van büfé is, de nem
kötelezõ fogyasztani ahhoz, hogy
valaki itt lehessen, a legtöbb helyre
nem ülhetnek be így délután a fiatalok. Esténként az idõsebbeket is
várják a programokra, de ovisoknak is szívesen szerveznek foglalkozásokat.
Ugyan még csak most nyitottak, máris rengeteg programmal
várják az érdeklõdõket. Keddenként képes úti beszámolókat tarta-

nak 19 órától, december 4-én afrikai, december 11-én Vietnám,
Kambodzsa, Thaiföld beszámoló
lesz. Szerdánként diafilm vetítéseket és amatõr filmeket tekinthetnek
meg a látogatók. Csütörtökönként
19 órától ezoterikus-est, Mit tegyek, hogy Én legyek? címmel,
amely egy meditációval egybekötött beszélgetés. Szombatonként
könnyûzenei estet terveznek,
akusztikus koncertekkel (december 15., 20.00 - Leczó Szilveszter
szólóest), kéthetente vasárnap (legközelebb december 6-án és 16-án)
pedig MAG - Mesés Alkotómûhely Gyerekeknek (3-8 éves korig), ahol játék, diavetítés és kézmûves foglalkozás várja a gyerekeket.
December 14-én jótékonysági
csákóhajtogatás lesz, ahol a Csigatanya szépülését, épülését támogathatják a résztvevõk.
Lehetõség van jelentkezni hiphop- és hastánc csoportba is. Terveznek komolyzenei és irodalmi
programokat, drámapedagógiai
foglalkozásokat, zenetanítást, és
bármi mást amire igény merül fel
az idelátogató fiatalokban.
A hely hivatalos megnyitójára
még egy kicsit várni kell, de már
most nyitva vannak minden érdeklõdõnek. Acím: VII. kerület, Garay
utca 3., ezüst-zöld rácsos pinceajtó.

Biobüfé
A Janikovszky iskola nem csak a
menzán tartja fontosnak az egészséges táplálkozást, az iskolában
biobüfé mûködik. Lehet kapni almát, banánt, salátát, rágcsálni való
répát, rágó helyett. A kóla helyett
gyümölcsleveket, az édességek helyett pedig helyben készült biosütit
és krumplicukrot lehet venni. Persze
azért akad néhány féle csokoládé is,
mert melyik iskolai büfé lenne meg
nélküle... Lássuk be, az egészséges
étkezés fontos, de egy szelet csoki
sokat segít bármelyik dolgozat elõtt!
Összefoglalva
Bármilyen hihetetlen, ebben az iskolában a gyerekek általában szeretik a menzakosztot, és a
bioételekkel sincs problémájuk. Látogatásaink azonban folytatódnak...
és még ide is visszatérhetünk...

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

§
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gi Hírek
TA N Í TA N Á L ? K O R R E P E T Á L N Á L ?
TA N U L Ó T Á R S AT K E R E S E L ?
Van aki könnyebben tanul, van aki nehezebben, van akinek
egyedül megy jobban, és van akinek
társaságban. Ha kerületi diák vagy, az
Ifjúsági oldalakon ingyenesen jelentetheted meg hirdetésedet a témában.
Cím: ujsag@erzsebetvaros.hu.
*
*
*
Kémiakorrepetálást, kétszintû érettségire felkészítést, valamint reál tárgyak korrepetálását
a 9. évfolyamos szintig vállal diák a Keletinél.
Érdeklõdni: hetenyig@gmail.com vagy 70/333-20-29.

Vigyázz, kész, puska!
Képünk illusztráció!

Lássuk be, több-kevesebb sikerrel, de mindenki próbálkozott már puskázással.
Alapvetõ dolog, hogy a megjegyezhetetlen képleteket felírja az ember a padra, és a
tolltartójával, tenyerével takargatja. A Post-it, a puskatollak, a „láthatatlan” - UV
fényben olvasható írású - tollak, mobiltelefonok korában
rengeteg lehetõség van arra,
hogy puskázzon a diák.
„Mióta diák a diák, megpróbál
puskázni, a tanároknak meg az a
dolga, hogy megpróbálja lebuktatni”- mondta Keserû Márta, az
Alsóerdõsor utcai Általános Iskola
és Gimnázium földrajztanára. Kovács Kristóf Áron történelem-angol szakos tanár véleménye szerint
egyre kevesebben puskáznak, talán megértették, hogy az õ érdekük
tanulni. A gyerekek persze erre azt
mondják, hogy a tanár nem figyel
eléggé, vagy õk túl trükkösek ahhoz, hogy lebukjanak. És persze
újabb és újabb módszerek vannak.
A mobiltelefonokra egyre jobban figyelnek a tanárok, de az

Egyesült Államokból indulva, van
egy új kütyü, ami kijátsza, hogy a
tanárok a mobilokra figyelnek oda:
a diákok mp3 lejátszókra veszik fel
a helyes megoldást, kedvenc zeneszámaik közé illesztik be a meghatározásokat.
Tavaly a bajor és a görög általános és középiskolákból is kitiltották a mobiltelefonokat, mert így
akarták elejét venni az erõszakos
videók, valamint a digitális puskázások elterjedésének. Egyre több
helyen az mp3 lejátszókat is tiltják.
Vajon nálunk is várhatóak ilyen
házirend változtatások?

P U S K A- V E R S E N Y!
Írd meg nekünk a legmulatságosabb puska-sztorit, a legjobb ötlettel
fûszerezve, de kíváncsiak vagyunk
a „legbénább” sztorira is! Mindkét
kategóriában versenyt hirdetünk,
eredményhirdetés a februári Ifjúsági Oldalakon!
Cím: 1073 Budapest, Garay utca 5.
E-mail: ujsag@erzsebetvaros.hu.
A levélre írjátok rá
„Puska-verseny”
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Várjuk a témaötleteket,
javaslatokat TÕLED is!
Cím: ujsag@erzsebetvaros.hu

Ismeretlen ismerõsök, azaz :) vagy :(
Az interneten való ismerkedés egyre elterjedtebb napjainkban. Rengeteg közösségi oldal és társkeresõ oldal mûködik a neten, melyeket kíváncsiságból sokan
kipróbálnak. Ám ez nem
csak mulatságos, de veszélyes is lehet!
Közösségi oldalak
A közösségi oldalakon sok régi
ismerõst fedezhetünk fel, klubokba tömörülhetünk az azonos
érdeklõdésûekkel, fórumozhatunk különbözõ topicokban.
Azok, akik ritka hobbyt ûznek,
mondjuk bélyeget gyûjtenek, a
fórumokon, klubokon keresztül
kapcsolatban lehetnek az ország
más részein élõ gyûjtõkkel, nem
baj, hogy az ismerõseik között
más nem bolondul a bélyegekért.
Sokan és sok mindenre használják a közösségi ismerõskeresõ oldalakat, meglesheted a szomszéd
osztályban lévõ lánynak/fiúnak
van-e párja, vagy hány éves a titeket tanító tanár, és feltölthetsz
képet arról, merre jártál nyaralni.
de ne felejtsd el, amit te megteszel, megteheti más is....
MSN
Persze a magánéletünket is ronthatjuk/javíthatjuk az internet segítségével. A Messenger (üzenetküldõ program) elterjedése óta
könnyebb tartani a kapcsolatot a
barátokkal, de ha ezt nem egészítjük ki személyes találkozásokkal akkor személytelenné válnak ezek a kapcsolatok.
Chat - C6
Na de mi a helyzet a chattel és az
ismerkedõs oldalakkal? Sokan
kíváncsiságból próbálják ki, de
valahol ez is olyan, ahogy a
Forrest Gump címû filmben
mondják, mint a bonbon - sosem
tudod mit veszel ki belõle. Sokan
a vicc kedvéért fiú helyett lánynak hazudják magukat, nem vallják be a korukat, és nem árt tudni,
hogy nem csak „jó fejek” interneteznek. Azonban a rémsztorik
mellett bõven hallani pozitív példákat is, sokan az úgynevezett
igazit lelik fel így. Igaz mások viszont legszívesebben sikítva me-

nekülnének a vakrandira érkezõ
ismeretlen ismerõs elõl.
A fõ szabály, az
óvatosság!
Lehet külföldiekkel ismerkedni
és nyelvet gyakorolni, a világ
minden tájáról. Kitágul a világ,
ha nem zárjuk be magunkat egy
szobába, és nem zárjuk el magunkat a hús-vér barátoktól. Az
igazi kapcsolatok jobban mûködnek, mint a képeken és hangulatjeleken alapuló ismeretségek, és
a közösségi portálokon megtalált
régi barátokkal is újra szervezhetjük a hétvégi programokat. És
hogy érdemes-e találkozni az új
virtuális ismerõsökkel? Ez a ti
bátorságotokon múlik, de egy bizonyos kor alatt semmiképpen
sem ajánljuk a neten való ismerkedést! Amíg valaki általánosvagy középiskolás, érdemesebb
szétnézni az osztályban vagy az
iskolai klubokban, ha barátra van
szükség. Ám ha elkerülhetetlen
egy találkozás - bár nehéz
elképzelni egy ilyen szituációt - ,
akkor mindenképpen szóljatok a
szüleiteknek
arról,
mire
készültök, mindenképpen nyilvános helyet jelöljetek meg
találkozási pontként, és soha ne
induljatok egyedül a „vakrandira”. Így bármikor elköszönhettek, ha fény derül valami turpisságra.
Zsonglõrklubbot indít
a Cseresznye Ifjúsági Információs
és Tanácsadó Iroda. A fiatalok
jelentkezését az irodában várják:
Szimpla kert, 1075 Budapest,
Kazinczy u. 14. Bárki jelentkezhet,
csak egy adatlapot kell kitölteni. A
klub idõpontjáról a szervezõk
hamarosan döntenek.
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A z M B E E r z s é b e t v á ro s i
Szervezetének közleménye
A Mozgássérültek Budapesti Egyesület Erzsébetvárosi Szervezetének ez év októberi összejövetelén Ráfi Rózsa Ágnes
elnök asszony lemondott. Az egyesület új vezetõje: Herczlné
Rohonyi Olga lett. A vezetõség elérhetõségei: elnök: 06209507950 e-mail:herczl@freemail.hu
Helyettesek: Vajda Mária 06-304336151 e-mail: mariavajda@freemail.hu, Sasvári Gyula 06-202284990 e-mail: rumcajs55@gmail.com
Küldöttek: Demeter Jánosné, telefonszám: 06-(30)459-7978,
Ráfi Rózsa Ágnes, telefonszám: 322-5126, 06-(30)294-8412
e-mail:rafiagnes@freemail.hu
Ezúton is megköszönve Ráfi Rózsa Ágnes elnök asszony eddigi kiemelkedõ munkáját, az MBE Erzsébetvárosi Szervezete továbbra is számit az egyesületben illetve a szervezetben
eltöltött 30 éves tapasztalatára, és segítõkész tanácsaira.
Karácsonyi összejövetelünket: 2007. december 3-án hétfõn
15 órakor tartjuk, a szokott helyen. A mûsoros délutánra minden Mozgássérültek Budapesti Egyesületi tagtársunkat szeretettel várjuk! Klubnapunk 2008-ban is minden második hétfõn 16 órától lesz, melyre várjuk régi és új érdeklõdõ megjelenését.
Az egyesület vezetõsége

2007/17. szám

Jelentkezési felhívás

„B” kategóriás
gépjármûvezetõi engedély
Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata felhívást tesz
közzé a „B” kategóriás
gépjármûvezetõi engedély
megszerzéséhez szükséges
oktatáson való részvételre.
Az oktatásra jelentkezhetnek a 2005. szeptember
01-tõl Budapest VII. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkezõ középiskolások (gimnazisták és
szakközépiskolások), akik
a 2007/2008-as tanévben
kezdték meg 12. évfolyamon tanulmányaikat, és
folyamatosan Erzsébetvá-

rosban laknak. A juttatás
tartalmazza a gépjármûvezetõ engedély megszerzéséhez szükséges elméleti
képzést, az elsõ vizsgákat,
valamint a gyakorlati képzést 30 óra idõtartamban
és a kapcsolódó elsõ vizsgákat.
A jelentkezési lap kötelezõ mellékleteként csatoltandó az iskolalátogatási
igazolás, valamint annak
leadásakor a személyi igazolvány, a lakcímkártya érvényesség ellenõrzése
céljából - bemutatása szükséges.

A jelentkezési lap beszerezhetõ:
Budapest Fõváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján (1073 Budapest
Erzsébet krt. 6., valamint
1076 Budapest, Garay utca 5.) és Mûvelõdési Irodáján
(1076 Budapest
Garay utca 5. IV. emelet)
A jelentkezési lap leadási ideje és helye:
2008. január 11. (péntek) 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési Irodáján.

E R Z S É B E T V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z ATA S Z O C I Á L I S É S E G É S Z S É G Ü G Y I B I Z O T T S Á G Á N A K
F Ö L D G Á Z A L A P Ú F Û T É S I R E N D S Z E R E K K I É P Í T É S É H E Z N Y Ú J T H AT Ó V I S S Z A N E M T É R Í T E N D Õ
Ö N K O R M Á N Y Z AT I T Á M O G AT Á S O K P Á LY Á Z ATA
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 24/2003(VI.23.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében eljárva pályázatot ír ki a földgáz alapú fûtési rendszerek kiépítésére. Az Önkormányzat Képviselõ-testülete 2007. évi költségvetésében elkülönített 2.000.000.- Ft- ra vissza nem térítendõ támogatás formájában pályázatot hirdet.
A feltételeket, a benyújtás, elbírálás, valamint a támogatás felhasználásának szabályait az Önkormányzat a módosított 24/2003. (VI.23.) számú - A
földgázalapú fûtési rendszerek kiépítéséhez nyújtható önkormányzati támogatások megállapításának feltételeirõl és szabályairól szóló rendelete tartalmazza.

még nincs gázellátás -közös képviselõ hozzájárulása, önkormányzati lakás esetében - a kezelõ hozzájárulása / gázközmû engedély)
- közüzemi díj tartozásról (villany, víz, gáz-/ha van/),
közös költség (bérlet esetén lakbér) tartozásról
szóló nemleges igazolást.

A pályázat további feltételei:
Pályázatot azon lakások fûtési rendszerének kiépítéséhez lehet benyújtani, amelyekben nincs földgázalapú fûtési rendszer, de legalább a lakást magába foglaló épület rendelkezik földgáz ellátással.
A pályázati felhívás és ûrlap a VII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (VII. ker. Erzsébet krt.6.), valamint a Garay utcai irodaház földszinti Ügyfélszolgálati Irodáján (VII.
ker. Garay utca 5.) beszerezhetõ.

A pályázathoz be kell nyújtani:
- a pályázati ûrlapot 2 eredeti példányban
- a kérelmezõ és családja jövedelmi viszonyaira vonatkozó egy hónapnál nem régebbi
(a kérelem benyújtását megelõzõ 3 hónapra vonatkozó) jövedelemigazolást,
- a lakás használatára vonatkozó jogviszony 30
napnál nem régebbi hiteles igazolást, tulajdoni lap,
bérleti szerzõdés,
- beruházási összeg legalább 50 %-ának meglétét
igazoló dokumentumot (pl. bankszámlakivonatot),
- tervezésre, kivitelezésre jogosult szakember által
elkészített költségvetést, kiviteli tervet
- szükséges szakhatósági, hatósági engedélyeket
(kéményseprõ szakvélemény, építési engedély, tulajdonosi hozzájárulás /amennyiben a lakásban

- Pályázat benyújtására jogosult az a személy (család), akinek a pályázat benyújtását megelõzõ 3 hónapban az egy fõre esõ nettó jövedelme nem haladja meg a 135.650.-Ft/hó-t.
- VII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerûen itt tartózkodik.
A pályázati anyagot döntés elõkészítésre a fent
megjelölt címeken a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáihoz vagy a Garay utca 5. I. emelet
Szociális Iroda - Héder Klára ügyintézõnél kell benyújtani
-A pályázat benyújtási határideje: 2007. december
17. 16.00 óra
-A pályázati anyag elbírálási határideje: 2008. január 18.
-A pályázatot a rendelet elõírásai szerint kell benyújtani.

A pályázat lebonyolításának
módja:
- A pályázatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el.
- A Szociális Bizottság döntését a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján nyilvánosságra hozza.
- Minden pályázó írásban kap értesítést az õt érintõ döntésrõl, melynek átvételétõl számított 30 na-

pon belül kell a nyertesnek megállapodást kötni a
pályázat kiírójával.
- Az Önkormányzat megbízásából a polgármester
megállapodást köt a nyertes pályázóval.

Kizáró feltételek:
Nem állapítható meg támogatás olyan lakásra,
melyben már van földgáz alapú fûtési lehetõség, a
lakást albérlet vagy más módon hasznosítják, a pályázattal érintett lakásra olyan pénzintézeti vagy
egyéb önkormányzati támogatás van érvényben,
mely érinti a lakás fûtési rendszerének kiépítését is,
továbbá lakás fenntartásával kapcsolatos költség
tartozása áll fenn ( áramdíj, vízdíj, gázdíj, közös
költség (lakbér).
A szabályok be nem tartása a pályázatból való kizárást eredményezi.
A fûtési rendszer kiépítéséhez nyújtható támogatás
a beruházási költség 50 %-a, de maximum
375.000.-Ft.
Az elnyert összeg csak a kivitelezés költségeire
használható fel. A tervezés költségeit az igénylõ viseli és nem számíthatók be az önrész összegébe.
A pályázaton elnyert támogatás a földgáz alapú
rendszer kiépítéséhez nyújtandó utólagos hozzájárulás. A munkálatok elvégzését igazoló számlát az
önkormányzattal kötött megállapodás megkötésétõl számított 12 hónapon belül kell benyújtani. A
számla benyújtása után az Önkormányzat 30 napon belül folyósítja a támogatást a kedvezményezett számára.
Budapest, 2007.október 16.
Solymári Gabriella
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
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A 2008-2009-es tanévtõl indul - Várják a jelentkezõket

Gimnáziumi oktatás a Janikovszky iskolában
A kerületi középfokú oktatás új színfoltjaként a
közelmúltban felújított Rottenbiller utcai iskola,
immár Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium a 2008-2009-es tanévtõl gimnáziumi 9. osztállyal bõvül. A részletekrõl Varga Márta igazgatónõ és Dobi Éva, a gimnázium vezetõje számolt be.
- A 12 évfolyamos gimnáziumi oktatásunkban szeretnénk megtartani iskolánk hagyományait, a személyközpontú, kompetencia alapú, változatos pedagógiai módszereket alkalmazó oktató-nevelõ munkát - tájékoztatott Dobi Éva
gimnáziumi vezetõ. - Az általános gimnáziumi tanulmányokon túl, a diákok humán, illetve mûvészeti ismereteket sajátíthatnak el
érdeklõdésüknek megfelelõen. Hangsúlyt fektetünk a
nálunk már meghonosodott
drámatörténeti, a zenei, a
képzõmûvészeti és a vizuális nevelésre, továbbá a kooperatív technikák alkalmazására és a módszerében

is érdekes, az önálló és csoportos feladatmegoldásra
építõ társadalmi ismeretekre. Sokirányú sportolásra,
táncra és balett oktatásra is
lehetõséget biztosítunk,
ugyanakkor fontos szerepet
kap a bontott csoportokban
történõ számítástechnikai
és nyelvi képzés is. A tanórai nevelésen kívül széles

Dobi Éva és Varga Márta

spektrumát kínáljuk a fakultációknak, szakköröknek és önképzõ köröknek.
A diákok emeltszintû érettségit tehetnek humán tárgyakból csakúgy, mint szá-

Gimnáziumi Nyílt Nap
A Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium szeretettel várja a szülõket, a felvételizõket, érdeklõdõket Gimnáziumi Nyílt Napjára, amelyet december 3-án 16 és 18 óra között tartanak. Az érdeklõdõk tájékoztatást kapnak a továbbtanulók lehetõségeirõl, a felvételi követelményekrõl, továbbá
bemutatják az iskola épületét. Cím: Rottenbiller utca 43-45.,
beiskolázással kapcsolatos információk: 342-6999/11-es
mellék, további információk: www.rottenbiller.hu

mítástechnikából vagy akár
testnevelésbõl is.
Varga Márta igazgatónõ elmondta: - A középfokú oktatásban iskolánk speciális, családias jellegét kívánjuk megtartani, melynek fontos eleme a személyre szabott foglalkozás,
továbbá az, hogy mindenkori legidõsebb növendékeink segítsék kisebb, alsóbb évfolyamra járó társaikat. Célunk, hogy tanítványaink minél sokoldalúbb
kommunikációra legyenek
képesek, jól eligazodjanak

a különbözõ élethelyzetekben. Olyan stabil ismeretanyaggal és középfokú mûveltséggel, azaz piacképes
tudással szeretnénk növendékeinket útra bocsátani,
melynek birtokában megállják a helyüket a felsõoktatási intézményekben. A
gimnáziumba saját iskolánk és a kerületi gyerekek
jelentkezését várjuk, de természetesen szeretettel várjuk a jelentkezõket egész
Budapestrõl és környékérõl
is. Az iskola nyolcadik osztályosai számára felvételi
követelmény, hogy tanulmányaikban legalább jó
rendû eredményt mutassanak fel. Számít a központi
felvételi vizsga eredménye,
illetve nem tantárgyi ismeretekre épülõ felvételi elbeszélgetést tartunk kreatív,
mûvészeti jellegû tevékenységekkel és a mindennapi életbõl vett szituációkkal kapcsolatos témákban.

S p o r t o l j u n k e g y ü t t ! - P ro g r a m a j á n l ó

Tárt kapus létesítmények
Budapest Fõváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
az iskolai szünetek és ünnepnapok kivételével minden szombaton megnyitja oktatási-nevelési
intézményeinek tornatermeit a
sportolni vágyó kerületi lakosok
számára. Az iskolákban a helyi
sajátosságoknak megfelelõ sportolási lehetõségeket ajánl. A
helyszíneken szakképzett foglalkozásvezetõk biztosítják a szakszerû és biztonságos sportolás
kereteit.
Kérjük, a programokra vigyen
magával lakcím azonosítót (személyi igazolvány, lakcímkártya),
mellyel igazolni tudja, hogy VII.
kerületi lakos. A helyszíneken váltócipõ használata kötelezõ!
Ingyenes sportolási lehetõség
tornateremben minden szombaton
9 és 13 óra között!
Helyszínek:
Baross Gábor Általános Iskola:
1078 Budapest, Hernád u. 42. Foglalkozásvezetõ: Spiesz Ádám.
Sportágak: labdarúgás, lábtenisz,
asztalitenisz.

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakiskola:
1073 Budapest, Kertész u. 30.
Foglalkozásvezetõ: Bendzsák István. Sportágak: kosárlabda, labdarúgás, asztalitenisz, tollaslabda
Alsóerdõsori Általános Iskola és Gimnázium: 1074 Budapest,
Alsóerdõsor utca 14/16. Foglalkozásvezetõ: Deákné Veszprémi Ágnes. Kosárlabdázási lehetõség.
A sportprogramok ideje alatt
minden helyszínen óvodás foglalkozást tartanak. A foglalkozásokon a kerületi fenntartású óvodák
óvodapedagógusai várják a gyerekeket szüleik kíséretében kézügyesség fejlesztõ, ügyesség fejlesztõ, mozgásfejlesztõ programokkal és játékokkal. Kérjük a
szülõket, hogy felügyelet nélkül
ne hagyják gyermeküket a programokon!
További információ: Budapest Fõváros VII. ker. Önkormányzat Képviselõ-testület Polgármesteri Hivatal SPORT CSOPORT
tel.:
351-7461,
e-mail:
sport@erzsebetvaros.hu

HITÉLET
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Árpád-házi
Szent Erzsébet plébánia
1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117
November 25-én, vasárnap, Krisztus Király ünnepe,
az egyházi év vége. Ezen a napon gyûjtés a Karitász
javára. November 26-án hétfõn 18 órakor szentmise
Dr. Kada Lajos érsek, templomunk bõkezû jótevõje
halálának 6. évfordulója alkalmából. November 29én, csütörtökön az esti szentmise után Ifjúsági Szentségimádás. December 1-jén, szombaton délelõtt 10
órakor adventi koszorú kötés a hittanteremben. 17,30kor adventi gyertyagyújtás a templomban. December
2-án advent elsõ vasárnapja. December 4-én, kedden
17 órakor Karitász gyûlés. December 5-én, szerdán
17,30-kor a KÉSZ klubestje a hittanteremben. December 7-én, elsõ pénteken betegeinket a szokásos módon
meglátogatjuk. Az esti szentmise után szentóra. December 8-án, szombaton a Szeplõtelen fogantatás ünnepe. 17,30-kor adventi gyertyagyújtás. December 9én advent második vasárnapja. December 12-én, szerdán 18 órakor szentmise Antall József halálának 14.
évfordulóján. December 13-án, csütörtökön 14 órakor
az Idõsek Klubja karácsonyi ünnepsége.
Advent minden hétköznapján roráté 6,30-kor. Ezeken
a napokon 7,30-kor nincs szentmise.
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Görög katolikus egyházközség

Az Istenszülõ templomba vezetése
Alig kezdõdött meg a karácsonyi elõböjt november 15-én, de 21-én már
ünnepünk van: az Istenszülõ templomba vezetése. Rózsák terei templomunkban is megtartjuk, s
a reggeli istentiszteleten
elõször hangzik fel az
ének: „Krisztus születik!
Dicsõítsétek…”
Az ünnep eredete
a hagyományra nyúlik
vissza, olyan eseményt
ülünk meg, mely a
Szentírásban nem szerepel. Az ünnep tárgya:
Máriát a szülei három
éves korában elvitték a
jeruzsálemi templomba,
ott a fõpap megáldotta,
további nevelésérõl ott
gondoskodtak. A keleti
egyház már a VIII. század óta ünnepli, a nyuga-

ti a XV. század óta. A
magyar kódexirodalom
neves darabja a XIII.
századból a Pray-kódex,
ebben található a Halotti
Beszéd címen ismert
magyar nyelvû szövegemlékünk. A bencés
rendtörténet ezt a kódexet a következõ néven is
számon tartja: Boldvai
Misekönyv. A Miskolc
melletti Boldva falu bencés apátsága részére készülhetett. (A minden
misekönyvben, itt is található egy naptár, melyben a november 21-ei
ünnep már szerepel.
Vajon ez nem keleti
hatásra került ide? 1910
táján jelent meg egy tanulmány Artim Mihály
görög katolikus lelkész
tollából, aki a Halotti

Beszédben szlávizmusokat vélt felfedezni, s úgy
vélte, hogy egyházi szláv
mûvek hatása tükrözõdik
benne. Egyébként hajdúdorogi
székesegyházunknak ez a búcsúnapja. A mai épület 1770 táján épülhetett (1860 táján bõvítve), de a helyén
is templom állhatott,
mégpedig templomerõd,
mert XVI. századi bástyafal vette körül, melybõl egy rész ma is áll.
Tudjuk, hogy a hajdúk
õsei pásztorok voltak, s
tán azért választották ezt
a búcsúnapot, mert volt
idejük ilyenkor már - behajtva a jószágot - ünnepelni. De az ünnep a
templom fontosságát is
kifejezi!
dr. Sasvári László

December - Karácsony hava - Télelõ

Adventus
Borbála és Miklós napja Domini
Borbála nap (december
4.): Katalinnal együtt védõszentje a lányoknak,
patrónusa a haldoklóknak, a bányászoknak, a
kõmûveseknek, az építõmestereknek és a tüzéreknek. Nyugat-Európában Dorottyával és Katalinnal együtt Borbála a
leggyakrabban ábrázolt
nõi szentek közé tartozik. A Felvidék bányavárosaiban- a selmecbányai oltár(1505) és a
Besztercebányai oltár
(1509) életnagyságúnál
nagyobb oltárszekrény
figurái bizonyítékai tiszteletének. A hagyomány
szerint a „Borbála-ág” a
cseresznye-, barack-,
mandula-gallyacska, ha
kivirágzik karácsonyig,
akkor a leány biztosan
férjhez megy.
Miklós napja (december 6.): A legenda
szerint, amikor elszegényedett szomszédja hozomány híján bordélyházba akarja adni leányát, Miklós éjszaka, ti-

tokban aranyat dob be
ablakukon. Ennek köszönhetõen megmenekül
a szégyentõl, és férjhez
mehet. A hozományt, az
aranyat, a fiatalabb lányok is megkapják. Miklós Myra püspökeként

számos csodát tesz. Föltámaszt három diákot,
segít a hajótörötteknek,
az ártatlanul elítélteknek.
Halála után nevét egyre
több legenda veszi körül.
A keleti egyház a 6. század óta szentként tiszteli
Oroszországban, Mária
után õ a legnépszerûbb
szent. Névünnepén, december 6-án, a szegény
lányok megsegítése emlékezetére, a 13. századtól szokás a gyerekek

megajándékozása. A téli
ünnepek ajándékozó lényei: Holle anyó, Pere
Noel, vagy az orosz
Fagyapó, Télapó régóta
ismeretesek. A magyarországi
ajándékozás
részben új keletû és városi eredetû. A 19. században a gyáriparral, a
csokoládégyártással válik általánossá. A magyar
paraszti hagyomány a
Miklós-járást
ismeri,
mely a középkori aprószentek-napi püspökválasztási játékból ered.
Miklós püspök kíséretével, krampusszal vagy
ördöggel olyan házakba
tér be, ahol gyerekek
vannak.
Vizsgáztatja
õket, és tudásuk szerint
kapják a virgácsot, illetve a jutalmat. Valaha a
helyi tûzoltó egységek
gyûjtötték össze és osztották szét a Mikulás
ajándékokat. Ma is nagyon várják a gyerekek
ezt a napot, mert a szokás lényege, az ajándékozás megmaradt.

Mindennek megvan a maga ideje az életben. Ideje az
örömnek, ideje a szomorúságnak, ideje az ültetésnek,
ideje az aratásnak, ideje a
készületnek, ideje az ünneplésnek, stb.
Az Egyház tudja ezt és
így él, ennek következtében
rend van az életében. Az
egyházi év készületi idõvel
kezdõdik. Ez az Advent.
Advent = Adventus Domini
= az Úr eljövetele. Ez az
idõszak készít fel minket az
elõttünk álló karácsonyra,
Jézus Krisztus születésének
ünnepére, de nemcsak erre,
hanem az Úrral való nagy
találkozásra is.
Minden ember, akár
tudja, akár nem, akár akarja, akár nem, élete végén a

halálába találkozik azzal az
Istennel, aki õt megteremtette és megváltotta. Ezen
találkozás alkalmával életünk minden percérõl számot kell adnunk a mi Istenünknek, hiszen ez a számadás lesz az alapja örök
sorsunknak.
Boldog az az ember,
aki ennek tudatában éli a
földi életét és készül a nagy
találkozásra, mert Isten eljön, nem késlekedik.
Szívbõl kívánom minden embertestvéremnek,
hogy az idei Advent közelebb vigyen minket Istenünkhöz és segítse a majdani számadást.
Török Csaba
plébános
Szent Erzsébet Plébánia

A Presbiteriánus Misszió alkalmai
Mindenkit szeretettel várunk a Presbiteriánus Misszió alkalmaira: szerda 18 órakor bibliaóra, vasárnap 10,30 órakor istentisztelet. Minden hónap elsõ vasárnapján élután 17 órakor
evangelizációs alkalmat tartunk. Keresztyén könyvtár is mûködik! Keresztyén gyermekfoglalkozás bibliai üzenet, énektanulás és játék minden vasárnap délután 3 órától. 1074 Budapest, Rákóczi út 78. Tel.: 322-9317, www.reformatus.org
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Ötven éve a fodrász szakmában

A kemény munkát soha nem érezték tehernek
Varga Mihályné, Cilike és Õri Gyuláné, Csöpike
50 éve dolgozik együtt a Hernád utca 5. szám alatti fodrászatban. 40 éve kollégájuk Szõke Zoltánné,
Katika, aki Cilike húga. Mindannyian itt kezdték
a szakma elsajátítását, sõt Katika húga is.
A három hölgy egymást
kiegészítve, egymástól átvéve a szót mesélték
anekdotáikat és a fodrászüzlet történetét.
15- 16 éves koruktól
dolgoznak itt, az akkori
tulajdonos Sule Géza
volt, aki mindig is sokat
segített a lányoknak és
mikor beteg lett, 1979ben átadta a bolt vezetését
Cilikének.
Sule Gézának nagyon
hálásak, ahogy mondják
élni tanította õket, megtanította, hogyan kell spórolni és pénzt is kölcsönzött nekik, hogy lakást
tudjanak venni. A hely
eredetileg férfi fodrászatként üzemelt, a nõi fodrászat csak a bolt hátsó felé-

ben kapott helyet. Cilikének és Csöpikének köszönhetõen, meg persze a
bolt tulajdonosának, aki
támogatta a lányokat, néhány éven belül megszûnt
a férfi fodrászat. Az üzlet
állandóan tele volt, megesett, hogy karácsonykor
vagy szilveszterkor hajnaltól késõ éjszakáig dolgoztak, és a boltban minden talpalatnyi helyen tele volt várakozó ügyfelekkel. A fodrászat nagyon
sikeres volt, a fodrászok
keményen dolgoztak, és
mindig követték a legújabb divatot. Így van ez
manapság is, évente mesterfokú tanfolyamra mennek mindannyian, hogy
tisztában legyenek a leg-

Az évfordulók alkalmából a barátokat és régi ügyfeleket büfével és pezsgõzéssel várják,
hogy megünnepeljék az elmúlt 50 illetve 40 évet.

újabb módszerekkel, és
követik az aktuális divatot
is, hogy a fiatal vendégek
igényeit is ki tudják elégíteni. Bár már nem dolgoznak egész nap, fõként délelõtt, kora délután tartanak nyitva. Sosem érezték
ezt kemény, nehéz munkának, nagyon szeretik
még most is, és mikor rengeteget dolgoztak, akkor
sem érezték tehernek.

Az Intercity ifjúsági csere
emlékezetes pillanatai
A Cseresznye Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Iroda szervezésében
valósult meg az Intercity
elnevezésû csereprogram a közelmúltban. A
tíz napos program emlékezetes pillanatait megörökítõ fotókból kiállítást rendeztek november
7-én a Szimplakertben.
- Az Intercity-t a Fiatalok
Lendületben
program keretében szerveztük, ami az Európa
Tanács programja a
2007-2013-as idõszakban. Célja, hogy a fiatalok számára nemformális nevelési programokat
támogasson,
mellyel hozzájárul a
készségeik, képességeik
fejlesztéséhez. A cserében részt vehetnek különbözõ országok 13-25
év közötti fiataljai, akiknek a csere által lehetõségük nyílik tanulni egy-

A legmeglepõbb mégis az, hogy annyi év munkaviszony és barátság
után ugyanolyan jó viszonyban vannak, ennek
köszönhetõ a hely barátságos légköre. Vannak
olyan vendégek, akik
szintén 50 éve járnak viszsza. Nem csak fodrászat
ez, klubszoba és presszó
is, sokan beugranak egy
kis beszélgetésre is. Nem

elég, hogy 50 éve együtt
dolgoznak, a nyaralójuk
is egy helyen van, együtt
járnak színházba is. Cili
férje mondta egyszer,
hogy olyanok õk, mint az
a két nõ, akik 25 évig ültek a börtönben egy cellában, egy napon szabadultak és szabadulásuk után
leülnek a börtön elõtti járdára beszélgetni még egy
órát.

Vasárnapi játszóház
A Százház utcai Sportcsarnokban minden vasárnap 10
órától 18 óráig játszóházat szerveznek a gyerekeknek. A
tornateremben óriáscsúszda, akadálypálya, légvár, labdák,
karikák, minikosár kipróbálására lesz lehetõség, 11.30 és
12.30 óra között pedig hetente változó gyermekprogramokat szerveznek.
A klubszobában kézmûves foglalkozások, képesség és koordinációfejlesztõ-, valamint különbözõ társasjátékok várják
a gyerekeket.
A belépõdíj 10 és 12 óra között 800 ft/ 2 óra + 5 ft/perc,
nagycsaládos igazolvánnyal 700 ft/ 2 óra + 5 ft/ perc. 12 óra
utáni belépés esetén. 600 ft/ 2 óra + 5 ft/perc, nagycsaládos
igazolvánnyal 500 ft/ 2 óra + 5 ft/ perc. Erzsébetvárosi lakosoknak 10 % kedvezmény (lakcím kártya felmutatásával, a
kísérõknek 200 ft.

Az MTK sakkozói az EB-n

mástól, megismerhetik
egymás kultúráját egy
adott témán belül, melyre a csere épül - tájékoztatott Csalagovits Zóra,
az iroda vezetõje. - A
Cseresznye iroda által
szervezett Intercity témája a demokrácia volt,
a cserén harminc, lengyel, francia, görög és

magyar fiatal vett részt
Erzsébetvárosból, illetve
annak testvérvárosaiból.
A kiállítás a csereprogramról készült legjobb fotókat vonultatta
fel, az érdeklõdõk a képeken kívül az egyik
francia résztvevõ által
készített kisfilmet is
megtekinthették.

A közelmúltban befejezõdött görögországi sakkcsapat Ebn a magyar nõi csapat a 30 ország versenyében a hetedik, a férfiak a 10. helyen végeztek, mindkét számot az oroszok nyerték.
Gara Imre szakosztály-vezetõtõl megtudtuk: - Az 5 fõs magyar nõi válogatottban az MTK-t Gara Anita és Gara Tícia
képviselte. A nõi csapatot az erõsorrend alapján az 5. helyre rangsorolták, így az elért eredmény kissé elmaradt a várakozástól. Valamennyi játékos közepes teljesítményt nyújtott. A rendkívül erõs mezõnyben a jelenleginél jobb helyezésért önmagukat felülmúló játékra lett volna szükség.
Küzdeni akarásában ez megvolt, de elméleti oldalról hiányzott. A jövõ évi sakkolimpiáig még van idõ....
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Kirakat: divat a szocializmusban

1701. november 27.

Munkászubbony, traktoros ruha, préseltbõr
cipõ, vihar-, lóden-, orkán kabát, nejlonharisnya csíkkal, vagy a nélkül, fodros nejlon kesztyû, színes mûszálas sál,
komplé, otthonka, nadrágkosztüm, forrónadrág, indiai ruha, Elegant
Május 1. Ruhagyár, Vörös Október Férfiruhagyár négy évtized emlékei az „államosított dívat” emlékei.
A filmhíradó részletek ízelítõt
adnak e kor hangulatából, archív felvételeken divatbemutatók sora pereg, riportok emlékezések követik egymást, divattervezõk, manökenek nyilatkoznak. A „Kirakat” bepillantást enged abba, hogy az ötvenes
évektõl a nyolcvanas évek végéig
miként befolyásolja a politika a
divatot is. Az „ország felöltözte-

vásárolt ruha, kabát, blúz, vagy
szoknya szinte egyenruhává válik. Igaz, hogy mindenki számára megfizethetõ áron. A központi ideológia változása pontosan követhetõ a divatban. 1954ben célul tûzik ki az öltözködési kultúra javítását. A hatvanas
évek végén a függetlenedõ ruhagyárak saját tervezõvel dolgoznak, kiépülnek az üzlethálózatok, a Luxus Áruház már
nyugati árukat is forgalmaz. A
hetvenes években megjelennek
a butikok. Ám a lódenkabát korában is a mindennapok emberével szemben a kiváltságos
hölgyek párizsi anyagokból készült nyugati divat szerint öltözködtek, a „Rotschild”, vagy az
„Arató” szalonból.
tése” jegyében központilag látják
el tervekkel a konfekcióipart. A
textil és ruhagyárak nagy szériákat gyártanak, a választék kicsi,
így aztán az Állami Áruházban

Megtekinthetõ:
2008. január 14-ig. Nyitva tartás: kedd kivételével 10-18 óra
között.

Jeles napok, világnapok
November 27.

December 1.

December 10.

„Ne vásárolj semmit!”
Nap
A „Ne vásárolj semmit!” napot
Ted Dave kezdeményezte 1992ben, Kanadában. Ted Dave a
reklám szakmában dolgozott.
Elhatározta, hogy tesz valamit a
reklámok állandó túlvásárlásra
buzdítása ellen. Ettõl kezdve a
vásárlásmentes napot egyre
több és több országban tartották
meg. A „Ne vásárolj semmit!”
napokon a különbözõ országokban és városokban nagy tömegeket megmozgató és figyelemfelkeltõ akciókat szerveznek,
amelyek során felhívják a lakosságot, hogy figyeljenek oda
saját vásárlási szokásaikra.

Az AIDS Elleni
Világnap

Az Emberi Jogok
Napja
„Ha majd
a jognak
asztalánál,
Mind egyaránt foglal helyet”
(Petõfi).
1948-ban
az ENSZ
közgyûlésén az emberi jogokról
szóló egyetemes nyilatkozatot
fogadtak el. 1950-tõl minden év
december 10-én emlékeznek az
Emberi Jogok Napjára. Petõfi
XIX. századi kívánságai vajon
mikor teljesülnek maradéktalanul?!

November 27.
Véradók Napja
A
Magyar
Vöröskereszt
1988-ban, ezt
a napot a Véradók Napjává
nyilvánította,
hogy felhívja
a figyelmet a
véradás szükségességére. Elõször 1954-ben
kaptak kitüntetést a sokszoros
véradók.

A WHO
1988-ban
az AIDS elleni küzdelem világnapjává december 1.jét jelölte
meg. Az
évnek ezen
a napján fokozottan
felhívják a figyelmet a biztonságos szexuális életre, a HIV fertõzés elleni küzdelemre.

December 3.
Fogyatékos Emberek
Nemzetközi Világnapja
1992-tõl az ENSZ kezdeményezésére a figyelem e napon a baleset, betegség,
katasztrófa következtében fogyatékossá vált
embertársaik felé
fordul.

A N A P O N T Ö RT É N T

Megszületik Celsius
1737-ben Anders Celsius svéd fizikus és csillagász tervezi meg a
máig is legáltalánosabban használt hõmérsékleti skálát. Az Európa hírû tudós számára, ez hozza
meg a világhírnevet.

1963. november 30.

Átadják az Astoria
aluljárót
Ez a fõváros elsõ gyalogos aluljárója. 12 lejárata biztosítja a felszíni forgalom zavarmentes mûködését.

1761. december 1.

Megszületik Marie
Tussaud
Már gyerekkorában megismerkedik a viaszbábuk készítésével,
mivel nevelõapja az anatómia illusztrálására használja. 17 évesen készíti elsõ viaszfiguráját,
Rousseau halotti maszkját. Madame Tussaud minden érdekes
embert megmintáz, legyen az király, vagy bûnözõ. 1845-ben nyitja meg Londonban panoptikumát,
melynek csodájára jár azóta is
az egész világ.

1925. december 1.

Szól a rádió
1925. december 1-jén felavatják
az elsõ rádió stúdiót a fõváros
VII. kerületében, a Rákóczi út 22ben. Ezzel kezdetét veszi a rádió
rendszeres mûsoradása.

1795. december 3.

Megszületik a
postabélyeg kitalálója
Sir Rowland Hill tanár, postai
szakember 1837-ben megreformálja a nehézkes és költséges
postaszolgáltatást. Javaslatára
megszületik az úgy nevezett
postabélyeg törvény. 1739-tõl a
küldemények árát már elõre vásárolható postabélyeg váltja
meg.

December 11.
Nemzetközi Hegy Nap
2003-tól
tartják meg
elõször az
emléknapot. Az ötletet az elõzõ évi „A
hegy nemzetközi éve” címû
rendezvénysorozat adta. A nap
célja, hogy ez a kezdeményezés is segítse a természet megóvását a környezet védelemét.

1896. december 10.

Meghal
Alfréd Nobel
A gyakorlatias kémikus feltalálója
a dinamitnak és a füstmentes
puskapornak. Halála után több
mint 31 millió svéd koronát hagy
alapítványa javára. A fizika, kémia, orvostudomány, irodalom terén kiemelkedõ egy-egy tudóst,
írót valamint a béke ügyéért legtöbbet tevõt részesítik az általa
alapított díjban.
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110 éves a Magyar Színház - 1. rész
Akik a Magyar Színház
épülete elõtt elhaladnak
gondolnak-e arra, ezen a helyen milyen híres színészek,
rendezõk, akarták megnyerni az Önök tetszését?
Gondolnák, hogy a több
mint 349 négyszögöl alapterületû telket, melyen a színház áll, magánszemélyek vásárolták meg? A színház
fenntartását sem az állam fizette, hanem részvénytársaságok? A színház létéért
több alkalommal küzdöttek,
hogy a csõdöt elkerüljék. Az
igazgatók gyakran adták át
egymásnak a kilincset. Voltak közöttük visszatérõk, és
olyanok, akiknek nevét érdemes megjegyezni.
Rákosi Szidi, a Nemzeti Színház
mûvésznõje, 1895. február 8-án,
kérvényt nyújt be a fõvárosi tanácshoz, hogy Józsefváros és Erzsébetváros külsõ részén elérhetõ
helyáru, polgári színház létesüljön. A fõváros a kérvényt pozitívan bírálja el, belátva, a Nagykörúton kívüli területek „színház ellátottságának” szükségességét.
Megbízza Lehner Lajos középítési igazgatót a megfelelõ terület kiválasztásával, aki három területet
jelöl ki. Ezek egyike az Izabella,
Wesselényi és Szövetség utcák által körülvett trapéz alakú terület,
ahol 1897. október 16-án felépül
Budapest ötödik állandó színháza,
a Magyar Színház.
Az intézmény tervezõje Láng
Adolf építész. A két emelet magasságú nézõtér 996 személy befogadására alkalmas. A részvénytársaság alapon mûködõ Színház
elsõ igazgatója, Relle Iván újságíró, aki a színház létrejötte érdekében is sokat fáradozik. „Az új
színházat és embereit jóindulattal
fogadta a közönség és sajtó, tõle
függ, hogy a rokonszenvet megtartsa”… „Csupa új erõ van ott és
lehet, hogy némelyik már zsebében tartogatja a marsallbotot, mint
Napóleon katonái, de egyelõre
még rejtegetik. Hanem majd kiüti
magát, mihelyt elmúlt az elsõ elõadások elfogultsága, mihelyt kissé
összetanultak, összeszoktak. Egy
már most is világos: olyan szépség-galéria nem volt még együtt
fõvárosi színháznál, s ha a nõi tagoknál a tehetség megfelel a külsõnek, a legfényesebb mûvészi jö-

võt jósolhatjuk az új színháznak.”
A megnyitó elõadáson bemutatják
Szávay Gyula alkalmi allegóriáját: Az elsõ lépést. Ebben Somló
Emma alakítását emelik ki. A másik darab, melyet elõadnak,
Sidney Jones Gésák címû operettje. „A szövege rossz, de a muzsikája bájos, színes és kedves. Ebben Vlád Gizella, Somló Emma
és Sziklay Kornél tetszettek…”
írják az Új idõk hasábjain. A Magyar Színház elsõ éve jelentõs siker nélkül telik el.
S ekkor lép színre az alig 25
éves Beöthy László, akinek a vezetése alatt a színház sikeres lesz.
1898-ban a Szulamit c. bibliai daljáték bemutatása nagy sikert arat.
A magyar szabadságharc idejében
játszódó Aranylakodalom címû

Beöthy László igazgató és az alelnök között incidens tör ki a New
York szépe c. darab próbája alatt,
és emiatt lemond. 1900-ban Rajna
Ferenc újságíró, színmûíró veszi
át a színház vezetését. Ám még
meg sem melegedik a szék alatta,
máris leköszön. Szilágyi Vilmos
fõrendezõ is csak átmeneti ideigLeszkay András színházigazgató
1901-ben történõ kinevezéséigtölti be a direktori tisztséget.
Elõbb drámai elõadásokkal kísérletezik, ám hamarosan áttér a könnyû, zenés mûfajra. 1905-ben azt
írják a korabeli lapok „Magyar
Színház megtette az elsõ kísérletet, hogy meghonosítsa nálunk a
franciák egyik érdekes, újabb
színpadi zsánerét, a revüt” Az akkori idõk aktuális eseményei ele-

Magyar Színház-1897

Magyar Színház-1914

történelemi színjátékot maga
Beöthy László írja Rákosi Viktorral együtt a Magyar Színház számára. Elõadják a János vitéz elõdjét, Szabados Béla Bolond c. daljátékát. Beöthy kérésére Herczeg
Ferenc átírja vígjátéknak a
Gyurkovics lányok c. regényét.
A Vasárnapi Újság arról a
szenzációról tudósít, hogy Sarah
Bernhardt vendégszerepel a Magyar Színházban. „A hírneves
francia színésznõ legújabban férfi
szerepekben játszik komoly színmûvekben. Így például Hamlet eljátszásával, közelebb hozta a francia ízléshez Shakespeare-t. A siker olyan frenetikus, hogy Európában is és így Budapesten is fellépett. Elsõ három alkalommal a
Népszínházban, ezúttal a Magyar
Színházban lép fel.”
A színházat sikeressé tevõ

venednek meg a színpadon.
„Akad a darabban tánc, a budapesti szobrok éjféli kongresszusa,
tüntetés, rendõri attak, asszonyregiment a jövõ hadserege, óriások
felvonulása, sok egyéb jó ötlet, és
egy pár igen szép hatásos vers,
melyet Heltai Jenõ írt.” Még cselekmény is van „mely meglehetõsen összefüggõ és nagyon mulatságos. Mesés pontossággal alakulnak a szebbnél szebb csoportok, és ami csak egyûvé hozható
külsõ színpadi hatás dolgában egy
estén, mind benne van az Ex-lex
címû látványosságban. A közönségnek nagyon tetszik a nálunk új
zsáner és valószínû, hogy az elsõ
magyar revünek hosszú élete
lészen e földön.”
1907-ben ismét Beöthy László ül a direktori bársonyszékbe. Új
programmal lép fel. A Magyar

Színházat prózai színházzá szándékozik alakítani. A színház számára hármas színmûpályázatot ír
ki: Herczeg Ferenc, Mikszáth
Kálmán és Jókai Mór egy-egy regényének dramatizálására. 1907.
október 11-én, Szent Péter esernyõjével nyitja meg a drámai
Magyar Színházat. Beöthy az,
akinek sikerül a Magyar Színházat a vezetõ színházak közé
emelnie. Olyan új és idõtálló
mûveket mutat be, mint Gorkij:
Éjjeli menedékhely, (Éjjeli szállás címmel), Ibsen: Nóra,
Rostand: A sasfiók, Shakespeare:
Hamlet, Goethe: Faust, Saw:
Warrenné mestersége.
1914-ben a színházat átépítik.
„Amikor például a Magyar Színház az Izabella téren felépült, kinek jutott volna eszébe… hogy
olyan aprólékosságért panaszkodjék, … a nézõtér természetes fõbejáratát a ruhatár állja el, vagy
hogy a karzati, a földszinti és a páholyközönség elõadás után egymásba hömpölyög. … Tagadhatatlan, hogy a Magyar Színház,
ahogy Láng Adolf megépítette- a
hegyes szögû, rossz körrajzú telken- nem is volt könnyû feladat.
… Vágó az idejét múlt külvárosi
színházat Párizsba vagy Londonba is beillõ ékszerdobozzá tette.
Falakat, hatalmas de otromba tartóoszlopokat döntött ki, lépcsõket
rántott le, zeg-zugokat tört ki, s a
helyükre jólesõ síkokat, kecses
íveket, meleg színeket, kedvesen
domborodó ornamentikát, fényt
és levegõt hozott be a régi falak
közé. A régi szûk és életveszélyes
elõcsarnok eltûnt. A helyében
most tágas, finom architektúrájú
színben és tónusban elõkelõ hall
díszeleg, mely különös jelentõséget ad a felvonásközöknek. Eltûnt a hirtelen görbületû és meredek kocsifelhajtó is. Most kerek
oszlopos, fedett elõpavilon áll helyén, kiegészítõje az elõcsarnoknak.” Az átalakított színházat
1914. december 19-én adják át.
Beöthy vezérigazgatója, majd
elnöke lesz az 1918-ban létrejött
Unió Részvénytársaságnak. Ezután megbízott mûvészeti vezetõk
saját kezelésben mûködtetik a
Magyar Színházat. Ez azzal a következménnyel jár, hogy az az
irányvonal, amit Beöthy neve
fémjelez, megszakad.
(Folytatjuk)
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H I R D E T É S F E LV É T E L : G A R AY
 ERZSÉBETVÁROSI GYORSSZERVIZ: teljes körû gázkészülék javítás, fûtésszerelés, dugulás-elhárítás, víz-, gáz-, villanykészülékek javítása 0-24 óráig, hétvégén is. Tel.: 321-3174, 06(20)342-5556

 KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT:
dugulás elhárítás, víz-, villany-, gáz-, fûtésszerelés és gázkészülék javítás anyagbeszerzéssel, garanciával. Tel.: 321-1826
 KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT:.
Teljes körû gázkészülék javítás, víz-, villany-, fûtésszerelés, gépi duguláselhárítás,
csatornatisztítás a nap 24 órájában, hétvégén is! Tel.: 321-8082,
291-2800,
06(20)334-3437
 GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS: cirkók,
konvektorok, cserépkályhák, tûzhelyek,
vízmelegítõk karbantartása, javítása garanciával 0-24-ig hétvégén és munkaszüneti napokon is. Tel.: 292-1990,
06(20)334-3438
 GÁZ ÉS FÛTÉSSZERELÕ GYORSSZERVIZ, teljes körû gázkészülék javítás, szervizelés, hétvégén is, garanciával.
Tel.: 06(30)3678-675, 06(20)350-3600
 Zárlakatos! Gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, ajtó-, ablakrácsok, lakatosmunkák, galériakészítés! Tel.:
06(30)961-3794
 Tv, cd javítás garanciával, kiszállási díj nélkül,
javítás esetén. Tel.: 06(30)394-4090, 06(70)6170242

UTCA
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 Vállalkozó vállal vízszerelés, fûtésszerelés,
gázszerelés átalakításokat, dugulás-elhárításokat,
ingyenes kiszállás, kõmûves munka, burkolás és
komplett lakásfelújítást, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.: 06(20)9125-128
 KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerûen! INGYENES dobozok! Tel.: 292-1612, 06(30)9443717, www.bauerteher.hu
 Villanyszerelés. ELMÛ szerelõ javít: lakásvillanyt, fûtéseket, bojler villamosságot, elõre megbeszélve, hétvégén is. Tel.: 06(70)259-0089, 3370338
 WC szagelszívó szerelés. Saját szabadalom.
Közben is, utána is szagtalan. Tel.: 06(70)2590089, 337-0338
 Vízóraszerelés, egyéb vízvezeték szerelés. Tel.:
251-4912
 Államilag elismert dajka pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensképzés. Kasza Szakképzés
06(1)276-5918

 Megbízható szakember burkolást, kisebb kõmûves munkát vállal, egyszerûtõl a lehetetlenig.
Tel.: 06(20)234-0811
 Vízvezeték - NONSTOP! Mosógépek bekötése, mosdók, csapok cseréje, javítások, felújítások.
Tel.: 06(30)954-9554
 Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló,
napellenzõ szerelése, javítása, garanciával. Tel.:
261-3380, 06(30)973-4378, 06(20)424-2618
 Bélyeggyûjteményeket, régi képeslapokat, régi
pénzeket és levélborítékokat vásárolunk. V., Bécsi
utca 5. Tel.: 317-4757
 Csempeburkolás-kõmûvesmunkák! Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakítása. Anyagbeszerzéssel, határidõre, garanciával!
Tel.:
06(20)961-6153
 Fogászat, fogtechnika, porcelán pótlás, fogsor
készítés kedvezõ áron, 40 százalék kedvezménynyel. Tel.: 322-3373, 06(20)975-7498

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

 Költöztetés, fuvarozás, emelõhátfalas
teherautóval. Ár megegyezés szerint. Tel.:
06(20)944-2092, Márton és Fiai

 AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERÛ JAVÍTÁSA, szigetelése, zárcserék garanciával. Horváth Ákos, tel.: 06(30)9628-704
 Irodák, lépcsõházak takarítását vállaljuk referenciával, számlaképesen. Tel.: 06(30)244-5634
 GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA gázégõk,
konvektorok, tûzhelyek, FÉG vízmelegítõk javítása, karbantartása. Bán László Tel.: 220-9765,
06(20)432-5598
 Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket, teljes könyvtárakat, vitrintárgyakat, régi képeslapokat, valamint CD-t, DVD-t, hanglemezt.
Tel.: 332-0243, 06(20)9220-001

 Villanyszerelés, gyorsszolgálat, bojler javítás
kiszállási díj nélkül. Tel.: 06(20)9393-799
 Ablakszigetelés! Ajtók, ablakok utólagos szigetelése szilikon gumival, garanciával. Tel.:
06(20)494-3657

 Török szõnyegrestaurátor kézi csomózású
szõnyegét szakszerûen kitisztítja, megjavítja. Régi,
új szõnyegeket vesz-elad. Felbecsül, tanácsot ad,
díjtalan kiszállással. II. Keleti Károly u. 20. Tel.:
315-2159, 06(20)246-5394
 II/a. kerület fejlõdõ részén 400 nm-es, örökpanorámás telek nyaralónak használt 2 szintes kis
téglaépülettel eladó, vagy lakásra cserélem. Ára:
13,9 mFt Tel.: 06(20)585-2966
 SIKERES INGATLANKÖZVETÍTÉS, értékbecslés, szaktanácsadás. Jutalék CSAK 2 %
(szerzõdéskötéskor, utólag fizetendõ). Tel.:
06(20)585-2966
 Angol és német nyelv tanítását vállalja fiatal
lány általános- és középiskolásoknak otthonukban,
1.200 Ft/óra díjért. Tel.: 06(20)560-3225, 06-1352-4631
 Fodrász házhoz megy. Férfi, nõi, gyermek hajvágás reális áron. Tel.: 06(70)345-5908
 Ruhajavító: Alakítás, javítás, zipzár csere, függönyszegés, foltozás, Garay u. 25. 78-as trolibusz
végállomásánál. Tel.: 06(30)528-8767
 Festés, mázolás, tapétázás megbízható szakemberekkel, garanciával. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.: 352-0188, 06(30)906-8696

 VII. kerületi, új építésû társasházban
világos, jó elrendezésû lakások kedvezõ
áron eladók. Lakásméretek: 33-112 nm.
Mûszaki átadás: 2008. augusztus. Tel.:
06(30)634-3139

 Kezdõ és haladó bridzs-tanfolyamok a belvárosban. Indulás: 2008. január 14-i héten. Információ és jelentkezés: www.bridzsakademia.hu,
bridzs@bridzsakademia.hu, 06(30)9000-400, 061-209-5243

 Faliszõnyeget, ebédlõasztal terítõt venne ügyvédnõ plüssbõl, kelinbõl, gyapjúszövésbõl. Tel.:
201-3711

 Szobafestés, mázolás, tapétázás. Tisztán, szépen, gyorsan. Tel.: 06(70)505-5855, www.mesterfesto.hu
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Négyezer év divattörténete
8. rész
Rokokó
(1730-1789)

A júniusban elhunyt
Bába Mihályné, Ida
néni egy különleges
gyûjtemény tulajdonosa volt.
A 34 darabos babakollekciója különbözõ öltözékeken keresztül mutatja be,
hogyan változott korszakról korszakra a ruhadivat.
A szebbnél szebb ruhadarabokat mind saját kezûleg, hosszú évek kutatómunkája után készítette.
Sorozatunkban, a babák
bemutatásán keresztül a
történelmi divatvilággal
ismerkedhetnek meg olvasóink.

Ennek a gáláns kornak legjellemzõbb vonása a mértéktelenség, mely a divatban is megnyilvánult. Távol-kelet
csodálatos színei tovább éltek a rokokóban. Újra
felfedezték a virágot, amit gyakran alkalmaztak ruhán,
hajon egyaránt. A nõk ruhájának jellemzõje a harang
alakú szoknya, alatta abroncs. A darázsderekat fûzõvel
érték el. Jellemzõ a fehérre púderezett arc és a fehér haj
(paróka).

Rejtvényünk megfejtõi a hirdetésben szereplõ étterem
kínálatából kapnak ízelítõt.

F Õ Z Z Ü N K- S Ü S S Ü N K

E G Y Ü T T F I N O M AT !

Finomságok hétköznapokra
Csikós rostélyos
Hozzávalók: 4 szelet rostélyos, 1
sárgarépa, 1 petrezselyemgyökér,
1 kisebb zeller, 1 fej vöröshagyma,
1 gerezd fokhagyma, egy kevés levescsont, 2 dkg liszt, 1 dl vörös
bor, 1 evõkanál paradicsompüré,
10 dkg füstölt szalonna, 2 dl víz, 1
kockacukor, 10 dkg zsír.
A hússzeleteket kiverjük,
sózzuk és forró zsírban hirtelen
átsütjük. A zsírba beletesszük a
zöldséget, a hagymát és a fokhagymát, a csontot és a cukrot,
majd szép sárgára megpirítjuk.
Ha megpirult a liszttel meghintjük, egy pár percig sütjük, majd
felengedjük vízzel, hozzáadjuk
a bort és a paradicsomot. A húst
visszarakjuk a lébe és puhára
pároljuk. Tálaláskor a besûrûsödött húslét átpasszírozva öntjük a húsra, a tetejére pedig pirított szalonnaszeleteket teszünk.
Burgonyakrokettel tálaljuk.
Sajtos csirkemell
Hozzávalók: 2 db kicsontozott
csirkemell, 30 dkg sajt, 4 dl tej-

föl, 2 db tojás, csirkefûszer,
liszt, olaj.
A csirkemellet vágjuk vékony szeletekre, két db tojást
verjük föl, megreszeljük a sajtot, majd a tejfölbe belekeverjük a csirkefûszert.
Egy jénai tálat kikenünk
olajjal. A csirkemell szeleteket
beleforgatjuk a lisztbe, tojásba, sajtba és beletesszük a jénai tálba. Addig rétegezzük,
amíg a hús el nem fogy. Minden réteget kenjük meg tejföl-

lel. A legvégére is tejföl kerüljön. Az edényt fedjük le alufóliával és elõmelegített sütõben
kb. 30 percig süssük. Ha megsült vegyük le róla a fóliát és
kissé pirítsuk meg. Krumplipürével tálaljuk.
Gyümölcskenyér
Hozzávalók: 6 db tojás 12 dkg
liszt, 12 dkg cukor, 3 dkg vaj
(megolvasztva), 5 dkg durvára
vágott dió, 1 citrom reszelt héja, 3 dkg mazsola, 10 dkg kan-

T U D N I VA L Ó K
Fokhagyma
A magyar konyha fokhagyma nélkül el sem
képzelhetõ. Hazánkban nagyban termesztik és
az egész világon kedvelik kiváló minõsége és
különleges ízjavító hatása miatt. Az orvostudomány igazolta érelmeszesedés elleni, emésztést
elõsegítõ, bélfertõtlenítõ, vérnyomáscsökkentõ,
epe- és májmûködést javító hatását. Tápértéke
jelentõs, mert szénhidrátot, fehérjét, fontos ásványi anyagokat, illóolajat, C-vitamint tartalmaz. Erõs, maradandó szaga miatt sokan húzódoznak használatától, s így elesnek a fogyasztá-

dírozott gyümölcs, 5 dkg étcsokoládé.
A tojás sárgákat habosra kikeverjük és hozzáadjuk az étcsokoládét, a diót, a kandírozott
gyümölcsöt, reszelt citromhéjat, mazsolát és a lisztet. A tojásfehérjét cukorral kemény
habbá verjük, lazán összekeverjük az összeállított tésztával,
legvégül hozzákeverjük az olvasztott vajat. Kizsírozott, lisztezett formában gyenge tûznél
kb. 50 percig sütjük.

A FÛSZEREKRÕL

sának elõnyeitõl is. Fogmosás, egy szem pörkölt kávé elrágása, vagy a rágógumi segít a fokhagymaillat eltüntetésében.
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BEKÜLDENDÕ A FÕSOROK MEGFEJTÉSE.
Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, szerkesztõségünkben 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: november 20. A 2007/13. lapszám nyertesei: Szalai János, 1071 Dózsa György út 64. fsz.4/a., Ádám
Mariann 1074 Dohány u. 20. I/1., Ludányi György 1077 Almássy tér 17. II/10. m
Gratulálunk! Nyereményük könyvutalvány. A nyeremény telefonon történõ egyeztetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõ.

Olvasni jó!

Könyvgyûjtés

Szabó Magda (1917-2007)
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.
Ki ne ismerné a Tündér Lalát, a Für Elise-t, a Születésnapot, az Abigélt? Hogy mi
köti össze ezeket a regénycímeket azon kívül, hogy letehetetlen könyvekrõl van szó?
Az, hogy több tucat társukkal egyetemben Szabó Magda képzeletének szülöttei.
Szomorú a hír, alig egy hónappal 90 születésnapja
után, november 19-én délután 4 órakor Szabó Magda
eltávozott közülünk.
Az ünnepelt írónõt olvasás
közben érte a halál.
Olvasni jó rovatunkban
többször is ajánlottuk már

Szabó Magda regényeit.
Most, a bõség zavarában abban bízunk, hogy Önök,
kedves Olvasóink már régen
kiválasztották maguknak
kedvenc Szabó Magda
könyvüket, legyen az novella, verses mese, meseregény,
útijegyzet, ifjúsági regény
vagy felnõtteknek szóló,
esetleg dráma vagy színmû.
Ne csak olvassuk Szabó
Magda írásait, ajánljuk
könyveit barátainknak, gyermekeinknek is.

Ne dobja ki!
Ajándékozza el!

Ha van olyan könyve, melyet
megunt, vagy nincs helye a tárolásra, ne dobja ki. Ha leadja szerkesztõségünkben, akkor témája
szerint eljuttatjuk az iskolákba és
a helyi nyugdíjasklubokhoz.
Cím: Garay utca 5.

Szabó Magda

Küldjön Ön is könyvajánlót!

A könyvadományok kiosztása megkezdõdött, következõ lapszámainkban tájékoztatjuk Olvasóinkat arról,
kiknek a könyvtárát gyarapítja a beérkezett több ezer könyv.
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Szeretet
karácsonyi
véradás
Nagy szeretettel és tisztelettel hívja a Budapesti
Vöröskereszt véradásszervezése a 18-60 év
közötti jó szándékú,
egészséges donorokat,
december 20-án /csütörtök/ 9-14 óra között
„Szeretet karácsonyi véradás”-ra!
Helyszín:
OVSZ
Péterffy Vérellátó, cím:
Péterffy Sándor utca 14.
félemelet. Szükséges:
személyi
igazolvány,
TAJ- és lakcímkártya.
Gondolja át! Sokkal
jobb adni, mint kapni!
Ajándékozza karácsonyra a gyógyulás esélyét!

P re m i e r

☺ ☺ ☺

Jövõre veled, ugyanitt 2.
A Madách Kamara 1978ban mutatta be Bernard
Slade Jövõre, veled,
ugyanitt címû kétszemélyes vígjátékát Szirtes Tamás rendezésében. Elsöprõ
sikerrel játszották évekig

Shütz Ila és Sztankay István szereplésével. Bernard
Slade megírta a történet
folytatását, az immár középkorú Doris és George
életének következõ 19
évét. A Jövõre, veled,

ugyanitt 2. címû vígjátékot
Gálvölgyi János és Hernádi Judit játsszák, a rendezõ
ezúttal is Szirtes Tamás. A
bemutató november 30-án
lesz a Madách Színházban
(Erzsébet krt. 29-33.).

Apuka nyakába veszi kislányát. Amikor azonban a
gyerek már jó ideje az apja
haját húzogatja, az rászól: Kislányom, hagyd már abba, fáj, ha húzod a hajam.
Mire a gyerek duzzogva:
- Jó, akkor nem keresem
tovább a rágógumimat.
*

Mûvészetbarátok
A Mûvészetbarátok Egyesülete programjai az Erzsébetvárosi közösségi Házban (Wesselényi utca 17.):
november 28-án Muzsikás
randevú a hetven éves Balázs Árpád zeneszerzõvel.
December 5-én 17.30-kor
Béres Ferenc énekmûvészre emlékeznek. Közremû-

ködik Hegedûs Valér zongoramûvész és a Béres Ferenc Kamarakórus, Hegedûs Szabolcs vezényletével. December 12-én 17.30
órakor Tükörben, homályosan címmel Rédai Gábor
szerzõi estje. December 19én 17.30 órakor Mûvészetbarátok karácsonya.

Lakossági fórum

Bolgár
közmeghallgatás

Az Erzsébetvárosiak
Klubja szeretettel várja
az érdeklõdõket lakossági fórumára december
4-én (kedden), 18 órára.
A fórum témája: Beszámoló Erzsébetváros ön-

kormányzatának 2007.
évi tevékenységérõl.
Vendég:
Hunvald
György polgármester.
Helyszín: Erzsébetvárosi Közösségi Ház (Wesselényi utca 17.).

Az Erzsébetvárosi Bolgár
Önkormányzat 2007. december 3-án 17 órakor közmeghallgatást tart az Erzsébetvárosi Közösségi Házban (Wesselényi utca 17.).

Országgyûlési
képviselõi
fogadónap

Kiállítás

Filló Pál Erzsébetváros
országgyûlési képviselõje
fogadónapját december
13-án tartja az István utca 29. szám alatt, 16-tól
18 óráig.

2007/17. szám

A Nyitott Mûterem alkotóinak kiállítása látogatható december 16-ig,
naponta 10 és 18 óra között a Dózsa György út
46. szám alatt.
A Fészek Mûvész-

klub Galériájában (Kertész utca 36.) november
30-ig Haris László fotómûvész munkái tekinthetõk meg. A kiállítás munkanapokon 14 és 19 óra
között látogatható.

Ipari
mûemlékek
Ipari mûemlékek fotókon
és
dokumentumokon
címmel nyílt kiállítás az
OMM Elektrotechnikai
múzeumában (Kazinczy
utca 21.) december 30ig. A kiállított anyagot az
ELMÛ Zrt., az Építészeti
Múzeum, a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár
Budapesti gyûjteménye,
a GA Magyarország Kft.,
az OMM Elektrotechnikai Múzeum és Sitkey
Gyula magángyûjtõ archívumából állították
össze.
Nyitva: kedd-péntek:
10-17 óráig, szombat: 916 óráig.

*

*

A rádió közlekedési hírei:
- Figyelem! Az M7-esen
autózók figyelmét szeretnénk felhívni, hogy legyenek óvatosak, mert egy
õrült

a

forgalommal

szemben autózik Budapest felé. Kovács épp az
autópályán hallgatja a felhívást, majd felcsattan:
- Hogy-hogy egy? Mind!
*

*

*

Egy motoros átkiabál a
sisakja alól a másiknak: Szia. Hogy jutok el a Váci
útra?
- Tessék? Nem értem! - kiabál a másik.
- A Váci útra akarok menni! - kiabál most már hangosabban.
- Jó! Menjél!

Karácsonyi
Kirakatverseny!
Idén is meghirdeti Erzsébetváros önkormányzata az immár hagyományos kerületszépítõ, ünnepi hangulatteremtõ, karácsonyi kirakatversenyét.
A nemes versenyben minden üzletportál részt
vesz, a háromtagú független zsûri december
10-e és 14-e között fogja bejárni a kerületet.
Az idei nyertes díja egy „Erzsébetváros legszebb
karácsonyi kirakata - 2007” feliratú díszoklevél,
melyet Hunvald György polgármester ad át a díjazott üzlet tulajdonosának, valamint egy bemutatkozó cikk az Erzsébetváros újságban.

Tegyük szebbé az ünnepet,
tegyük szebbé Erzsébetvárost!
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