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Aláírásgyûjtés 
A fûtéstámogatás
bevezetéséért kezdett
aláírásgyûjtésbe a javasla-
tot tevõ képviselõ (4. oldal)

Rá-rá hajrá! 
- Sokan élnek a kedvezõ
sportolási lehetõséggel
(5. oldal)

Ha gáz van, 
nincs gáz...
Kapcsolat az útfelújítások 
és a gázvezetékek között
(5. oldal)

125 éves 
a Madách
Az évforduló alkalmából
egy tavaszig tartó rendez-
vénysorozat kezdõdött az
iskolában. (10. oldal)

PPOOLLGGÁÁRRII  
VVÉÉDDEELLMMII  NNAAPP

március 4-én 10-16 óráig
a Városligetben. A BM Or-
szágos Katasztrófavédel-
mi Fõigazgatóság, a Ma-
gyar Polgári Védelmi Szö-
vetség, és a Fõvárosi Pol-
gári Védelmi Igazgatóság 
rendezvényérõl bõvebben
a 8. oldalon

Az Erzsébetvárosi Tele-
vízió a 2006. évi Ország-
gyûlési Képviselõ Vá-
lasztáson résztvevõ kép-
viselõ-jelöltek számára,
a korábbi pártegyezteté-
sen megállapodott 15
perces idõszakokra élõ
adásban biztosítja a meg-
jelenés, bemutatkozás le-
hetõségét. A kisorsolt

adásidõpontokat a 6. ol-
dalon találják olvasóink. 

Erzsébetváros cigányzenekara
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Erzsébetváros lakosság-
száma 2006. január elsõ
napján 59.166 fõ volt. Az
okmányirodán a tavalyi
születési, halálozási ada-

toknak és a házasságkö-
tések számának jártunk
utána. 

Részletek a 2. oldalon

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

Új honlap a régi címen:
www.erzsebetvaros.hu
Erzsébetváros önkormányzata már régen elkészíttette és
üzemeltette a kerületi honlapot, ám az információtechnoló-
gia fejlõdése ma már más, új követelmények elé állítja a
szolgáltatókat - a régi honlap tehát megérett a cserére.

Koromzay Annamária
képviselõ hívta fel a fi-
gyelmünket egy példa-
ként is emlegethetõ tár-
sasház összefogására. A
Király utca 1/B. számú

ház lakói a 2003-as év
végén döntöttek úgy,
hogy megpróbálják saját
kezükbe venni a társas-
ház ügyeinek intézését. 

Cikk a 4. oldalon

Országgyûlési
Képviselõ
Választás 2006

A Helyi Választási Iroda
tájékoztatója a
választókerületekrõl és
Erzsébetváros átnézeti
térképe a 12-13. oldalon

* * *
Az egyéni választó-

kerületek sorszáma és
az oda tartozó címek

(utca, házszám) 
a 14. 15. oldalon.

Országosan elsõ-
ként Erzsébetváros-
ban foglalkoztatnak
állás nélküli roma
zenészeket közhasz-
nú munka kereté-
ben. 

A program kísérleti jel-
leggel december elseje
óta mûködik. A közhasz-
nú munkásokat foglal-
koztató Kamilla Kht ve-
zetõje, Sztipich István, és
a kezdeményezés támo-
gatója Filló Pál ország-
gyûlési képviselõ tájé-
koztatásából kiderülnek
a részletek is. 

Folytatás a 3. oldalon Az Erzsébetvárosi Roma Zenekar elõadása a civil házban
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Választási negyedórák az ETV-n

Megkezdõdött 

a „kopogtatás”
A pártok képviselõinek
megállapodása értelmében
minden pártnak lehetõsége
van lapunkon keresztül fel-
hívást közzétenni a kopog-
tatócédulagyûjtésrõl. 
Részletek a 7. oldalon
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Társasház-kezelés összefogással

Többen házasodtak, kevesebben
születtek tavaly Erzsébetvárosban

E-mail címünk:

olvlev@

erzsebetvaros.hu

Az önkormányzat 
ingyenesen 

hívható 
telefonszáma:
06-80-204-531

Esélyegyenlõség
gyermekszemmel
Százhatvan pályamû érke-
zett arra a  képzõmûvésze-
ti pályázatra, amelyet a
Budapesti Esélyek Háza
hirdetett meg Esélyegyen-
lõség gyermekszemmel
címmel a fõvárosi általá-
nos iskolák felsõ tagozato-
sainak. (18. oldal)
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Erzsébetváros la-
kosságszáma 2006.
január elsõ napján
59.166 fõ volt. Az
okmányirodán a ta-
valyi születési, ha-
lálozási adatoknak
és a házasságköté-
sek számának jár-
tunk utána. 

Az okmányiroda
statisztikai adatai
szerint Erzsébetvá-
rosban a házasság-
kötések száma ta-
valy jelentõsen
megnövekedett.
Míg 2004-ben
197-en, 2005-ben
már 233-an mond-
ták ki egymásnak a
boldogító igent. A
születések száma
viszont csökkenõ
tendenciát mutat,
2004-ben 1846 ba-
ba jött a világra,
egy évvel késõbb
már „csak” 1773 újszülött-
nek adtak életet. 

A halálozások száma az
adatok szerint sajnos nõtt,
2338-ról 2382-re. 

Január elejei adatok
szerint január elsején 59166
fõ lakott a hetedik kerület-
ben, ezzel szemben egy év-
vel korábban csak 57091.
Lakcímváltozást-, amely

lakóhely létesítését,
tartózkodási helyre
bejelentkezést illet-
ve kijelentkezést
jelent - 2004-ben
6026-ot, 2005-ben
viszont 8258-at re-
gisztráltak. Érde-
kesség, hogy nem
sokan éltek az adat-
korlátozási lehetõ-
séggel, - amely
megtiltja hogy bi-
zonyos reklámcé-
lokra és egyéb ku-
tatások céljára szol-
gáltasson adatot a
hivatal - tavalyelõtt
öten, a tavalyi év-

ben is csak kilencen. 
ak

Többen házasodtak,
kevesebben születtek
tavaly Erzsébetvárosban
Statisztika a kerület életébõl

(Folytatás az elõzõ 
lapszámból)

A szerzõdés 
megkötésérõl
A szerzõdés elõkészítésé-
nél meg kell fogalmazni,
hogy a ház az eladásért
cserébe milyen munkákat
vár el, beleértve a külsõ-,
belsõ homlokzat felújítá-
sát, lift telepítését és az
esetleges alap megerõsí-
tést. Természetesen az el-
adási árnak és a felújítás
költségének összhangban
kell állnia. A felújításba

nem kell beleszámolni a
tetõt, mert az az építés ré-
sze. Hasonló a helyzet új
lift építésénél. Fontos,
hogy a háznak legyen tár-
sasházi ingatlanügyekben
járatos saját ügyvédje. Mi-
vel a befektetõvel az egész
tulajdonos-közösség nem
tud tárgyalni, ki kell jelölni
a tárgyalókat: célszerû fel-
hatalmazni a közös képvi-
selõt és néhány tulajdo-
nost. A tulajdonosok közül
a számvizsgáló bizottság
(vagy egyes tagjai) és né-
hány más tulajdonos (eset-

leg jogban, építésben jára-
tosabbak) 2-5 fõs csapata
tud érdemben dolgozni.
Fontos feladatuk a tulajdo-
nostársakkal való belsõ
egyeztetés, tájékoztatás,
iratok aláíratása.
A szerzõdésben - a szoká-
sos, kötelezõ elõírásokon
kívül - meg kell határozni
az építés-felújítás ütemét,
összhangját, a tulajdonba
adás feltételeit, a teljes fo-
lyamathoz szükséges fe-
dezet ellenõrzését, fel-
használási ütemét. Le-
gyen a társasháznak saját

mûszaki ellenõre, aki el-
lenõrzi a kiviteli tervet, az
építési-felújítási folyama-
tot, igazolja a munkák
szakszerû, szabályos el-
végzését. Az alapító okirat
módosítását és annak
költségeit célszerû a be-
fektetõre hárítani. Az épí-
tési munkák elõtt - hason-
lóan egy szomszéd ingat-
lanon végzett építkezés-

hez - a lakások és közös
tulajdonrészek állapotfel-
mérését el kell végezni.
Olyan - magától értetõdõ -
feltételeket is érdemes le-
írni, hogy az építkezéssel
érintett közös területeket a
befektetõ takaríttatja, le-
hetõség szerint biztosítja a
közlekedést, és a ház ér-
dekében is betartja a mun-
ka- és tûzvédelmi elõírá-
sokat. A szerzõdésben
szabályozni kell azt a nem
kívánt esetet is, hogyan
történik az elszámolás, ha
a szerzõdés ellehetetlenül.
Ilyen a befektetõ és a tár-
sasház miatt egyaránt elõ-
fordulhat. Emeletráépítés-
nél ki kell térni arra is,
hogy az új tulajdonrészen
az alapító okirat módosí-
tás bejegyzéséig hogyan
történik a közös költség
fizetése.
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Új kalapot a házra
Az elmúlt évek során Erzsébetvárosban is megnõtt a tetõtér-beépítést vállaló
társasházak száma. Jelentõs esemény ez, hiszen szó szerint többhónapos ko-
moly felfordulást okoz a lakóközösségek életében. Akkor mégis miért is vál-
lalják? És ha már vállalják, mi az, amire igazán oda kell figyelni az ügyinté-
zéskor, a szerzõdéskötéskor és a munkavégzés közben…? Elõzõ lapszámunk-
ban az általános, a szerzõdéskötést megelõzõ folyamatról olvashattak, míg
most a szerzõdéskötéssel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatja Gergely Jó-
zsef kerületfejlesztési alpolgármester olvasóinkat.

Gergely József

3. BELVÁROSI SAKK KUPA!

Harmadik alkalommal kerül meghirdetésre a svájci rendsz-
erû Belvárosi Sakk Kupa, melyre amatõr sakkozók jelentke-
zését várják.
Helyszín: Erzsébet krt. 40-42., fszt., 
Idõpont: 2006. március 4. szombat, 10 óra
A verseny tisztaságát és szabályszerûségét Balázs Gábor nemzetközi versenybíró biz-
tosítja. Információ és jelentkezés Borbáth András versenyszervezõnél: 06-203-507-356
E-mail: aborbath@ibs-b.hu
A rendezvény fõvédnöke dr. Szabó Zoltán országgyûlési képviselõ

Új honlap a régi címen:
www.erzsebetvaros.hu

Erzsébetváros önkor-
mányzata már régen
elkészíttette és üze-
meltette a kerületi
honlapot, ám az in-
formációtechnológia
fejlõdése ma már
más, új követelmé-
nyek elé állítja a szol-
gáltatókat - a régi
honlap tehát megérett
a cserére. 

Akik tavaly év végén el-
látogattak a honlapra, lát-
hatták, hogy csak nagyon
kevés szolgáltatása mû-
ködik. A részleges mûkö-
dés oka a megjelenésvál-

tás és a tartalmi forma ki-
alakítása volt. A megújult
honlap február elsejétõl
mûködik. Szolgáltatásai
között megtalálhatóak az
önkormányzati, hivatali
információk, de a netezõk
az e-hivatal szolgáltatása-
it is elérhetik.  A megújult

website mindig friss ada-
tokat, programajánlókat,
közérdekû híreket ígér. A
honlap gazdái kíváncsiak
a felhasználók vélemé-
nyére is, így a kérdések
mellett szívesen veszik a
lakosság fejlesztési javas-
latait.
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A hat hónapos foglalkozta-
tás során nemzetközi szín-
vonalon muzsikáló, ám ál-
lás nélküli roma elõadómû-
vészek számára biztosíta-
nak munkát, akik különbö-
zõ önkormányzati rendez-
vényeken lépnek fel - pél-
dául nyugdíjas otthonok-

ban, ápolási központok-
ban -, a többi napon pedig
gyakorolnak. Az elõadó-
mûvészek óvodákban is
tartanak foglalkozásokat,
ahol a roma népzenét nép-
szerûsítik roma és nem ro-
ma gyerekek számára. 

A megállapodásban
résztvevõ zenészeknek
meghatározott óraszámot
kell ledolgozniuk, bérük és
járulékaik 40%-át az ön-
kormányzat, a fennmaradó
60%-ot a munkaügyi köz-
pont fizeti. 

A kezdeményezés el-
sõdleges célja, hogy a zené-
szek a késõbbiek során

nyugdíjellátásban részesül-
hessenek. Aközhasznú fog-
lalkoztatás bejelentett mun-
ka, ennek köszönhetõen az
elõadómûvészek visszake-
rülnek a munka világába és
a késõbbiek során jogosul-
tak lesznek álláskeresési já-
radékra.  

Sztipich István a Ka-
milla Munkahelyteremtõ
Kht. ügyvezetõ igazgatójá-

nak elmondása alapján a
hetedik kerületben nagyon
sok roma mûvész él, akik a
rendszerváltás után több-
nyire munka nélkül marad-
tak, jobb esetben portásként
tudtak elhelyezkedni. 

A tapasztalat azt mutat-
ja, hogy a roma zenészek
hangulatos, színvonalas
mûsort adnak. Amennyi-
ben a lakosság részérõl to-
vábbra is pozitív visszajel-
zések érkeznek, a tervek
szerint további hat hónap-
pal meghosszabbítják a ze-
nészek foglalkoztatását. 

Sztipich István kihang-
súlyozta, hogy a program
megvalósulását Filló Pál
országgyûlési képviselõ
nagymértékben támogatta,
közbenjárásának köszön-
hetõ, hogy az ötletet a mun-
kaügyi központ pozitívan
fogadta. 

Kérdésünkre Filló Pál
elmondta: - Nagyon fontos,
hogy segítsük a munka nél-
kül maradt mûvészek elhe-
lyezkedését, hiszen ezek az
emberek fantasztikus tu-
dással és virtuozitással ren-
delkeznek. Elõadásuk óriá-
si élményt jelent a hallga-

tók számára, ezért is keres-
tem meg ez ügyben a mun-
kaügyi minisztert azzal,
hogy erzsébetvárosi mintá-
ra országos programot in-

dítsunk. Számításaink sze-
rint ezzel több ezer mû-
vészt, romákat és nem ro-
mákat egyaránt álláshoz tu-
dunk majd juttatni. 

SSSSzzzzíííínnnnvvvvoooonnnnaaaallllaaaassss    cccciiiiggggáááánnnnyyyyzzzzeeeennnneeee    kkkköööözzzzhhhhaaaasssszzzznnnnúúúú    mmmmuuuunnnnkkkkáááábbbbaaaannnn

A Magyar Nõi Karrierfejlesztési Szövetség pályázatán há-
rom témakörben, a nõk, a romák és a fogyatékkal élõk
esélyegyenlõsége témákban nyújtott be pályázatot a ke-
rületi önkormányzat. A díjak átadására február 8-án a Bel-
ügyminisztériumban került sor. Kisebbségi kategóriában a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének kü-
löndíját „A sokszínû Erzsébetváros” címmel beadott, a ro-
ma zenészek foglalkoztatására készített programmal ke-
rületünk nyerte. A méltatásban kiemelték a roma kisebb-
ségi önkormányzat aktív tevékenységét, és a helyi önkor-
mányzat példamutató munkáját és eredményeit a kisebb-
ség felzárkóztatásáért. A díjat az önkormányzat részérõl
Saáry Tibor, a kisebbségi önkormányzat részérõl Farkas
Jenõ elnök vette át, aki egyébként köszönõ oklevelet is
kapott munkájáért.

- Mindkét frakció tudomá-
sul veszi a normatívából
juttatott összeg mértékét,
azt, hogy komoly megszo-
rító intézkedésekre van
szükség az így felmerülõ
hiány csökkentésére -
mondta Gál György. - Ám
teljesen egyetértünk abban,
hogy a spórolás nem érint-
heti a folyamatban lévõ fel-
újításokat, beruházásokat,
lehetõség szerint elkerüli a
szociális háló nyújtotta biz-
tonságot és az oktatási-ne-

velési intézmények büdzsé-
jét. Úgy gondoljuk, hogy
több éves együttmûködé-
sünk igazán akkor válik hi-
telessé, ha magunkon kezd-
jük meg a takarékoskodást.
Megállapodásunk értelmé-
ben tehát a beterjesztett
költségvetéshez egy kiegé-
szítõ javaslatot nyújtunk be,
mely szerint a „karcsúsí-
tást” a képviselõ-testületi
kiadásokon kezdjük el. En-
nek megfelelõen megszün-
tetünk két bizottságot, több

bizottságban a tagok szá-
mát is csökkentjük és  a
képviselõi-alapot is meg-
szüntetjük. Ez utóbbit a ko-
rábbi években a képviselõk
maguk használhatták fel
közcélokra, ám a majd 18
millió forintos kiadást idén
más, a lakosságot, a kerüle-
tet érintõ célokra fordítja
majd Erzsébetváros. 

Gál György hangsú-
lyozta: mielõtt a „rossz-
nyelvek” felkapnák a hírt,
tisztázni kell - szó nincs ar-

ról, hogy a költségvetés
egyensúlya megroppanna a
kerületben, egyszerûen a
számunkra rossz forrás-
megosztási részesedés mi-
att a lakossági érdekeket és
a fejlesztést szem elõtt tartó
költségvetést kell készíte-
nie a kerületnek. 

Gál György

Önmagán kezdi a spórolást a képviselõ-testület
Megszûnik két bizottság és a képviselõi-alap 

Országosan elsõként Erzsébetvárosban foglalkoz-
tatnak állás nélküli roma zenészeket közhasznú
munka keretében. Aprogram kísérleti jelleggel de-
cember 1-je óta mûködik. A közhasznú munkáso-
kat foglalkoztató Kamilla Kht vezetõje, Sztipich
István, és a kezdeményezés támogatója Filló Pál,
országgyûlési képviselõ tájékoztatásából kiderül-
nek a részletek is. 

A forrásmegosztásból való részesedés nagyban befolyásolja a kerületek költ-
ségvetését. Az összeg nagyságára sok „külsõ” tényezõ, - jelen esetben példá-
ul a külsõ kerületek rendkívül erõs lobbija - is hatással van. Erzsébetváros-
nak, a korábbi évekkel ellentétben, idén egy milliárddal kevesebb jutott,
mint amennyi „várható” lett volna. Gál György frakcióvezetõtõl megtudtuk:
a képviselõ-testület MSZP-SZDSZ frakciója megállapodott arról, hogy a
spórolást a testületnek „magán kell” kezdeni.

A Cigányzenekar
februári programjai:
A Cigányzenekar február 22-
én, a Rózsa utca 3. szám
alatt 14.00 órakor lép fel az
Idõsek Klubjában, majd feb-
ruár 24-én  Fényes György
nótaklubjának keretén belül
a Civil Házban - Wesselényi
utca 17. - 14.00 órától tekint-
hetik meg az érdeklõdõk a
mûsorukat.

Önkormányzatok az esélyegyenlõségért 

Erzsébetváros cigányzenekara
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Az eb mikrochippes
megjelölését 2006.
február 1. és 2006. má-
jus 31. tartó idõszak-
ban a kerületi önkor-
mányzat a VII. kerület
közigazgatási terüle-
tén lakó és az ebet ott
is tartó ebtulajdonos-
nak/ ebtartónak térí-
tésmentesen biztosít-
ja, az alábbiakban fel-
sorolt, az önkormány-
zattal szerzõdést kötõ
partnereknél:

VII. kerület
� dr. Konrád János 1072 Bp.
Akácfa u. 43.
� dr. Kovács Katalin 1078
Bp. Marek J. u. 11.
�Palavet Állatorvosi Rende-
lõ Bt. (dr. Pallagi Attila) 1071
Bp. Peterdy u. 35.
� dr. Takács Györgyi Gabri-
ella 1076 Bp. Garay u. 21.

V. kerület
� Anselmus Bt. (dr. Péli Jó-
zsef) 1054 Bp.Báthory u.17.
� City-Vet Kft. (dr.
Szulyovszky Balázs) 1056
Bp. Belgrád rkp. 17.

VI. kerület
� Pharma Klinika Kft. (dr.
Nándorfi Zoltán) 1062 Bp.
Andrássy út 81.
�dr.Hill István 1066 Bp.Ó u.
36.

VIII. kerület
� K und K Állatgyógyászati
Bt. (dr. Kósa Zita) 1082 Bp.
Horváth Mihály tér 11.
� dr. Kátai Zoltán 1082 Bp.
32-esek tere 2.

XIII. kerület
� Budapesti Állatkórház Kft.
(dr. Vándor István) 1135 Bp.
Lehel út 43.
� Gén-Coop KKt. (dr. Gerszi
Kornél) 1133 Bp.Kárpát u.5.

XV. kerület
� Primavet ÁK Kft. (dr. Zsol-
dos László) 1152 Bp. Rákos
út 60.
� dr. Horváth László 1155
Bp. Széchenyi u. 8.

„„„„KKKKUUUU TTTT YYYYAAAACCCCHHHHIIIIPPPP””””

„Sajnos a képviselõ-testü-
let mostanáig nem vette
napirendre fûtéstámoga-
tással kapcsolatos elõter-
jesztésemet, pedig már si-
került ennek fontosságáról
tíz képviselõ-társamat is
meggyõznöm. Ahhoz,
hogy ez a kezdeménye-
zés valóra váljon még hat
képviselõ támogatására
van szükség. Elõterjesz-
tésem lényege, hogy az
idei évre 8 illetve 9 ezer
forintos egyszeri támo-
gatást javaslok, majd ezt
követõen a szociális ren-
delet módosításával min-
den év december, január,
február hónapban havon-
ként 4 illetve 5 ezer forint
fûtéstámogatást adjon az

önkormányzat az arra jo-
gosultaknak. 

A támogatottak köre
természetesen sokakat
érint, hiszen a rászorultak
is sokan vannak. 

Ahhoz, hogy ez az er-
zsébetvárosi polgárok
nagy számát érintõ támo-

gatásra tett javaslatom vé-
gül is képviselõ-testület elé
kerüljön, úgy gondoltam,
hogy a lakosság segítségét
kell, hogy kérjem, s ezért
aláírásgyûjtésbe kezdtem.

Eddig több ezer alá-
írás gyûlt már össze, mi-
vel az itt élõk látják,
hogy a téli közüzemi
számlák kifizetése nagy
gond számukra, mind az
egyedül állóknak, mind
pedig a családosok szá-
mára.

Akik eddig már aláír-
ták az íveket, azoknak
nagyon köszönöm, de to-
vábbra is kérem, Erzsé-

betváros lakosságának se-
gítségét.

Írják alá minél többen

a gyûjtõ íveket (például a
Klauzál tér 16. szám alatti
irodában), hogy a képvise-
lõ-testületben a még min-
dig ellenzõk is lássák azt,
hányan is állnak Erzsébet-
városban élõk közül e kez-
deményezés mögött. 

Úgy gondolom, ha
képviselõ társaim elé ter-
jesztem az aláírásokkal
megtámogatott indítvá-
nyomat, akkor már nem
lesz akadálya, hogy az ab-
ban leírtak valóra is válja-
nak. 

Az önkormányzatiság
lényege az is, hogy a hely-
ben jelentkezõ problémá-
kat, helyben is oldjuk meg. 

Aminket képviselõnek
megválasztó emberek
érezzék azt, hogy a befize-
tett adóforintjaikért kapnak
is vissza valamit, fõleg ak-
kor, ha ezzel sok ember
gondján segítünk.”

Aláírásgyûjtés a fûtéstámogatásért
FFFFeeeellllhhhhíííívvvváááássss

Koromzay Anna-
mária képviselõ
hívta fel a figyel-
münket egy példa-
ként is emlegethetõ
társasház összefo-
gására. A Király ut-
ca 1/B számú ház la-
kói a 2003-as év vé-
gén döntöttek úgy,
hogy megpróbálják
saját kezükbe venni
a társasház ügyei-
nek intézését. 

A házzal kapcsolatos te-
endõket évek óta egy 3
fõs intézõ bizottság látja
el, melynek elnöke Sza-
bó Tibor. Õ menedzseli a
ház ügyeit. Elmondása
alapján sikerük titka,
hogy minden létezõ pá-
lyázati lehetõséget meg-
próbálnak, elsõsorban a
kerületi, a fõvárosi és
akár a mûemléki alapnál
megjelenõket is. Eddig
hatszor pályáztak siker-
rel, többek között tetõ-
szigetelésre, homlokzat-
tatarozásra, lépcsõház-
festésre és a központi-fû-

tés teljes felújítására. Az
elmúlt három évben - a
pályázati támogatást is
beleértve - a ház felújítá-
sára 20 millió forintot
fordítottak.

Szabó Tibor szerint
könnyelmûség lenne azt
állítani, hogy egyszerû
dolog egy társasház
ügyeit kezelni, de odafi-
gyeléssel elsajátítható ez
a tudás. Kihangsúlyozta,
hogy aki magára vállalja
ezt a feladatot nem árt,
ha rendelkezik mûszaki
és gazdasági ismeretek-
kel is. A sikerhez szüksé-
ges a lakók pozitív hoz-
záállása is, akik azonnal
jelzik a házban észlelt
hiányosságokat. Sõt, a
közös erõfeszítéseknek
köszönhetõen jobban
ügyelnek környezetükre.
Szabó Tibor más társas-
házak lakóit is arra biz-
tatja, hogy ne féljenek az
önállóságtól, és végez-
zék el idõben a szüksé-
ges felújításokat, külön-
ben könnyen elértéktele-

nedik az ingatlanuk és a
teljes ház is. Kiemelte,
õk személy szerint sokat
köszönhetnek az 1-es
számú választókerület
képviselõjének, Korom-

zay Annamáriának, aki a
nehéz helyzetekben em-
beri és nagyon sok szak-
mai segítséget nyújtott a
számukra.

Almási Kitti

AAAA    KKKKiiiirrrráááállllyyyy    uuuuttttccccaaaaiiiiaaaakkkknnnnaaaakkkk    ssssiiiikkkkeeeerrrrüüüülllltttt

Társasház-kezelés lakossági összefogással

Korábbi két lapszámunkban már olvashattak a Puskás Attila Sándor által elõ-
készített javaslatról, melynek értelmében módosításra kerülne a szociális ren-
delet, azaz kiegészülne egy fûtéstámogatásra vonatkozó paragrafussal. A kép-
viselõ az alábbi felhívást juttatta el lapunkhoz.
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Az ötlet kitalálója, Schmidt
Zoltán képviselõ tájékozta-
tása szerint már az elsõ al-
kalmak után elmondható,
hogy nagy az érdeklõdés,
sokan élnek a kedvezmé-
nyes sportolási lehetõséggel.
Az érdeklõdõk elsajátíthat-
ják a különbözõ sportok
alapjait, a profibbak akár ki-
sebb bajnokságot is meg-
szervezhetnek. Aszezon áp-
rilisig tart, ekkor ugyanis
kezdetét veszi a szabadtéri

sportolás. Schmidt Zoltán
hangsúlyozta, várják a to-
vábbi jelentkezõket is, akik
a hétvégét sportolással sze-
retnék eltölteni. A részvétel-
hez tagkártya felmutatása
szükséges, amely egy jelké-
pes összegért, mindössze öt-
száz forintért igényelhetõ a
Szászház utca 9. szám alatt.
Természetesen a kicsikre is
gondoltak a szervezõk, akik
óvodapedagógusok vezeté-
sével szombatonként kéz-

mûves, rajzos foglalkozáso-
kon vehetnek részt.  Az in-
gyenes programokra szülõi
kísérettel várják a csemeté-
ket: február 11-én, 18-án és
25-én, március 4-én, 11-én
és 25-én, valamint április 1-
jén, 8-án, 22-én és 29-én. A
megjelölt napokon délelõtt
9.00 és délután 13.00 között
szakemberek vezetésével

alkothatnak az adott hely-
színre látogatók. A gyerme-
keknek szervezett progra-
mokra minél több érdeklõ-
dõt várnak. Részletesebb in-
formációért a Polgármesteri
Hivatal sport csoportjánál,
valamint e-mailben a
sport@erzsebetvaros.hu-n
lehet érdeklõdni.

almási

Sportoljunk
együtt!
Erzsébetváros Önkormány-
zata az iskolai szünetek és
ünnepnapok kivételével min-
den szombaton megnyitja
oktatási-nevelési intézmé-
nyeinek tornatermeit a spor-
tolni vágyó kerületi lakosok
számára. Az iskolákban a
helyi sajátosságoknak meg-
felelõ sportolási lehetõsége-
ket ajánl. A helyszíneken
szakképzett foglalkozásve-
zetõk biztosítják a szakszerû
és biztonságos sportolás ke-
reteit. Kérjük, a programokra
vigyen magával lakcím azo-
nosítót (személyi igazolvány,
lakcímkártya), mellyel iga-
zolni tudja, hogy VII. kerületi
lakos. A helyszíneken váltó-
cipõ használata kötelezõ!

Programok 
szombatonként
Baross Gábor Általános
Iskola (Hernád u. 42.)
9.00-11.00 Asztalitenisz
11.00-13.00 Lábtenisz, ko-
sárlabda
Erzsébetvárosi Általános
Iskola és Informatikai
Szakiskola(Kertész u. 30.)
9.00-11.00 Röplabda
11.00-13.00 Kosárlabda

Óvodásoknak
A foglalkozásokon a kerüle-
ti fenntartású óvodák óvo-
dapedagógusai várják a
gyerekeket szüleik kíséreté-
ben kézügyesség fejlesztõ,
ügyesség fejlesztõ, moz-
gásfejlesztõ programokkal
és játékokkal. Kérjük a szü-
lõket, hogy felügyelet nélkül
ne hagyják gyermeküket a
programokon.
Magyar-Angol Kéttan-
nyelvû Általános Iskola
és Vendéglátó Szakisko-
la (Dob u. 85.)
Február 11., 25., Március
11., 25., Április 8., 22.
Alsóerdõsori Ének-Zene
Tagozatos Általános Is-
kola (Alsóerdõsor u. 14-
16.)
Február 04., 18., Március
4, 18., Április 1., 29.

További információ:
SPORT CSOPORT

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

LLLLAAAAKKKKOOOOSSSSSSSSÁÁÁÁGGGGIIII
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Rá-rá hajrá! - Sokan élnek a kedvezõ sportolási lehetõséggel
Decemberben az erzsébetvárosi iskolák tornater-
mei megnyitották kapuikat a  kerületi lakosok
elõtt. Asportolni vágyók minden szombaton igény
szerint kosárlabdázhatnak, asztaliteniszezhetnek,
röplabdázhatnak, és  lábteniszezhetnek. A sporto-
lás biztonságát foglalkozásvezetõk felügyelik.

- A kerületõrség munkája
nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy Erzsébetvárosban a
lakók biztonságban érez-
hessék magukat - mondta
Bán Imre. - Ha a teljesség
igénye nélkül, csak a fon-
tosabb feladataikat sorol-
juk fel, akkor is hosszú lis-
tát kapnánk az elvégzett
munkáról. Így, szelektálva
a beszámoló adatai között,
csak  a valóban kiemelke-
dõen fontos részletekre
térnék rá.

A kerületõrség, 24 órás
járõrszolgálatot tart Erzsé-
betvárosban. Együttmû-
ködve a közterület-fel-
ügyelettel és a Bûnmegelõ-
zési Polgárõri Egylettel kö-
zös járõrszolgálatot látnak
el, kiemelten ellenõrzik az
oktatási intézmények kör-
nyékét, és helyszíni biztosí-
tást nyújtanak az erzsébet-
városi, civil, hitéleti vagy
önkormányzati nagyren-
dezvényeken. 

Nagyon fontos, hogy
feladatuk ellátása közben
olyan területek védelmét is
ellátják, melyek Erzsébet-

város rendje szempontjá-
ból kiemelten fontosak.
Ilyen például az eb-tartási
kötelezettségek betartatása
(1953 alkalom), az illegális
plakátozás (108 alkalom),
lakossági segítségnyújtás
(117 alkalom), csendhábo-
rítás (2012 alkalom), köz-
terület szennyezéssel kap-
csolatos eljárás (2057 alka-
lom). 

Összefoglalva úgy vé-
lem, hogy a kerületõrség
tagjainak munkája elen-
gedhetetlen Erzsébetváros
közbiztonságának fejlesz-
tése szempontjából.

Terítéken a közbiztonság
Aközrendvédelmi bizottság januári ülésén a 2005.
évi 4. negyedévi munkát összefoglaló sorozatban
elhangzott beszámolók közül, most az Erzsébetvá-
rosi Kerületõrség munkájáról ad tájékoztatást
Bán Imre a bizottság elnöke. 

Molnár István kerü-
leti és közgyûlési kép-
viselõ a társasházi pá-
lyázatok elõtt egy
fontos és megfonto-
landó lehetõségre hív-
ja fel a társasházak
lakóinak figyelmét.

- Idén tovább folytatódik a
fõváros tulajdonában vagy
kezelésében lévõ útvona-
lak felújítása. Ezek közül
kiemelten szeretném fel-
hívni a Dohány utcában, az
Izabella utcában és a Nefe-
lejcs utcában lakók figyel-
mét a felújításokkal járó
esetleges következmé-
nyekre. Konkrétan arra,
hogy a közmûcserék során
az utcákban sor kerül a
gázvezetékek cseréjére a
ház rákötéséig. Amikor ez
elkészül, a Gázmûvek
nyomáspróbát tart és ilyen-
kor derülhet ki az, hogy a
régi vezetékek tömítetle-
nek, nem felelnek meg az
elvárásoknak, esetleg szi-
várognak és ezért a Gáz-
mûvek kizárja a házat a
szolgáltatásból. A vezeté-

keknek a mai szabványok
szerinti cseréje milliós ösz-
szeget jelenthet egy épület
esetében.

Az erzsébetvárosi ön-
kormányzat idén is létre-
hoz költségvetésében egy
olyan célkeretet, melybõl a
gázszolgáltatásból kizárt
házak igényelhetnek ka-
matmentes, visszatérítendõ
támogatást, ehhez azonban
szintén rendelkezniük kell
önrésszel. Ezért azt javas-
lom az érintett utcákban el-
helyezkedõ társasházak-
nak, hogy mielõtt eldönte-
nék, mely munkákkal pá-
lyáznak a kerületnél és a
Fõvárosnál az idei eszten-
dõ társasházi pályázatain,
gondolják végig vagy vizs-
gáltassák meg azt, hogy
milyen állapotban van a
társasház gázvezetéke, il-
letve tekintsék át a ház
anyagi helyzetét arra az
esetre való tekintettel is, ha
a gázvezetékükrõl a veze-
tékek felújítása során kide-
rül, hogy cserére szorul a
házon belül is.

PPPPáááállllyyyyáááázzzzaaaattttooookkkk    eeeellllõõõõtttttttt

Kapcsolat az útfelújítások 
és a gázvezetékek között

A gyerekek a sportnak minden formáját szeretik. Képünk
illusztráció, a decemberi óvodáskupán készült.

illusztráció
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Parlament-
látogatás

Filló Pál országgyûlési
képviselõ másfél órás par-
lamenti sétára hívja febru-
ár 24-én Erzsébetváros ér-
deklõdõ polgárait. A láto-
gatás során megismerhe-
tik az Országgyûlés épüle-
tét, a képviselõk munkáját
és a Parlament kulisszatit-
kait is. Részvételi szándé-
kukat kérjük jelezzék mun-
kanapokon 11 és 17 óra
között a 342-7531 és a
321-0637-es telefonszá-
mon.

* * *
Ismét ellátogathat a Parla-
mentbe Dr. Szabó Zoltán-
nal, Erzsébetváros és Jó-
zsefváros országgyûlési
képviselõjével! Dr. Szabó
Zoltán 2006. február 23-án,
csütörtökön 9 órai kezdettel
várja Önöket a Parlament-
be. A parlamentlátogatás-
hoz elõzetes bejelentkezés
szükséges, a 347-7531-es
telefonszámon. A látogatás
idegenvezetõvel zajlik, idõ-
tartama bõ egy óra, a prog-
ramon való részvétel díjta-
lan.

A Budapesti Esély-
egyenlõségi Koordi-
nációs Iroda „Nõk a
médiában” címmel
szakmai kerekasztal
beszélgetést szerve-
zett az Erzsébetváro-
si Közösségi Házban.
Az összejövetelen a
meghívott elõadók -
Szily Nóra, Thun
Éva, Sáfrány Réka és
dr. Eötvös Pál - vala-
mint a rendezvény
vendégei megvitat-
ták, szerintük milyen
képet fest a média a
mai nõkrõl. 

A jelenlévõ férfiak és nõk
egyöntetûen negatívnak
ítélték a média által kiala-
kított mai nõképet. Meg-
állapították, sõt felméré-
sekkel alátámasztották,
hogy a nõk gyakran szere-
pelnek szexuális tárgy-
ként, vagy egyszerû csa-
ládanyaként, háziasszony-
ként. Sokszor komolyta-
lan témákban szerepelte-
tik õket a különbözõ újsá-
gokban, rádió-és televízió
csatornákon, viszont nem
jellemzõ, hogy szakmai
sikerükrõl hallhatunk, ol-
vashatunk. Szóba került
az is, hogy a hasonló kva-
litással rendelkezõ férfiak
magasabb pozíciókhoz,
ezáltal pedig nagyobb le-
hetõségekhez juthatnak,
mint az ugyanolyan kép-
zettségû nõk. Ez utóbbi

véleményt a férfiak meg-
kérdõjelezték.

Abban már nem jutot-
tak egyetértésre a felek,
hogy mi lehet a megkülön-
böztetés oka. Férfiak részé-
rõl hangzott el olyan véle-
mény is, hogy a nõkrõl ki-
alakított negatív kép nagy-
mértékben a nõk hibája, sõt
az is, hogy a „primitív” nõ-
kép egyfajta társadalmi
igény. Megállapították,

hogy aszerint, mi a kelen-
dõbb, az üzlet határozza
meg, mit közvetítenek a
médiumok. A beszélgetés
néha vitává kerekedett,
újabb és újabb kérdések
merültek fel. A nõi oldal
képviselõi elmondták, nem
biztosan az a belsõ igé-
nyük, ami a médiában
megjelenik róluk. Megálla-
pították, hogy a közéletben
kevés nõ szerepel, nem jel-

lemzõ, hogy a nõk véle-
ményalkotók illetve véle-
ményformálók lennének.
Egységesen egyetértettek
abban, ahhoz, hogy pozitív
változások következzenek
be, a kialakult helyzet ellen
közösen kell fellépniük.
Bár a jelenség nagyon ne-
hezen változtatható meg,
ha lenne összefogás, bizto-
san lenne elõrelépés is.

AK

FOGADÓÓRA
Dr. Szabó Zoltán, Erzsébet-
város 10. sz. választókerüle-
tének országgyûlési képvise-
lõje fogadóóráit minden hó-
nap elsõ szerdáján tartja az
MSZP Erzsébetvárosi Szer-
vezete irodájában, 18-19
óráig.Elõzetes bejelentkezés
szükséges a 342-7531-es
számú telefonon. Dr. Szabó
Zoltán elérhetõ a
zoltan.szabo@mszp.hu e-
mail címen is.

Az Erzsébetvárosi Esték következõ rendezvényére február
21-én 17 órakor kerül sor „Nyugdíj és szociális ellátások
2006-ban” címmel. A rendezvény helyszíne az MSZP Er-
zsébetvárosi Szervezetének Erzsébet krt. 40-42. szám
alatti helyisége. Vendég: Kórózs Lajos államtitkár. Minden-
kit szeretettel vár a házigazda: Filló Pál, Erzsébetváros or-
szággyûlési képviselõje. (X)
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Negatív képet sugall a média a nõkrõl

Az Erzsébetvárosi
Televízió a 2006. évi
Országgyûlési Kép-
viselõ Választáson
résztvevõ képviselõ-
jelöltek számára, a
korábbi pártegyez-
tetésen megállapo-
dott 15 perces idõ-
szakokra élõ adás-
ban biztosítja a
megjelenés, bemu-
tatkozás lehetõségét. 

Afebruár 8-i adásban nyil-
vános sorsoláson döntöt-
ték el, hogy melyik párt je-

löltje, mely napon szere-
pelhet az adásban. Az
ETV 15-15 perces élõ mû-
sorai 17, illetve 17.15 óra-
kor kezdõdnek. Ismétlésre
a következõ napokon 11,
illetve 11.15 órakor kerül
sor. A kérdõjeles idõpon-
tok a korábban be nem je-
lentkezett jelöltek számára
lettek fennhagyva.

Adásidõ
� FEBRUÁR 21.
MIÉP-Jobbik 9. vk.
MSZP 9. vk.

� FEBRUÁR 22.
FIDESZ-MPSZ 10. vk.
MDF 10. vk.
� FEBRUÁR 28.
MIÉP- Jobbik 10. vk.
MSZP 10. vk.
� MÁRCIUS 1.
Munkáspárt 9. vk.
? 10. vk.
� MÁRCIUS 7.
FIDESZ-MPSZ  9. vk.
Munkáspárt 10. vk.
� MÁRCIUS 8.
? 9. vk.
SZDSZ 10. vk.
� MÁRCIUS 14.
? 10. vk.
MDF 9. vk.
� MÁRCIUS 16.
SZDSZ 9. vk.
? 9. vk.

Régi, erzsébetvárosi, családi fotókat keresünk!
Szerkesztõségünk idén sorozatban emlékezik meg Erzsébetváros 125. születésnapjáról, és az el-
telt idõszak alatt bekövetkezett változásokról. Lapunkban fotóanyaggal is szeretnénk megemlé-
kezni a kerület múltjáról. Ehhez azonban olvasóink segítségét is kérjük!  A régi idõk felidézéséhez
a családi fotóalbumokba szeretnénk „bekukkantani” - persze csak jelképesen.Önöket kérjük, hogy
ha olyan fotókra találnak az albumban, a szekrény mélyére rejtett dobozban, vagy akár a nagy-
szülõk emléktárgyai között, melyek visszarepítenek a múltba, és segítenek felidézni Erzsébetvá-
ros múltját, keressenek meg minket. A fotót digitalizálás után azonnal visszaadjuk, visszajuttatjuk
tulajdonosának.Várunk utca vagy tér részleteket, de várunk családi fotókat is. A képek publikálá-
sakor kívánság szerint megjelöljük a tulajdonost, és hogy kit és mit ábrázol a fotó.Telefonszámunk:
462-34-11. Címünk: 1073 Budapest, Garay utca 5. E-mail címünk: olvlev@erzsebetvaros.hu.

ÁLLÍTSON ÖN IS EMLÉKET ÕSEINEK!

FFFFEEEELLLLHHHHÍÍÍÍVVVVÁÁÁÁSSSS!!!!

Választási negyedórák az ETV-n
ÉÉÉÉllllõõõõ    aaaaddddáááássssbbbbaaaannnn    aaaa    kkkkééééppppvvvviiiisssseeeellllõõõõ---- jjjjeeeellllööööllll tttteeeekkkk

A lapszámunkból anyagtor-
lódás miatt kimaradt köz-
meghallgatásról szóló tájé-
koztató-sorozat következõ
lapszámunkban folytatódik.
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AZ MSZP VII. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK JELÖLTJEI:

9. VÁLASZTÓKERÜLET: FILLÓ PÁL
10. VÁLASZTÓKERÜLET: DR. SZABÓ ZOLTÁN
Kérjük, támogassa továbbra is munkájukat, és ajánlószelvé-
nyét munkanapokon 10-tõl 18 óráig juttassa el az alábbi cí-
mek egyikére:  MSZP Erzsébetvárosi Szervezete - Erzsébet
krt. 40-42.,  István utca 29., vagy hívjon minket a
34-27-531-es számon, és felkeressük Önt! 

FIGYELEM! AJÁNLÓSZELVÉNYEIKET CSAK MSZP-S MEGBÍ-
ZÓLEVÉLLEL RENDELKEZÕ GYÛJTÕINK SZÁMÁRA ADJÁK ÁT!

Tisztelt Erzsébetvárosi Lakosok!
A MIÉP - JOBBIK VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉG

országgyûlési képviselõjelöltjei 
9 VK. VARGA TIBOR,

10 VK. PAPP NORBERT. 
Az ajánlószelvény leadható: � MIÉP iroda - Kazinczy u. 56. H-P 16-
tól 19 óráig � Lottózó trafik Dembinszky u. - Ne-
felejcs u. sarok � Forgó Travel (utazási iroda) Lö-
völde tér 7. Szövetségünkhöz csatlakoztak kisgazdák,
és egyes polgári körök is.

ÖSSZETARTOZUNK!  
Köszönettel: Varga Tibor 9.vk., Papp Norbert 10 vk.

Ha megtiszteltnek
ajánló szelvénye-
ikkel, akkor azt az
igazolvánnyal ren-
delkezõ gyûjtõink-
nek adják át.

AZ SZDSZ 
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ-JELÖLTJE

A 9. VÁLASZTÓKERÜLETBEN - MOLNÁR ISTVÁN

A 10. VÁLASZTÓKERÜLETBEN  - TAKÁCS GÁBOR

Bizalmukat és támogatásukat kérjük ahhoz, hogy a következõ
négy esztendõben jelöltjeink képviselhessék Önöket a Magyar
Országgyûlésben! Amennyiben ajánlószelvényével támogatni kí-
vánja jelöltjeinket, leadhatja azt  a Dob utca 103. szám alatti

SZDSZ irodában hétköznap 8 - 18 óra kö-
zött, vagy a 322-9815-ös telefonon történõ
jelentkezés esetén felkeressük Önt. 

Filló Pál
MSZP
Wesselényi - Rottenbiller sarok  �
Wesselényi - Almássy tér sarok  �
Peterdy u. 10. sarok  � Bethlen u. 35.
� Marek J. u. 27. � István u. 1.
Péterfy u. 13. � Dohány u. 84. -
Almássy u. sarok  � Izabella u. - Dob
u. sarok  � Csengery u. 21. � Király
u. 71. � Lövölde tér 1. � Damjanich
u. 51. � Munkás u. - Rottenbiller u.
6./a � Dózsa Gy. út 32. � Marek J. u.
36. � István u. 37. � Péterfy 47.

Kecskés Gusztáv
KDNP-Fidesz
Wesselényi u. - Rózsa u. sarok (70.)
� Almássy tér 19. - Csengery sarok
� Peterdy u. 21. � Hernád u. 56. �
Dembinszky u. 51. � István u. 17. �
Sajó u. 10.� Péterfy u. - Alsó erdõsor
u. sarok � Dohány u. 82. - Hársfa u.
sarok � Dob u. 89. � ATSZK elõtt �
Barát u. 1.� Bajza u. 2.� Damjanich
u. 52. � Rottenbiller u. 35. � Dózsa
Gy út 12.� Nefelejcs u. 4.� István u.
42.

Molnár István
SZDSZ
Wesselényi u. - Rózsa u. sarok
(68.) � Wesselényi u. 54. - Hársfa
u. sarok � Marek J. u. 15. � Her-
nád u. 39.� Murányi u. 49.� István
u. 22. � Murányi u. 1. � Alsó erdõ-
sor u. 2. � Dohány u. 57. � Dob u.
72. � Rózsa u. 31. � Szövetség u.
2/c �
Damjanich u. 4. � Barcsay u. 10. �
Dembinszky u. 6. � Verseny u. 16.
� Hernád u. 6. � Cserhát u. 5.

Simon Péter
MDF
Wesselényi u. - Vörösmarty u. sa-
rok � Wesselényi u. 51. - Hársfa sa-
rok � Marek J. u. 5. � Hernád u. 35.
� Hernád u. 41. � István u. 45. �
Garay u. 30. � Dohány u. - Alsó er-
dõsor u. sarok � Dob u. -
Rottenbiller u. sarok � Hársfa u. 40.
� Király u. 97. � Szövetség u. 20. �
Damjanich u. 25/b � Hutyra u. - Iza-
bella u. 3/b sarok � Peterdy u. 28.
� Murányi u. 25. � Hernád u. 32. �
Cserhát u. 13.

Varga Tibor
MIÉP - Jobbik A
Harmadik Út
Wesselényi u. - Almássy tér sarok
� Peterdy u. - Bethlen u. sarok �
Bethlen G. u. - Marek J. u. sarok �
Marek J. u. 41. � Nefelejcs u. 53. �
Nefelejcs u. 20. � Bethlen G. u. 5. �
Dohány u. 92. � Szenes Hanna
park (Jósika utcai tér) � Jósika u.
8. � Király u. 85. � Huszár u. 6. �
Damjanich u. 30. � Izabella u. 36. �
Peterdy u. 37. � Damjanich u. 39. �
István u. 16. � Thököly - Murányi u.
sarok.

Megállapodás
A 9. számú választókerület képviselõjelöltjei megállapodnak az önkor-
mányzati hirdetõtáblák felosztásában. A jelöltek kijelentik, hogy csak saját
tábláikra ragasztanak, és felkérik aktivistáikat, szimpatizánsaikat, hogy az
általuk aláírt megállapodást maradéktalanul tartsák be.

Budapest, 2006. február 3.

A 9. országgyûlési választókerületi 
jelöltek megállapodása a plakátozásról

A Független Kisgazda,- Földmunkás és Polgári Párt jelöltje
A 9. VÁLASZTÓ KERÜLETBEN BARA MÁRIA

A 10. VÁLASZTÓ KERÜLETBEN PREIL PÉTER

Ajánlószelvényét csak hivatalos megbízással rendelkezõ
munkatársunknak szíveskedjen átadni!

Ajánlószelvényét átvesszük irodánkban: VII. kerület Nefe-
lejcs u. 53. Hétfõtõl-péntekig 14 -18 óra között, szombaton: 9 -12  óra kö-
zött. Megbeszélés alapján érte megyünk! Ha irodánk zárva van, a posta-
ládába szíveskedjék bedobni. Tel.: 36-1-787-0278,  06(20)462-8320

Bizalmát köszönjük!

A korábbi években, bár-
milyen kampány, szavazás
esetén, ellepték a házfala-
kat, oszlopokat, és minden
szabad négyzetcentimé-
tert, a lakosságot döntésre
buzdító plakátok. 

Idén azonban más lesz a hely-
zet, hiszen a kerületben rendelet
tiltja a „szerte-szét” plakátozást.
A jelöltek szóróanyagait az ön-
kormányzati hirdetõtáblákon le-
het elhelyezni. 

A 9. választókerületben in-
duló, az önkormányzat képvise-
lõ-testületében jelenlévõ pártok
jelöltjei február elején szétosz-
tották egymás között a helyeket.
A megbeszélésen abban is meg-
állapodtak  a jelöltek illetve
képviselõik, hogy amennyiben
más párt is szeretné jelöltjeit a
hirdetõtáblákon „reklámozni”,
az alábbi felsorolásból arányo-
san juttatnak helyet mindenki-
nek. 

A hirdetõtáblák felosztása - Címjegyzék

MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM JELÖLTJEI: 
9. SZ.VK.: SIMON  PÉTER, 

ÖNK.KÉPVISELÕ, A SZOCIÁLPOLITIKAI  KEREKASZTAL ELNÖKE
10. SZ. VK.: SOÓS KÁROLY

TEOLÓGUS, KISEBBSÉGI SZAKÉRTÕ
AJÁNLÓSZELVÉNYÉT CSAK HIVATALOS MEGBÍZÁSSAL

RENDELKEZÕ MUNKATÁRSUNKNAK ADJA ÁT, 

AKI A KÖVETKEZÕ NAPOKBAN FELKERESI!

AJÁNLÓSZELVÉNYÉT ÁTVESSZÜK  IRODÁNKBAN: 1072 BP. KIRÁLY U. 43-45. 

HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 14-18 ÓRA

KÖZÖTT, SZOMBAT: 9-12 ÓRA KÖZÖTT

MEGBESZÉLÉS ALAPJÁN ÉRTE MEGYÜNK! TEL: 3221-417; 06 30 5520-624;

KÖSZÖNJÜK  MEGTISZTELÕ BIZALMÁT!
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Visszaélt 
A fotón látható ismeretlen férfi Sz.
Gábor nevére és adataival kiállított
416574AT számú ideiglenes szemé-
lyi igazolvánnyal több alkalommal is
visszaélt már. A férfi például ezzel az
okirattal igazolta magát akkor is ami-
kor tavaly közterületen való alkohol-
fogyasztás miatt igazoltatták. Mint ki-
derült a fotón látható férfi, Sz. Gábor
személyi adatait felhasználva ideig-
lenes személyit csináltatott a kerületi okmányirodában,
azonban állandót már nem kapott, mivel az iroda észrevet-
te, hogy Sz. Gábor és az ismeretlen fotója teljesen más.

„Márkás” tolvaj
Nagy értékû tárgyakat tulajdoní-
tott el egy ismeretlen elkövetõ
egy Dohány utcai lakásból. A 25
év körüli, 185-190 cm magas,
kövér testalkatú, kb.130-150 kg
súlyú férfi 3 digitális fényképezõ-
géppel és annak tartozékaival,
egy fényképalbummal, egy
Samsonite típusú táskával, egy
Pierre Carden karórával, vala-

mint egy Nokia 7280 típusú mobiltelefonnal távozott a la-
kásból. Magával vitte még az egyik bejelentõ személyi iga-
zolványát, lakcím-, adó- és TB kártyáját is, továbbá 20 ezer
forint készpénzt. Az elkövetõrõl a fenti grafika készült.

Cigarettára utaztak

A kerület egyik élelmiszer üzletében három személy az el-
adó figyelmének elterelésével a pult alól lopott el 25 karton
Marlboro és 15 karton Multifilter cigarettát. Az elkövetõk
204 ezer forintos kárt okoztak az üzletnek. Az egyik
elkövetõ: barna rövid hajú, barna szemû, kb. 40-45 év kö-
rüli, normál testalkatú, kb. 160 cm magas férfi. A lopáskor
baseball sapkát, sötét színû nadrágot, világos kabátot, és
fekete cipõt viselt. A képen látható gyanúsított egy 35-40
év körüli, fekete hosszú hajú, kb.170-180 cm magas, kövér
testalkatú nõ volt. Világos színû, félhosszú kabátot, fekete
csizmát és egy nagy kerek fülbevalót viselt. Vele volt egy
barna rövid hajú, kb 180 cm magas, normál testalkatú, fe-
hér férfi is.
A kerületi rendõrkapitányság kéri, aki a fenti bûncselekmé-
nyekkel kapcsolatban érdemleges információval rendelke-
zik, hívja a kapitányságot a 461-8100 telefonszámon.

Az erzsébetvárosi Bûn-
megelõzési Polgárõri
Egylet januári akciói so-
rán több esetben akadá-
lyozott meg gépkocsi
feltörést, illetve a kihû-
lés veszélye miatt haj-
léktalanokat szállíttattak
a számukra fenntartott
átmeneti szállásra. Az
esetekrõl Mezei Sándor,
az egylet vezetõje tájé-
koztatott.

Esti járõrözésük al-
kalmával egy párra let-
tek figyelmesek, akik
hosszú ideje, feltûnõen
nézegettek egy gépkocsit
a Huszár utca és a Ró-
zsák tere sarkán. Az egy-
let munkatársai gyanús-
nak találták a fiatal pár
„érdeklõdését”, ezért
odamentek hozzájuk,

hogy kérdõre vonják
õket, mire a pár nõ tagja
elszaladt. Értesítették a
rendõrséget, akik a fia-
talembernél lévõ cso-
magban többféle, gépko-
csi feltöréshez alkalmas
szerszámot találtak.

Egy másik járõrözé-
sük során a Dohány utca
irányából riasztó hangját
hallották, ezért az utcá-
ban végignézték az üzle-
tek kirakatüvegeit, illet-
ve a parkoló autókat.
Gyanújuk beigazolódott:
egy gépkocsi ablaküve-
gét betörve találták. Ér-
tesítették a rendõrséget,
és mint késõbb kiderült,
feltehetõen két fiatal tör-
te fel az autót, ahonnan
értékes szerszámgépeket
vittek el.

Hajléktalanokra
is figyelnek

Két esetben hajlék-
talanokat mentettek
meg az esetleges kihû-
léstõl. A hidegben utcá-
ra kényszerülõ embere-
ket a kerületõrökkel kö-
zösen gyõzték meg ar-
ról, hogy a zord idõben
ne az utcán töltsék az
estét, menjenek be in-
kább egy hajléktalan
szállóra. A hajléktalano-
kat a Máltai Szeretet
Szolgálat munkatársai
szállították el. Egy má-
sik alkalommal pedig az
Astoria aluljárójából vi-
tettek el két, fagyosko-
dó hajléktalant, nekik
további segítséget a
Menhely Alapítvány
munkatársai adtak.

AAAA    BBBBûûûûnnnnmmmmeeeeggggeeeellllõõõõzzzzééééssssiiii     PPPPoooollllggggáááárrrrõõõõrrrr iiii     EEEEggggyyyylllleeeetttt     aaaakkkkcccciiiióóóóiiii

Gépkocsi feltörést akadályoztak meg

A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság,
a Magyar Polgári Védelmi Szövetség,

a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 

POLGÁRI VÉDELMI NAPOT
rendez

BUDAPESTEN
2006. MÁRCIUS 4-ÉN 10-16 ÓRÁIG

a Városligetben,
a XIV. kerület, Dózsa György úton, Felvonulási téren

EGÉSZNAPOS SZABADTÉRI 
KATASZTRÓFAVÉDELMI BEMUTATÓ

POLGÁRI VÉDELMI - KATASZTRÓFAVÉDELMI
szakmai kiállítás

mentõ-kutyák, hegyimentõk, búvárok, vízimentõk,
katasztrófa-kórház, 

speciális jármûvek, mûszaki-mentõ eszközök

vidám gyermek és ifjúsági programok 
rajzverseny, játszóház, kézmûves foglalkozások, 

szellemi vetélkedõk,
bohócjátékok, égimeszelõ - gólyalábas hajcihõ

"POLGÁRI VÉDELEM A LAKOSSÁGÉRT 
AZ EURÓPAISÁG JEGYÉBEN"

A rendezvény védnöke: Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter
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A közhasznú 
tevékenységrõl szóló rövid 
tartalmi beszámoló
Az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Köz-
biztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató
Közhasznú társaságot (a továbbiakban:
közhasznú társaság) a Budapest Fõváros
VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat
Képviselõ-testülete 3 000 eFt törzstõkével
2005. év október hónap 04. napján alapítot-
ta. A Fõvárosi Bíróság, mint cégbíróság a
közhasznú társaságot kiemelkedõen köz-
hasznú besorolással 2005. év október hónap
17. napján jegyezte be a cégjegyzékbe. 

Aközhasznú társaság az alapítóval közhasz-
nú szerzõdést kötött 2005. október 4-én, amely a
kerület közrendjének, közbiztonságának javítá-
sát, a bûnmegelõzését, a tûzmegelõzését, a térfi-
gyelõ rendszer üzemeltetését, az ön- és vagyon-
védelmet, valamint a közlekedés biztonságát ne-
veléssel és más közhasznú tevékenységgel hiva-
tott szolgálni. A szerzõdés további kiemelt célja
volt, hogy rugalmasan igazodjon a piaci viszo-
nyokhoz, ugyanakkor az Önkormányzat megfe-
lelõ befolyással bírjon a közhasznú feladatok fel-
tételeinek meghatározásában.

A közhasznú társaság az alapítás napján át-
vette a kerületben már kiépített térfigyelõ ka-
merarendszer üzemeltetését a Budapest Fõvá-
ros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri
Hivatala Városüzemeltetési és Közrendvédel-
mi Irodától. A Budapest Fõváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata és a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság között létrejött együtt-
mûködési megállapodás alapján a térfigyelõ
rendszer a BRFK VII. ker. Rendõrkapitányság
kezelésébe került. 

Atérfigyelõ rendszer napi 24 órában mûkö-
dik. A térfigyelõ központban a BRFK VII. ker.
Rendõrkapitányság szabadidõs rendõri állomá-
nya teljesít szolgálatot a következõ beosztás
szerint: a térfigyelõ központban 5 fõ, a velük
közvetlen kapcsolatban álló járõr kocsiban 2x2
fõ, biztosítva ezzel a jogellenes cselekmények
észlelését követõen az azonnali reagálás lehetõ-
ségét.  

A közhasznú társaság feladata a térfigyelõ
kamerák által pásztázott területeken a rálátást

akadályozó tényezõk, objektumok felmérése,
elhárítása.

A közhasznú társaság a térfigyelõ kamera-
rendszer átvételét követõen a szoftverfejlesztés-
re vonatkozó szerzõdések elõkészítését meg-
kezdte.

Dr. Nagy-Juhák István rendõr ezredes,
rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ tájé-
koztatása szerint a térfigyelõ rendszer eddigi
mûködése pozitívan értékelhetõ közbiztonsági
és bûnügyi területen egyaránt.  Ahatása legjob-
ban a közterületen, illetve a közterülethez köt-
hetõ bûncselekmények, szabálysértések terüle-
tén mutatkozik meg.  A térfigyelõ mûködését
követõen fokozatosan csökkentek és visszaes-
tek a gépjármûvel kapcsolatos bûncselekmé-
nyek (gépkocsi rongálás, feltörés, jármû önké-
nyes elvétele). Jelentõs a szabálysértések, a
közterületen elkövetett erõszakos, garázda jel-
legû cselekmények visszaesése, mivel észlelé-
sük esetén azonnali a rendõri reagálás. A térfi-
gyelõ felvételeit eredményesen lehet felhasz-
nálni a szabálysértések, bûncselekmények fel-
derítésében. Az eredményeknek köszönhetõen
nõtt a kerületi lakosok biztonságérzete.

Akerületben mûködõ kerületõrség szakmai
irányítása és ellenõrzése, a kerületben mûködõ
szervekkel, civil szervezettekkel történõ koor-
dinációja a közhasznú társaság feladatát képezi.
A kerületõrök vagyonõrök, hivatalos szemé-
lyek és a közfeladatot ellátó személyek segítõi,
akik a kerületi rendõrjárõrökkel és közterület-
felügyelettel rendszeresen járõröznek. A kerü-
letõrség a rendõrkapitánysággal, a közterület-
felügyelettel, a polgárõr szervezettekkel együtt-
mûködve, a feladatokat közösen végrehajtva,
eredményesen alkalmazza a térfigyelõ rendszer
mûködésébõl fakadó elõnyöket. A közhasznú
társaság a kerületõrök egységes megjelenését,
láthatóságát biztosítja annak érdekében, hogy a
lakosság érzékelje a jelenlétüket napi 24 órá-
ban.

Aközhasznú társaság folyamatosan együtt-
mûködik a kerület közrendjének, közbiztonsá-
gának javítására hivatott szervek, szervezetek
képviselõivel, a VII. Kerületi Rendõrkapitány-
ság vezetõivel, a Közterület-felügyelet, a Kerü-
letõrség, a polgárõr szervezetek és a Városüze-

meltetési, Környezetvédelmi és Közrendvédel-
mi Iroda vezetõivel. Megtárgyalták a kerület
bûnügyi helyzetét, struktúráját, az új bûnözõi
magatartásformákat és az eredményes fellépés
érdekében teendõ intézkedéseket. A szerveze-
tek vezetõi beszámoltak tevékenységükrõl, át-
adták a közrendvédelemmel, köztisztasággal
kapcsolatos véleményeket, melyek hatéko-
nyabbá teszik az együttmûködést.

Aközhasznú társaság székhelyének átépíté-
se, felújítása az elõtársasági idõszakban meg-
kezdõdött. 

A kapott támogatások 
és azok felhasználása
A közhasznú társaság és az alapító között létre-
jött közhasznú szerzõdés alapján az alapító 55
000 eFt támogatást utalt át mûködési célú fel-
használás céljából. A támogatásból az elõtár-
sasági idõszakban 10 408 eFt került felhaszná-
lásra. A támogatást a közhasznú társaság jelen-
tõs mértékben a kerületõrséget, valamint a rend-
õröket megilletõ kifizetésekre használta fel.  

A közhasznú társaság más költségvetési tá-
mogatásban az elõtársasági idõszakban nem ré-
szesült.

A vagyon felhasználásával 
kapcsolatos kimutatás
A közhasznú társaság az elõtársasági idõszak-
ban a közhasznú tevékenységbõl eredményt
nem ért el. Vállalkozási tevékenységet nem
folytatott. Ezen okok miatt a saját tõkében az
induló tõkéhez viszonyítva változás nem történt

A társaság vezetõ 
tisztségviselõinek nyújtott 
juttatások értéke, illetve összege
A közhasznú társaság pénzben adott juttatás-
ként az ügyvezetõ és a titkárnõ részére fizeten-
dõ munkabért (166 eFt) mutatja ki. A Felügye-
lõ Bizottság elnökének és tagjainak fizetendõ
járandóság tiszteletdíjként (80 eFt) került elszá-
molásra.
2005. december 16.

Basa István
ügyvezetõ igazgató

(X)

KKKKÖÖÖÖZZZZHHHHAAAASSSSZZZZNNNNÚÚÚÚSSSSÁÁÁÁGGGGIIII     JJJJEEEELLLLEEEENNNNTTTTÉÉÉÉSSSS
AAAA ZZZZ EEEELLLLÕÕÕÕTTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAASSSSÁÁÁÁGGGGIIII IIIIDDDDÕÕÕÕSSSSZZZZAAAAKKKKRRRRÓÓÓÓLLLL

Közérdekû rendõrségi telefonszámok
BRFK SMS-vonal hallássérülteknek:

06 (20) 9000-107 
ORFK Telefontanú (bûncselekmények):

06 (80) 555-111 
ORFK központi zöldszám:

06 (80) 201-303 
BRFK Drog segélyvonal:

06 (80) 202-502 
BRFK Vagyonvédelmi Osztály:

06 (80) 201-343 
BRFK Kaptár csoport (ingatlancsalások):

06 (80) 323-232
VII. kerületi rendõrkapitányság:

461-8100- Rögtön hozok orvost, addig egy tapodtat se mozduljon innen, tizedes!
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A Madách Imre
Gimnázium alapítá-
sának 125. évfordu-
lója alkalmából egy
tavaszig tartó ren-
dezvénysorozat kez-
dõdött az iskolában.
A megnyitó ünnep-
ségen koszorúzással
emlékeztek az 1881-
es évre, amikor 61
gyerek kezdte meg
tanulmányait az in-
tézmény falai kö-
zött. Mára ez a lét-
szám megsokszoro-
zódott, a gimnázi-
um 18 osztályában
közel hatszáz diák
tanul. 

Az ünneplés a vendég-
ként meghívott egykori
„madáchosok” elõadása-
ival folytatódott, többek
között dr. Vekerdy Tamás
pszichológussal, Görög
László színmûvésszel,
Dési János mûsorvezetõ-
vel és más szakmák jeles
képviselõivel találkoz-
hattak a gyerekek. Az is-
kola hírnevét öregbítõ ré-
gi diákokat az iskola je-
lenlegi tanulói személye-
sen kutatták fel. Görög
Lászlót például arról fag-
gatták, hogyan zajlott a
felvételi vizsgája a szín-
mûvészeti fõiskolára,
Vekerdy Tamástól pedig

sok más érdekes dolog
mellett azt szerették vol-
na megtudni, milyen ko-
rán kell elkezdeni a te-
hetséggondozást. 

A nem mindennapi
beszélgetéssel egybekö-
tött elõadásokat a diá-
kok nagy érdeklõdéssel
fogadták. Szavazataik
alapján a legérdekesebb
elõadókat - május 12-
éig minden második hé-
ten - az iskola újabb elõ-
adásokra is meghívja
majd.

A születésnapra még
egy különleges feladattal
készültek a diákok, egy
színjátszóverseny kere-

tében Az Ember tragédi-
ájából minden osztály
elõadott egy jelenetet.
Az iskola igazgatója,
Mészáros Csaba elmon-
dása szerint a jeles évfor-
dulóról a késõbbiekben
egy Ki mit tud?- és egy

sportvetélkedõ szervezé-
sével is szeretnének
megemlékezni. A tervek
szerint a salgótarjáni és a
váci, szintén Madách Im-
re Gimnáziumokkal mé-
rik majd össze tudásukat. 

Almási Kitti

Díszdiploma adományozása 
pedagógusoknak
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési Irodája
tisztelettel felhívja a VII. kerületben élõ óvodapedagógu-
sok (óvónõk), tanítók és tanárok figyelmét a díszdiploma
igények benyújtási határidejére, illetve a jogosultság fel-
tételeire.
Díszdiplomára az a pedagógus (óvónõ, tanító, tanár) jo-
gosult, aki pedagógusi pályán legalább 30 évet eltöltött,
és oklevelét 50, 60, 65, illetve 70 évvel ezelõtt kapta kéz-
hez.
Az elsõ (arany díszoklevél, 50 évvel ezelõtt végzettek)
kérelem beadásakor be kell mutatni az eredeti oklevelet
és a munkakönyvet. A többi esetben elegendõ az elõzõ
díszdiplomákat bemutatni.
A díszdiploma adományozásához egy kérelmet és egy
rövid szakmai önéletrajzot is szükséges csatolni.
A kérelem leadásának helye: Mûvelõdési Iroda, Buda-
pest, VII. Garay utca 5. IV. emelet, 403 szoba (ügyintézõ:
Kádár Mihályné, telefonszám: 462-3395)
A kérelem leadásának határideje: 2006. február 28.

FFFFeeeellllhhhhíííívvvváááássss

125 éves a Madách Imre Gimnázium
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a Janikovszky 
iskoláért
A Janikovszky Éva Mûvészeti
Általános Iskola 2006. február
25-én (szombaton) 19 órai
kezdettel, immár 4. alkalom-
mal, nagyszabású jótékony-
sági estet szervez a „Jövõn-
kért a Rottenbiller utcai Általá-
nos Iskoláért” alapítvány javá-
ra. Az alapítvány kiemelt fel-
adatai: a tanulók táboroztatá-
sa, erdei iskolák szervezésé-
nek támogatása; a szakmai
munka támogatása, színház,
múzeum, hangverseny láto-
gatás finanszírozása; iskola-
rendezvények támogatása;
bónuszrendszer mûködte-
tése/ az iskola állagának meg-
õrzése, gyermekek szervezõ-
képességének fejlesztése;
mentorrendszer kiépítése.
A bálon az 1893-as év - az is-
kola alapításának éve - han-
gulatát idézzük fel. A résztve-
võk belekóstolhatnak ennek
az évnek az ételeibe, gyö-
nyörködhetnek korhû ruhái-
ban és táncolhatnak a kor ze-
néjére. Ezen kívül szórakozta-
tómûsor, tombolasorsolás te-
szi változatossá az estét.
Helyszín: Novotel-Palace
Szálloda, Rákóczi út 43-45.
Fõvédnök: Magyar Bálint ok-
tatási miniszter. Védnökök:
Hunvald György polgármester
és Gál György képviselõ.
A báli belépõ megvásárolható
az iskola titkárságán.Tel.:342-
6999/11, cím:Rottenbiller utca
43-45.

Hangverseny a farsang jegyében

A farsang jegyében rendezett tanári hangversenyt a Molnár Antal Zeneiskola január 27-
én az iskola Hársfa utcai hangversenytermében

Idén is mód van arra, hogy a magánszemélyek a 2005. évi
személyi jövedelemadójuk 1 %-át az MTK utánpótlás korú
sportolóikra fordíthassák. A támogatásból sportfel-
szerelést és a sportolók képzését biztosítjuk. Ezért arra
kérjük, hogy adójuk 1 %-ával támogassák ilyen módon az
MTK sportalapítványát. Adószám: 19010155-1-42

1111%%%%    1111%%%%    1111%%%%    1111%%%%    1111%%%%    1111%%%%    1111%%%%    
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Nyertes pályázata eredmé-
nyeként egy gépkocsival
gazdagodott az erzsébetvá-
rosi Küldetés Egyesület,
melynek köszönhetõen,
több feladatnak és igény-
nek tud eleget tenni mun-
kája során. A részletekrõl
Hitzingerné Klemens Lilla,
az egyesület vezetõje tájé-
koztatott.

- A kerületben 15 éves
múltra visszatekintõ Kül-
detés Egyesület napközi
otthonos szolgálatán kívül,
másfél éve mûködteti az
Erzsébetvárosi Támogató
Szolgálatot. A szolgálat
egyrészrõl az értelmükben,
látásukban, hallásukban,
mozgásukban korlátozott
embereknek nyújt szemé-
lyi segítséget otthonukban,
illetve különféle ügyinté-

zésük alkalmával, másrészt
szállítást biztosít számukra.
A személyi segítés térítés-
mentes, míg a szállítás, a
törvényi elõírás szerint, mi-
nimális térítési díjjal jár.
Mûködésünket Budapest
egész területére kiterjesz-
tettük, de a VII. kerületi rá-
szoruló lakosokkal kiemel-

ten foglalkozunk. A Támo-
gató Szolgálat szállítási fel-
adatát eddig egy mikro-
busz segítségével oldottuk
meg. Nagy örömünkre, a
Fõváros Együtt Egymásért
Alap pályázatának elnyeré-
sével, immár egy személy-
gépkocsi is segíti a szállí-
tást.  Ennek köszönhetõen

jobb kihasználtsággal és
gazdaságosabban tudunk
eleget tenni e feladatnak.
Egyéni vagy csoportos
igény esetén munkahelyre,
komplex szolgáltatásként
például egészségügyi vizs-
gálatokra kísérjük, illetve
szállítjuk a rászorultakat,
azaz terápiás feladatot is

végzünk szállítás közben.
A kerületi kórházakkal, or-
vosi rendelõkkel fenntar-
tott jó kapcsolat, kollégá-
ink szakmai tudása és hoz-
záállása biztosítja mun-
kánk eredményességét.
Szeretnénk, ha minél töb-
ben vennék igénybe segít-
ségünket - mondta az egye-
sület vezetõje.

Elérhetõségek: Külde-
tés Egyesület Támogató
Szolgálat, Klauzál tér 5.,
telefonszám: 268-0741.

A konferencia idõpontja: 2006. már-
cius 28. (kedd) 10-16 óráig. Helyszíne:
Almássy Téri Szabadidõközpont
(1077 Budapest, Almássy tér 6.). A
konferencia részvételi díja: 3.900,-
Ft/fõ, mely tartalmazza az elõadásról
készült szakmai kiadványt, kávét,
üdítõt, hideg ebédet.

Elõadók
� A gyermekvédelemi ellátás
és családtámogatás jogszabá-
lyi háttere és ellátó
intézményei Forgó Györgyné, az
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztérium
fõosztályvezetõje
� Sérülési szakaszok a gyer-
mek fejlõdésében, s annak
következményei Dr. Riegler Ilona,
a Heim Pál Gyermekkórház
Mentálhigiéniai és Epilepszia
Centrum osztályvezetõ fõorvosa
� Konfliktusok, krízishelyzetek
a családban Dr. Fülöpné
Böszörményi Alíz, a BBC Gazdasági
Oktatásképzõ Kft. gyermek- és
ifjúságvédelmi szakértõje
� A pedagógusszerep, a
pedagógus kompetenciáinak
változásai és állandóságai
Gombocz János, a Semmelweis
Egyetem Testnevelési és

Sporttudományi Egyetem Karának
tanára
� Családon belüli erõszak,
csellengõ gyerekek, fiatalkori
eltûnések Oláh László, az
Országos Rendõrfõkapitányság
rendõr századosa, osztályvezetõ
helyettes
� Lehet-e erkölcstelen ember
erkölcsi nevelõ? Popper Péter,
pszichológus

Jelentkezéshez az adatlapot tele-
fonon, faxon, vagy e-mail-en lehet
kérni az alábbi elérhetõségeken:
Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató
Központ (1073 Budapest, Erzsébet
krt. 32. Tel/fax: 343-0396, tel: 342-
2308, e-mail: epszk@epszk.hu).
Az adatlap közvetlenül letölthetõ a
központ honlapjáról: www.epszk.hu
A részvételi díj befizetésének módja:
-  csekken, melyet a fenti címen tele-
fonon vagy faxon lehet igényelni
-  átutalással, az alábbi számlára kér-
jük a részvételi díjat utalni: 11784009-
15507101
A jelentkezés határideje: 2006. már-
cius 1.
Tisztelettel várunk minden érdeklõdõt!
A rendezvényt a Fõvárosi Közok-
tatásfejlesztési Közalapítvány támo-
gatja

Komplex szolgáltatást nyújtanak

Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ    
A LELKI EGÉSZSÉG KERESÉSE A GYERMEKVÉDELEMBEN
CÍMMEL országos gyermekvédelmi konferenciát szervez

A WHO a súlyos krónikus
légúti betegség (COPD) vi-
lágnapjának november 16-
át, 2005-öt pedig a Magyar
Tüdõgyógyász Társaság
(MTT) a COPD évének
nyilvánította. A COPD óri-
ási népegészségügyi prob-
léma világszerte, hiszen
napjainkban ez a kór minõ-
sül a 4-6. vezetõ haláloknak
a világon. Európai viszony-
latban hazánkban halnak
meg a legtöbben COPD-
ben.

A betegség lényege,
hogy a dohányfüst káros
összetevõi az évek folya-
mán a tüdõ krónikus gyulla-
dását okozzák. Ennek kö-
vetkeztében krónikus köhö-
gés, fokozott váladékképzõ-
dés, majd egyre súlyosbodó
nehézlégzés, fokozódó lég-
szomj, „levegõtlenség” ala-
kul ki, ami a betegség elõre-
haladott stádiumában korlá-
tozza a betegek mozgását,
fizikai terhelhetõségét. Vé-
gül a tüdõ nem képes a szer-
vezet oxigénellátását bizto-
sítani, a betegségnek ebben
a stádiumában folyamatos

otthoni oxigénterápia válik
szükségessé. A COPD-ben
szenvedõ betegek mintegy
90 százaléka dohányos! A
dohányosok több mint ötö-
dénél elõbb-utóbb fellép ez
a betegség. Akorai stádium-
ban felismert COPD - ha
vissza nem is fordítható -
még megállítható. A beteg-
ség pedig egy egyszerû lég-
zésfunkciós méréssel diag-
nosztizálható. Egyetlen fú-
jásból a betegség fennállása
megállapítható. Annak te-
hát, aki észleli magán a fen-
ti tüneteket, mindenképpen
érdemes valamelyik tüdõ-
gondozóban COPD-szû-
rõvizsgálatra jelentkezni. A
gyógyszeres terápia a beteg-
ség súlyosságától függ, és
hörgõtágító hatású gyógy-
szerek, valamint gyulladás-
csökkentõk rendszeres belé-
legzésébõl áll. 

Abetegség elõrehaladá-
sát azonban kizárólag a do-
hányzás elhagyása fékezi!
A korai stádiumban felis-
mert COPD a dohányzás el-
hagyása után nem súlyos-
bodik. 

A COPD, a vezetõ 
halálokok között szerepel

A folyamatos mûködés érde-
kében a Küldetés Egyesület
várja a lakosok, vállalkozók
segítségét, valamint kéri, aki
teheti személyi jövedelem-
adójának 1%-át ajánlja fel, a
szervezet javára.Adószámuk:
19661500-1-42
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A Helyi Választási Iroda vezetõjének közleménye
Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros területén az önkormányzati egyéni választókerületek sorszámát és területét az
alábbiak szerint határozom meg:
Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros lakosságszáma 2006. január 1. napján 59.166 fõ, ezért az önkormányzati egyéni
választókerületek száma: 15 db.
Az egyéni választókerületek sorszámát és területét a határozat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint határozom meg.
Döntésem ellen annak kihirdetését követõ 3 napon belül a Fõvárosi Választási Iroda vezetõjéhez lehet kifogással fordulni, ha a
településen belül az egyéni választókerületeket úgy alakították ki, hogy az egyes választókerületek lakosságának a száma
aránytalan.
Határozatomat a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény 9. §-ban,
valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 102. §-ban foglaltak szerint hoztam meg.
Budapest, 2006. január 31.

Dr. Kálmán Zsuzsanna
a Helyi Választási Iroda vezetõje

HHHHAAAATTTTÁÁÁÁRRRROOOOZZZZAAAATTTT

AA   HH EE LL YY II   VV ÁÁ LL AA SS ZZ TT ÁÁ SS II

II RR OO DD AA   CC ÍÍ MM EE ::   

Erzsébetvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Vezetõje: dr. Kálmán Zsuzsanna jegyzõ
Helyettese: Medgyesi Judit aljegyzõ

Telefonszám: 462-32-08

AAZZ  EEGGYYÉÉNNII  VVÁÁLLAASSZZTTÓÓKKEERRÜÜLLEETTEEKK  SSOORRSSZZÁÁMMAA  ÉÉSS  AAZZ  OODDAA  TTAARRTTOOZZÓÓ
CCÍÍMMEEKK  ((UUTTCCAA,,  HHÁÁZZSSZZÁÁMM))  AA  1144..  1155..  OOLLDDAALLOONN
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Felhívás!
Az Erzsébetváros újság szerkesztõsége kéri a 2006.
évi országgyûlési képviselõ választáson résztvevõ
pártokat és jelöltjeiket, hogy a 2006/2. lapszámban
közölt tájékoztatóban foglaltaknak megfelelõen, idõ-
ben küldjék át bemutatkozó anyagaikat mindazok,
akik március 17-ig összegyûjtötték a részvételhez
szükséges mennyiségû kopogtatócédulát, és meg
kívánnak jelenni az újság különszámában.
Mindemellett február 24-ig várjuk következõ lapszá-
munkhoz a választáson a VII. kerületben jelöltet in-
dítani szándékozó pártok, megállapodás szerinti,
500 karakteres (szóközökkel együtt) rövid tájékoz-
tatóját a kopogtatócédula-gyûjtésrõl, az indulni kí-
vánó jelöltekrõl, a párt irodájának elérhetõségeirõl.

- a szerk. - 
!

Az Országos
Választási Iroda
Választási
Információs
Szolgálata (VISZ)
Elérhetõségei:
Tel.: 06/40/200-717 (telefon +
üzenetrögzítõ)  06/1/266-1200
Faxon: (06/1) 332-63-37
Levélben:
1450 Budapest, Pf. 81.
Személyesen:
1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
E-mail: visz@mail.ahiv.hu
Nyitvatartás:
H-CS: 8:30-16:00
P: 8:30-13:30 

Az Országos Választási Iroda
honlapja
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1. Egyéni választókerület
Asbóth utca 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24
Dob utca 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
Holló utca 4, 8, 12
Károly körút 3/C, 5, 7, 9, 13-15, 21, 23, 25
Király utca 1/B, 1/E, 3-5, 9, 11, 15
Madách Imre tér 5, 6, 7
Madách Imre út 1, 2-6, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Rumbach Sebestyén utca 20-22
Rumbach Sebestyén utca 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15/A
Síp utca 16-18, 22, 24
Wesselényi utca 2, 4, 6, 8, 10, 12
Evk Lakosság Szám 2,512

2. Egyéni választókerület
Dohány utca 1/B, 1/C, 10, 16-18, 20, 22-24, 26, 28, 

30/A, 30/B, 32, 36
Károly körút 1, 3/A
Kazinczy utca 5, 6/A, 6/B, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16
Nagy Diófa utca 6, 16, 18
Rákóczi út 4, 6, 8, 10, 12/A, 12/B, 14, 16, 18, 20, 

22, 24, 26, 28
Síp utca 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17
Wesselényi utca 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Evk Lakosság Szám 2,487

3. Egyéni választókerület
Akácfa utca 30, 32, 34, 36, 38, 40, 50
Csányi utca 4, 8, 10
Dob utca19, 21, 24, 27, 28-30, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 47, 

49
Holló utca 1, 3-9, 15
Kazinczy utca 28, 30, 32, 34, 35, 47, 49, 51, 55
Király utca 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35-37, 39, 41,

43-45, 47
Kis Diófa utca 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12
Klauzál tér 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16
Klauzál utca 26-28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Nagy Diófa utca 26-28, 27, 29, 30-32, 34
Nyár utca 28, 30, 34, 36
Wesselényi utca 18, 24, 26, 30, 32, 34
Evk Lakosság Szám 3,192

4. Egyéni választókerület
Akácfa utca 37-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 56, 

57, 58, 59, 62, 63, 65
Csányi utca 3, 5, 7
Dob utca 46/A, 46/B, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61
Erzsébet körút 30, 32, 34, 36, 38, 40-42, 44-46, 48, 50, 

52, 54, 56, 58
Kertész utca 21, 22, 23, 24-28, 25, 27, 29, 32, 31, 

33, 35, 37, 38-40, 39, 41, 42-44, 43, 46, 48, 50
Király utca 49, 51, 53, 55, 57
Kürt utca 8
Wesselényi utca 40, 46
Evk Lakosság Szám 2,529

5. Egyéni választókerület
Akácfa utca 3, 4, 5, 6, 7, 9/B, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 

24, 25, 27-29
Dohány utca 37, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 

58-62, 66, 68
Erzsébet körút 2, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
Kertész utca 4, 6, 8, 18, 20
Klauzál utca 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19, 21, 23
Nagy Diófa utca 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19
Nyár utca 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 22
Rákóczi út 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44
Wesselényi utca 25, 31, 33, 35, 37, 41
Evk Lakosság Szám 3,003

6. Egyéni választókerület
Csengery utca 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 30
Dob utca 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 85, 

86, 87, 89, 92, 94-96, 98
Erzsébet körút 41, 51, 53
Hársfa utca 53-55, 57, 59/A, 59/B
Izabella utca 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-38, 40
Jósika utca 2, 3, 4, 5
Jósika utca 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 28
Király utca 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 

89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103
Lövölde tér 7
Rottenbiller utca 66
Rózsa utca 38/A, 38/B, 40/A, 43, 45, 47/A
Vörösmarty utca 6, 10/B, 11/A, 11/B, 12/A, 13, 14, 15, 

17, 18/B, 19, 20
Evk Lakosság Szám 3,234

7. Egyéni választókerület
Almássy tér 15, 16, 17, 18
Csengery utca 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12
Dob utca 69, 71, 93, 97, 100, 103, 104, 106, 108, 109, 

110
Erzsébet körút 29, 33, 35, 37, 39
Hársfa utca 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45
Hevesi Sándor tér 1, 2, 3
Izabella utca 11, 13, 23, 25, 27/A, 27/B, 29
Jósika utca 25, 27, 29
Rejtõ Jenõ utca 2, 4, 6, 10
Rottenbiller utca 44, 46, 48, 54, 62, 64
Rózsa utca 16, 18/A, 18/B, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 

29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39
Vörösmarty utca 2, 3/A, 3/B, 4/A, 4/B, 5, 7, 9
Wesselényi utca 52, 54, 56, 58, 60, 66, 72, 74, 76
Evk Lakosság Szám 3,138

8. Egyéni választókerület
Almássy tér 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13
Almássy utca 3, 4, 6, 8
Alsó Erdõsor 26-28, 30, 32, 34, 36
Barcsay utca 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16
Dohány utca 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 

104-106
Erzsébet körút 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25-27
Hársfa utca 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33
Hutyra Ferenc utca 6-8, 11-15, 14-16
Izabella utca 2, 3/A, 3/B, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
Osvát utca 15, 17
Rottenbiller utca 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42
Rózsa utca 1, 3, 7, 8, 9/A, 9/B, 10-12, 11, 13
Szövetség utca 22, 26, 28/A, 28/B, 29-31, 30/A, 30/B, 

30/C, 32, 35, 39, 41, 43, 45
Tivadar utca 2
Wesselényi utca 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 

69, 71, 75
Evk Lakosság Szám 3,736

Közterület Házszámok Közterület Házszámok
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9. Egyéni választókerület
Alsó Erdõsor 1/B, 3, 5, 8, 10, 12, 14-16, 18, 20, 22/A
Barát utca 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Dohány utca 57, 59, 61, 63/B, 67, 69, 71, 73-75, 

77, 81, 83-85
Erzsébet körút 1-3, 5
Garay utca 3, 4, 7, 9, 16
Hársfa utca 5-7, 6, 8, 9-11, 10/A, 10/B, 10/C, 17
Huszár utca 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Munkás utca 3/A, 3/B, 4, 6, 7/B, 11, 13, 16
Osvát utca 3, 7, 9, 11
Péterfy Sándor utca 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23
Rákóczi út 48-50, 52, 60, 62, 64, 68, 74-76, 

78, 80, 82, 86
Rottenbiller utca 1, 3, 4/A, 4/B, 5/A, 5/B, 5/C, 6/A, 6/B,

7, 10, 12, 24
Rózsák tere 8, 9-10
Szövetség utca 2/B, 2/C, 5-7, 9, 10-12, 11, 13, 15, 17,

18, 21
Evk Lakosság Szám 3,975

10. Egyéni választókerület
Bajza utca 1-9, 2, 4, 6, 8
Damjanich utca 2, 8-10, 12, 14, 16, 18, 26/A, 

26/B, 28/A, 28/B, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 
45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58

Dózsa György út 72, 80, 80/A, 82/B
Hernád utca 45
Lövölde tér 1, 2, 2/A
Murányi utca 48, 50, 59, 61
Peterdy utca 24, 30, 34, 36, 38
Rottenbiller utca 39, 41, 47, 49
Városligeti Fasor 3, 5-7, 23, 29, 31, 33, 37, 39-41, 45
Evk Lakosság Szám 3,285

11. Egyéni választókerület
Bethlen Gábor tér
Bethlen Gábor utca 3, 29, 33, 39, 41, 43, 45
Damjanich utca 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23, 25/A, 25/B, 

25/C, 27, 29, 31/A, 31/B, 34, 36, 38
Dembinszky utca 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 28, 30, 34
Hernád utca 50, 54, 56/A, 56/B
István út 6
Marek József utca 3, 4, 5, 6, 14, 16, 18
Nefelejcs utca 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 61, 63, 65
Peterdy utca 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 18
Rottenbiller utca 27, 29/A, 29/B, 33, 35
Evk Lakosság Szám 3,612

12. Egyéni választókerület
Dembinszky utca 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 52
Dózsa György út 58, 62, 64, 66, 68, 70
Hernád utca 43
István út 34, 36, 38, 40, 42, 44
Marek József utca 22, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41
Murányi utca 36, 38, 42, 44, 45, 46, 51, 53, 55, 57
Peterdy utca 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Evk Lakosság Szám 3,385

13. Egyéni választókerület
Bethlen Gábor tér
Bethlen Gábor utca 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19
Garay utca 20, 22, 24, 26, 32, 34, 38, 40, 42, 44
Hernád utca 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 40
István út 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 27, 29
Marek József utca 11, 13, 15, 17
Nefelejcs utca 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27-29, 28, 
30, 31, 32, 38, 40, 41, 42, 43

Péterfy Sándor utca 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47

Rottenbiller utca 15, 19, 21
Evk Lakosság Szám 3,792

14. Egyéni választókerület
Alpár utca 10
Cserhát utca 13, 14, 15, 16-18, 17, 19, 20, 21, 23, 24
Dózsa György út 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54
Garay tér 2, 3-4, 11, 12, 13-14, 15, 16, 17, 18, 19
Garay utca 48, 50
Hernád utca 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 

29, 33, 35
István út 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 41-43, 45, 47, 

49, 51, 53
Marek József utca 23, 29, 31
Murányi utca 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 

37, 39, 41
Péterfy Sándor utca 42, 44, 51
Sajó utca 2, 3, 10
Szinva utca 5, 6, 7, 8
Evk Lakosság Szám 3,206

15. Egyéni választókerület
Alpár utca 3
Baross tér 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21
Bethlen Gábor utca 3, 4, 5, 6
Cserhát utca 3, 4, 5, 6, 7, 9
Dózsa György út 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 34
Garay tér 8, 9-10
Garay utca 11, 19, 21, 23, 29-31, 33, 35, 37, 45
Hernád utca 3, 4, 5, 6, 8
Jobbágy utca 5-9
Murányi utca 1, 2, 4, 5, 11, 15, 17
Nefelejcs utca 3, 4, 5, 7, 8
Százház utca 4, 20
Szinva utca 1, 2, 3, 4
Thököly út 1-3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 
32, 34, 40, 42

Verseny utca 4, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 22-24, 26
Evk Lakosság Szám 3,751

Összesen: 48,837

Közterület Házszámok Közterület Házszámok
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1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117

Február 19-én, vasárnap 18 órakor szentmisét
mondunk Dégen Titusz atyáért, templomunk elsõ
plébánosáért, meghalt 1894-ben. A szentmisében
megemlékezünk templomunk többi plébánosáról
is. Február 27-én, hétfõn este a szentmise után If-
júsági Szentségimádás. Március 1-jén, szerdán
Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. Ezen a napon
szigorú böjtöt tartunk. Minden szentmisén és a kö-
vetkezõ vasárnapi  szentmiséken hamvazás. Már-
cius 3-án, elsõ pénteken betegeinket a szokásos
módon meglátogatjuk. Délután 17 órakor kereszt-
út, az esti szentmise után szentóra.

Szeretettel kérjük, hogy adófizetõ híveink adó-
juk 1-1 %-át ajánlják fel a Magyar Katolikus Egy-
háznak, melynek technikai száma: 0011, illetve a
Szent Erzsébet Plébániáért Alapítványnak, mely-
nek adószáma: 18001927-1-42. Az Alapítvány cél-
jai között szerepel templomunk tatarozása, a szo-
ciálisan rászorulók támogatása és az ifjúság testi-
lelki fejlõdését célzó programok megvalósítása.

A „Megismerkedéstõl a családalapításig” elõ-
adássorozat következõ elõadását Ecseri Miklós és
Surján Zsófia tartja február 22-én, szerdán este 19
órakor „Jegyesség és esküvõ” címmel. Helyszín:
V. kerület Piarista köz, Sapientia Fõiskola. 

ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd----hhhháááázzzz iiii
SSSSzzzzeeeennnntttt     EEEErrrr zzzzsssséééébbbbeeeetttt     pppplllléééébbbbáááánnnniiiiaaaa Szép lassan kitavaszo-

dik. Ilyenkor az ember
közérzete is javul, hiszen
a téli sötétségbõl és a hi-
degbõl fokozatosan át-
megyünk a világosság és
az enyhület, a napsütés
világába. Tavasszal a ter-
mészet is újjáéled és
megtisztul, a medve is
kijön a barlangjából és
újra kezdõdik az élet a
maga minden szépségé-
vel.

Az ember is szeretne
megtisztulni, új lendület-
tel, szép reményekkel újra
kezdeni az életet. Nem vé-
letlen, hogy az egyház éle-
tében ilyenkor kezdõdik a
Nagyböjt. Az az idõszak,
amikor lélekben és testben
is megújulhatunk és ké-
szülhetünk a Húsvétra. A
40 napos böjti idõ elsõsor-
ban a lelket segít megtisz-
títani, de az orvosok is iga-
zolják, hogy a helyesen

végzett böjt a testre is ál-
dásos hatással van. 

A Nagyböjt tehát az
egész embert segíti a tisz-
tuláshoz és az újrakez-
déshez. Kívánom kedves
testvéreimnek, hogy az
idei Nagyböjt hozzon
mindannyiunknak testi-
lelki megújulást és õszin-
te Istenhez térést.

Török Csaba
Plébános

Szent Erzsébet Plébánia 

Felnõtt híveink számára
kedd esténként kerül sor
a különbözõ közösségi
összejövetelekre Rózsák
terei egyházközségünk-
ben. Ezek az alkalmak a
következõk. Minden hó-
nap elsõ keddjén, 16.30
órakor lányok-asszonyok
fóruma, a második ked-
den, 19 órakor felnõtt
katekézis (hittanítás),
harmadik kedden, 18.30-
kor ifjúházas találkozó,
negyedik kedden, 18.30
órakor férfikör. Az utób-
bi egy új közösségi alka-
lom, mely az elmúlt év
októberében indult. Álta-
lában hét-nyolc fõ rész-
vételével zajlik, de re-
méljük, ha ismertebbé
válik ez az alkalom, bõ-
vül a részvevõk száma. 

Hogy mirõl beszélge-
tünk ezeken az összejö-
veteleken? Két téma sze-
repelt eddig. Az elsõ ál-
talában egy „kortárs” - e
megjelölésen a XX. szá-

zadot kell értenünk -
szent megismerése. Rég-
múlt századokban élt
szentjeink köré legenda-
kör képzõdött már, de
akikrõl a beszélgetés fo-
lyik, azokról sok hiteles
feljegyzés, sõt egyesek-
nek személyes élményük
is van. Így például, Teréz
Anyáról mindenki hal-
lott, és van olyan hittest-
vérünk, aki személyesen
találkozott vele, de em-
líthetnénk Pió Atyát is.

A másik téma a
hajdúdorogi egyházme-
gye története. Jóllehet
még nincs száz éves, hisz
1912-ben alapították, de
legalább 200 éves elõtör-
ténete van. Jelenleg itt
tartunk a beszélgetések-
ben.

Szeretettel várunk
másokat is férfikörünkre,
egy jó beszélgetésre, is-
mereteink bõvítésére,
identitásunk erõsítésére!

dr. Sasvári Sándor

Zsuzsanna 
története
Zsuzsanna napja február
19-én van, a név jelenté-
se: liliom. Zsuzsanna
ótestamentumi nõalak.
Bábelben lakott egy fér-
fi, Jojakim volt a neve,
az õ felesége volt Zsu-
zsanna. Nemcsak igen
szép, de istenfélõ asz-
szony is volt. 

A városban élt két
vén bíró, akik sokszor
megfordultak a házuk-
ban, és mivel gyönyörû
asszony volt, hát megkí-
vánták õt. Történt egy-
szer, hogy Zsuzsanna a
gyümölcsösben fürdött,
a két vén bíró megleste,
és kérték, hogy legyen az
övék. Az asszony erre
nem volt hajlandó, ezért
bepanaszolták a férjénél
házasságtörésért. A gyü-
lekezet a véneknek hitt,
halálra ítélték Zsuzsan-
nát, mire õ így kiáltott
fel: „Örök Isten! Te is-
mered a titkokat és tudsz
mindenrõl, még mielõtt a
világra jött volna. Te azt
is tudod, hogy hazug
módon megrágalmaztak.
Nézd, meg kell halnom,
noha semmit sem követ-
tem el abból, amit ezek
gonoszul rám fogtak.”

A halála után az Úr
leküldte Dánielt, aki be-
bizonyította az ártatlan-
ságát, a vének hazugsá-
gát, akik megérdemelt
büntetést kaptak, meg-
haltak. Ezt a bibliai tör-
ténetet adták elõ az úgy-

nevezett Zsuzsanna-játé-
kot, dramatizált formá-
ban. Ehhez a naphoz is
kötõdik idõjárási megfi-
gyelés. Állítólag ekkor
szólal meg a pacsirta,
melynek éneke a közele-
dõ tavaszt jelzi.

Mátyás jégtörõ
csákánya
Február 24-én ünnepel-
jük Mátyás apostolt.
Nem sokat tudunk róla, õ
az, akit, az áruló Júdás
helyére választottak
apostolnak. Haláláról
sem tudunk semmi bizto-
sat: az egyik változat sze-
rint keresztre feszítették,
a másik szerint istenká-
romlásért megkövezték,
majd szekercével lefejez-

ték. Az ácsok és a mészá-
rosok védõszentje. A nép
képzelete Mátyás ünnepe
és a közelgõ tavasz kö-
zött kapcsolatot terem-
tett: az apostol szekercéje
töri meg a jég hatalmát.
Nevéhez fûzõdik az a tré-
fás hiedelem is, hogyha
nem indul meg a jégzaj-
lás, akkor Mátyás még
pár hétig éleztetni akarja
a jégtörõ csákányát. Azt
tartják, ha hideg az idõ,
Mátyás feltöri a jeget, ha
viszont nem talál, akkor
csinál. Azaz hirtelen idõ-
járás változást várnak et-
tõl a naptól. Egyes vidé-
keken azt tartják, hogy a
Mátyás napján kikelõ
kiscsirke verekedõs lesz.

Fényes Nóra

Új lendülettel, szép reményekkel
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Férfikör

Jeles napok

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

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

Fasori Evangélikus 
Egyházközség alkalmai

Állandó 
alkalmak
Vasárnap 10 órakor isten-
tisztelet, szintén 10 órakor
istentisztelet gyermekek-
nek 3 korcsoportban. (1.
csoport 3-6 évesek, 2. cso-
port I-III. osztály, 3. csoport
IV-VI. osztály) 4 éves korig
gyermekmegõrzõ szolgá-
lat, 18 órakor ifjúsági bib-
liaóra az egyetemista kor-
osztálynak.
Kedden 10 órakor biblia-
óra. Szerdán 18 órakor bib-
liai közösségi óra. Csütör-
tökön 18 órakor bibliaóra.
Pénteken 16 órakor ifjúsági
bibliaóra középiskolások-
nak, szintén 18 órakor ifjú-
sági bibliaóra felnõtteknek.
Minden hónap elsõ vasár-
napján 17 órakor Ifjúsági
összejövetel (REFISZ).
Minden hónap második va-
sárnapján 15.30 órakor
Zenés áhítat. Gyülekezeti
hittanórák és konfirmációi
órák hét közben korcso-
portok szerint.
Budapest Fasori Reformá-
tus Egyházközség Lelké-
szi Hivatala címe: 1071 Vá-
rosligeti fasor 7., tel.: 322-
4499.
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A Fák ünnepén, Svát hó
15-én az ünnepi asztalt
izraeli gyümölcsökkel
rakják tele. Izraelben ek-
kor virágzik a mandula-
fa. Fát is ültetnek ezen a
napon kivéve, ha nincs
smita év, amikor a faül-
tetés tilos. Aki fát ültet,
optimistán néz a jövõbe. 

Egy híres rabbi jártá-
ban-keltében látott vala-
kit, olyan fát ültetni,
amely csak hetven év el-
teltével terem gyümöl-
csöt. - Biztos vagy ben-
ne, hogy Te még ehetsz
errõl a fáról? - kérdezte a
rabbi. - Amikor a világra
jöttem már voltak ilyen
fák. Amint atyáim ültet-
tek nekem, úgy ültetek
én is az unokáimnak -
volt a válasz. (Talmud)

Svát hónap 15-e (Tu
Bisvát) az idén február
13-ára esett. A zsidó ha-
gyomány szerint ezen a
napon tartják a fák ünne-
pét. A Talmud, Ros
HáSáná traktátusában „a
fák újéve” néven szere-
pel. A zsidó bölcsek sze-
rint e napon dõl el, me-
lyik fa fejlõdik tovább,

melyik hoz dús gyümöl-
csöt, és melyik sorvad el,
vagy melyiket tépi ki a
vihar.   

Az ünnep nem mun-
kaszünet, nincsenek ben-
ne különleges imák. Szo-
kás ilyenkor minél több
fajta gyümölcsöt fo-
gyasztani, fõleg Izrael-
ben termett, a Tóra
/Biblia/ említette gyü-
mölcsöket: szõlõt, fügét,
datolyát, gránátalmát és
olajbogyót. Európában,

így Magyarországon is,
emlékezésül tizenötféle
gyümölcsöt szokás enni.
A fa elsõ három évében a
zsidó vallási jog szerint
tilos megenni a rajta ter-
mett gyümölcsöket, a ne-
gyedik évi gyümölcsét
Jeruzsálembe kellett vin-
ni és megenni vagy pe-
dig pénzzel kiváltani. Tu
Bi-Svat dönti el: melyik
év termése a gyümölcs
és milyen törvény vonat-
kozik rá. 

Tu Bi-Svát idõvel a
természettel való azono-
sulás ünnepévé vált. Izra-
el kivirágzásának, meg-
mûvelésének, betelepíté-
sének, természeti szépsé-
gének, termékenységé-
nek és gyümölcsei jó ízé-
nek ünnepe lett. A szokás
ma is él és az Izraellel
való azonosulás kifejezé-
se lett. Az Izraelbõl érke-
zett gyümölcs azt is jelzi:
Élnek ott zsidók, van zsi-
dó élet Izrael Földjén.

ZZZZssssiiiiddddóóóó    hhhhaaaaggggyyyyoooommmmáááánnnnyyyyooookkkk

A Fák, a jövõ ünnepe

Szokás ilyenkor minél több fajta gyümölcsöt fogyasztani, fõleg Izraelben termett, a Tó-
ra által említett gyümölcsöket: szõlõt, fügét, datolyát, gránátalmát és olajbogyót

Bálint-nap és Nõnap kör-
nyékén majdnem minden
utcasarkon és aluljáróban
„fillérekért” próbálják elad-
ni az árusok a tavasz hírnö-
két. Kevesen gondolnak
azonban arra, vajon honnan
és hogyan kerül ilyen
mennyiségû hóvirág az ut-
cai árusokhoz. 

A természetvédõ állami
és civil szervezetek régi tö-
rekvése a vadon termõ nö-
vények természetbõl való
fokozott mértékû gyûjtésé-
nek korlátozása. Tavaly
szeptemberben a hóvirág
felkerült a védett és a foko-
zottan védett növény- és ál-
latfajokról, a fokozottan vé-
dett barlangok körérõl, va-
lamint az Európai Közös-
ségben természetvédelmi
szempontból jelentõs nö-
vény- és állatfajok közzété-

telérõl szóló hazai rendelet
listájára, pénzben kifejezett
egyedenkénti 10 000 Ft-os
értékkel. 

A hóvirág hazánk köz-
kedvelt és jó ismert növé-
nye. Gyakran még hófol-
tok között, február máso-
dik felétõl áprilisig virág-
zik. Napjainkra a növény
gyûjtése olyan nagy mére-
teket öltött, amely a hazai
populáció létét veszélyez-
teti. Annak érdekében,
hogy a jövõ generációi is
megismerhessék ezeket a

kedves növényeket, itt az
idõ, hogy mindenki elfo-
gadja, a tavaszi vadvirág-
oknak az eredeti élõhelyü-
kön kell díszleniük, és
nem egy elfonnyadt virág-
csokorban. Elsõsorban
nem a bírságolás a cél, ha-
nem felhívni a lakosság fi-
gyelmét arra, hogy a hóvi-
rág immár nem szabadon
szedhetõ és árusítható vi-
rág, hanem védett növény-
faj, amelynek gyûjtéséért
és árusításáért jelentõs
összegû természetvédelmi
bírság szabható ki. 

Védjük tehát ezt a szép
kora tavaszi virágot, barát-
nõnket, kedves ismerõsün-
ket pedig ne hóvirággal, ha-
nem a jóval tartósabb csere-
pes virággal, könyvvel
vagy egy mosollyal ajándé-
kozzuk meg! 

Ajándékozzunk hóvirág helyett mosolyt! 
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Százhatvan pályamû
érkezett arra a  kép-
zõmûvészeti pályá-
zatra, amelyet a Bu-
dapesti Esélyek Háza
hirdetett meg Esély-
egyenlõség gyermek-
szemmel címmel a fõ-
városi általános isko-
lák felsõ tagozatosai-
nak. A részletekrõl
Solymári Gabriella
az Esélyek Háza veze-
tõje tájékoztatott.

- A tapasztalatok szerint a
gyerekek túlnyomó több-
sége nincs tisztában az
esélyegyenlõség lényegé-
vel, a másság iránti befo-
gadó magatartás jelentõ-
ségével. A pályázat célja
az volt, hogy a gyerekek
minél jobban mélyedje-
nek el ebben a témában, a
különbözõ képzõmûvé-
szeti technikákon keresz-
tül fejezzék ki gondolatai-
kat az esélyegyenlõségrõl.
A 160 beérkezett pályamû
alapján elmondható, hogy
a pályázat elérte célját, na-
gyon sok értékes munká-
val találkozhattunk. Ez is
erõsítette azon tervünket,
hogy több, gyermekeknek
szóló, az esélyegyenlõ-

séggel kapcsolatos prog-
ramot hozzunk létre - tud-
tuk meg Solymári Gabri-
ellától.

A pályázók a Nõk és
férfiak közti esélyegyenlõ-
ség, Romák esélyegyenlõ-
sége, Fogyatékossággal
élõk esélyegyenlõsége té-
mák közül választhattak. A
díjátadásra és az alkotáso-
kat bemutató kiállításra az
Uránia moziban került sor
január végén. A szakmai
zsûri két kategóriában osz-
tott ki díjakat, illetve külön-

díjakat, az utóbbiak egyikét
a Janikovszky iskola tanu-
lója, Dudás-Bartha Eszter
érdemelte ki. A szponzo-
roknak - Bárka Színház,
Holdvilág Kamaraszínház,
Kék Duna Tánciskola,
Dvorák Gábor pantomim-
mûvész, Oktogon Tánc
Centrum, Madách Színház,
Fõvárosi Állat- és Növény-
kert, ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Kar - kö-
szönhetõen értékes ajándé-
kokkal díjazták a legjobb
munkákat.

A Magyar Operaház zené-
szeibõl szervezõdött Múzsa
Egyesület 1996 óta mûkö-
dik. Fennállásuk óta, pon-
tosan egy évtizede minden
évben megszervezik Hang-
szervarázs címû elõadásu-
kat. Az elõadássorozatban
bemutatkoznak a vonós, a
fafúvós és a rézfúvós hang-
szerek. A három és tíz év
közötti gyerekeknek szer-
vezett programon minden
alkalommal négy zenész és
egy elõadó-játékmester is-
merteti meg az ifjú közön-
séget a különbözõ hangsze-
rekkel. A bemutatón néha
gyermekelõadó is részt
vesz. A zenészek egyesével
szólaltatják meg a hangsze-
reket, majd elmesélik a ve-

lük kapcsolatos tudnivaló-
kat. Az elõadáson a gyere-
keket is bevonják a játékba,
mondókákat mondanak,
ritmust tapsolnak együtt,
sõt akár a színpadra is fel-
hívnak a közönség soraiból
egy-két résztvevõt, akik a
hangszereket személyesen
is kipróbálhatják. 

A népszerû zenés ren-
dezvény célja, hogy bõvítse
a gyermekek zenei ismere-
teit, továbbá, hogy az ifjú-
ság kedvet kapjon a hason-
ló programok látogatásá-
hoz vagy akár a hangszeres
játékhoz. Aprogramsorozat
mindig szeptemberben in-
dul el, a zenészek kerüle-
tenként végigjárják a fõvá-
rost és lehetõség szerint a

vidéki városokba is elláto-
gatnak. 

Ebben az évben elõ-
adásaik még három alka-
lommal látogathatóak. Kö-
vetkezõ elõadássorozatuk
Erzsébetvárosban február
25-én, március 25-én és

április 29-én lesz az Erzsé-
betvárosi Közösségi Ház-
ban (Wesselényi utca 17.),
10 óra és 11 órai kezdettel.
Az elsõ elõadás az önkor-
mányzat támogatásának
köszönhetõen mindenki
számára ingyenes. Mivel a

terem befogadó képessége
120 fõre korlátozott, cso-
portok részvétele esetén a
szervezõk csak elõzetes
bejelentkezés alapján tud-
nak helyet biztosítani az ér-
deklõdõknek. 

Almási Kitti 

Az Erzsébetvárosi Ruszin
Kisebbségi Önkormány-
zat 1992 óta mûködik, fel-
adatát öt munkatárs segít-
ségével látja el. A többi ki-
sebbségi önkormányzat-
hoz hasonlóan a hetedik
kerületi önkormányzat,
valamint az állam támoga-
tásából és pályázati pén-
zekbõl tartja fenn magát.
Bartha Sándor elnök kü-
lön kiemelte, hogy sokat
köszönhetnek az erzsébet-
városi önkormányzatnak,
amely mindig nagyon se-
gítõkész. 

A kisebbségi önkor-
mányzat célja a ruszin ha-
gyomány ápolása, továb-
bá, hogy saját nemzetiségi
jegyeit kiemelje és megis-
mertesse a magyarsággal.
A ruszinokról érdemes
tudni, hogy 750 éven át
közös hazában, békésen
éltek együtt a magyarság-
gal, mígnem Trianon el-
szakította õket a magya-
roktól. A ruszinok egyéb-
ként nagyon vallásosak,
vallásuk görög-katolikus.
Az egyházi ünnepeikrõl
minden alkalommal
együtt emlékeznek meg a
Rózsák terei templomban.

Februárban, minden év-
ben, megünneplik a far-
sangot, melyet idén is si-
kerrel rendeztek meg.
Rendszeres résztvevõi az
ERNA rendezvénynek.
Nyaranta nyelvi tábort
szerveznek. Prózamondó-
és szavalóversenyeket
rendeznek, de népszerûek
nemzetközi tudományos
konferenciáik is, ahol
Kárpátaljáról meghívott
elõadók többek között a
ruszin történelemrõl vagy
akár ásatások eredménye-
irõl tartanak elõadást.
Több kerület összefogásá-
val mûködtetnek egy úgy-
nevezett vasárnapi iskolát,
ahol a gyerekek a ruszin
nyelvvel ismerkedhetnek
meg. Nyaranta nyelvi tá-
bort szerveznek, ahol a
kárpátaljai ruszin és a ma-
gyar diákok együtt töltik
az idõt. A ruszin önkor-
mányzat kezdeményezé-
sére az erzsébetvárosi ön-
kormányzat és Szolyva
városa között testvérváro-
si kapcsolat létrehozását
tervezik, melynek kialakí-
tásában a ruszinok aktívan
közremûködnek. 

Almási 

A Ruszin Kisebbségi
ÖnkormányzatEsélyegyenlõség gyermekszemmel

AAAA    BBBBuuuuddddaaaappppeeeesssstttt iiii     EEEEssssééééllllyyyyeeeekkkk    HHHHáááázzzzaaaa    ppppáááállllyyyyáááázzzzaaaattttaaaa

Hangszervarázs
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KÖNYVVITEL
Kft-k, bt-k, könyvelése

Teljes körû felelõsségvállalással
Részletes tájékoztatás és ajánlatkérés:

www.rinnova.hu, 
rinnkonyv@rinnova.hu
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Azon a helyen, ahol a színház állt,
épült fel az István (ma Klauzál) té-
ri vásárcsarnok 1897-ben. A csar-
nokot a fõvárosi mérnöki hivatal
tervezte. Vele egy idõben öt vásár-
csarnok létesült a fõvárosban. 

„A vásárcsarnokoknak a fõvá-
ros közélelmezésére nézve kor-
szakalkotó intézményét folyó hó
(február )15-én este 8 órakor ad-
ták át a közforgalomnak. A meg-
nyitás ünnepélyére, mely a köz-
ponti vásárcsarnokban folyt le,
nemcsak a fõváros fejei,… a tör-
vényhatósági bizottság tagjai…,
hanem a magyar királyi kormány
képviseletében báró Bánffy De-
zsõ ministerelnök, …. a kereske-
delmi, a földmívelési, a belügyi,
honvédelmi és a közoktatási mi-
niszterek is szerencséltették az
ünnepélyt”. Az impozáns vásár-
csarnokban Matuska Alajos ta-
nácsnok kifejtette, hogy „egyik
legfõbb feladat megteremteni azt
a szervezetet, mely a lakosságnak
egészséges, jó és lehetõleg olcsó
élelmezését biztosítja. E szerve-
zetnek legfõbb alkotóeleme… a
vásárcsarnokok intézménye.”
(Londonban 1828-ban létesült a
Covent Garden Market gyümölcs
vásárcsarnok /magántulajdon-
ban/, 1851-ben a párizsi hatalmas
központi csarnok, 1865-ben Bécs-

ben a Zentral Markethall, Frank-
furtban 1878-ban, Berlinben
1888-ban négy vásárcsarnok). 

Az István téri vásárcsarnok át-
adásával megszûnt a napi illetve a
heti vásárok tartása a VII. kerület-
ben az István téren és az Almássy
téren. Avásárcsarnokhoz kapcsoló-
dóan bérház is épült, aminek bevé-
tele lehetõvé tette, hogy az árusító

helyeket alacsonyabb áron adják ki.
A csarnok alapterülete 3140 nm, a
bérház és annak udvara 800 nm. Az
árusító helyek száma meghaladta a
300-at.

A csarnokban, elkülönített he-
lyen kóser élelmiszer is kapható
volt. Az épületet l987-ben a Skála-
Coop felújította, s azóta Skála
Csarnok néven üzemel.

Láthatási gondok 
megoldása 
szerepjátékkal 
A Kapcsolat Alapítvány és az
Erzsébetvárosi Nevelési Ta-
nácsadó szervezésében (Osvát
u. 3.) pszichodráma csoport in-
dul elvált szülõk számára. Kü-
lön csoportot indítunk a gon-
dozó, és a gondoskodó szülõk-
nek Próbálja ki a másik szülõ
vagy gyermeke helyzetét! Be-
szélje meg problémáit sorstár-
saival! A csoportot vezeti: dr.
Kardos Ferenc klinikai gyer-
mek-szakpszichológus. Jelent-
kezés, és további információ: a
321- 5870, vagy a 343-4000-es
telefonszámon. A foglalkozá-
sok erzsébet- és terézvárosiak-
nak ingyenesek, másoktól ala-
pítványi támogatást elfoga-
dunk. 

A Kapcsolat Alapítvány a
szülõ-gyermek kapcsolatok
gyógyításával a válási árvaság
megszüntetéséért küzd! Meg-
köszönjük, ha adója 1%-át erre
a célra áldozza.

Adószámunk: 1801233-1-42

Színház helyén vásárcsarnok
TTTTööööbbbbbbbb    mmmmiiiinnnntttt     333300000000    áááárrrruuuussssííííttttóóóóhhhheeeellllyyyy    vvvvoooolllltttt     aaaa    ccccssssaaaarrrrnnnnooookkkkbbbbaaaannnn
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� Kõmûves burkolási, festés-mázolási mun-
kálatokat, teljes lakásfelújítást vállal. Tel.:
210-6130, 06(20)426-3626
�Vállalkozó vállal vízszerelés, fûtésszerelés,
gázszerelés átalakításokat, dugulás-elhárításo-
kat, ingyenes kiszállás, kõmûves munka, bur-
kolás és komplett lakásfelújítást, nagyobb
munka esetén a nyugdíjasoknak 10 % kedvez-
mény. Tel.: 06(20)9125-128
�Tv, videó, cd javítás  garanciával, kiszállási
díj nélkül, javítás esetén. Tel.: 210-4281,
06(30)394-4090
�AVON tanácsadó nõnek regisztráltassa ma-
gát SMS-en. Mintacsomaggal üdvözöljük sze-
mélyesen. Tel.:  06(20)9515-742
� Fogyjon Hypoxitrainerrel, infra-szauná-
val, vacumos testkezeléssel, aromaterápiás
fáslizással + kozmetika. VII. Barcsay u.  8.
Tel.: 342-2904, 06(20) 9515-742

�KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerûen! IN-
GYENES pótkocsi, dobozok! Bauer-Teher
Tel.: 292-1612, 06(30)944-3717

� MELLÉKJÖVEDELEM! 80.000 Ft/hó
kötetlenül, otthonából irányítva, korhatár, ügy-
nökösködés nélkül. Tel.: 409-0585,
06(70)605-7337

� Fogsorjavítás megvárható! Fogpótlások
kedvezõ áron. Gyulai, Erzsébet krt. 51. f/5.
Tel.: 342-3429, 06(30)231-1519

� Gyógypedikûr-manikûr, testmasszázs.
Bajcsy Zsilinszky út 15.  Tel.: 06(20)483-
5501, 06(30)466-8429. Kérésre házhoz me-
gyek! Moldován Ildikó

�Villanyszerelõ, tapasztalt ELMÛ  nyugdíjas
hibaelhárításokat, villanyfûtés, bojler  javítá-
sokat, korábbi veszélyes szerelések bemérését,
dokumentálását, azok javítását garanciával
vállalja. Tel.: 337-0338, 06(70)259-0089 Tes-
sék megõrizni! 

� Színes televíziók helyszíni javítása, kiszál-
lási díj nélkül. Puska Géza 342-6425 (üzenet-
rögzítõ is) 

� Vízóraszerelés, gázkészülék javítás. Tel.:
251-4912

� Redõny, reluxa, harmonikaajtó, rolettasze-
relés, javítás hétvégén is! Tel.: 261-7298,
06(30)318-5217

� Pedikûr, manikûr, lábmasszírozás a kerü-
letben. Zsóka 06(30)250-5774. Hívjon biza-
lommal házhoz is kimegyek!

�Nõi, férfi fodrász kérésre házhoz megy. Nõi
hajvágás: 2000 Ft, dauer, vágás: 3.900 Ft, fér-
fi hajvágás: 1000 Ft, festés-vágás: 4.200 Ft.
Tel.: 06(30)264-6152

� Zármester! Gyorsszolgálat! Ajtónyitás,
zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés,
betörésvédelem, lakatosmunkák, galériakészí-
tés! Tel.: 06(30)9613-794

� 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

� LÉPCSÕFELÚJÍTÁS porelszívással, kõ-,
mûkõlépcsõk, lépcsõpihenõk felújítása szak-
cég által, garanciával. Tel.: 420-4616,
06(30)9480-241

� AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERÛ JA-
VÍTÁSA, szigetelése, zárcserék garanciával.
Horváth Ákos, tel.: 06(30)9628-704

� GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA gáz-
égõk, konvektorok,  tûzhelyek, FÉG vízmele-
gítõk  javítása, karbantartása. Bán László Tel.:
220-9765, 06(20)432-5598 

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, teljes könyvtárakat, vitrintárgya-
kat, régi képeslapokat, valamint CD-t, DVD-t,
hanglemezt. Tel.: 332-0243, 06(20)9220-001

�Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghá-
ló, napellenzõ szerelése, javítása, garanciával.
Tel.: 261-3380, 06(30)973-4378, 06(20)4242-
618

� Bélyeggyûjteményeket, régi képeslapokat,
régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk.
V., Bécsi utca 5. Tel.: 317-4757

� Társasházak képviseletét vállaljuk 0-24
órás javítószolgálattal, referenciával. Tel:
06(70)517-2345

� VII., Rózsa utcai új házban utcafronti kis
üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06(30)393-5050

� Képzõmûvészeti foglalkozás gyerekeknek
január 17-étõl kedden és pénteken  16-19 órá-
ig, részvételi díj 5000 Ft/hó. Cím: Benczúr ház
Postás Mûvelõdési Központ, 1068 Benczúr u.
27. Tel.: 342-3320

� BRIDZSTANFOLYAM minden szinten a
belvárosban. Kezdés 2006. 04.03.
www.bridzsakademia.hu Tel.: 209-5243,
06(30)9000-400

� RÁDIÓ JAVÍTÁS! Régi rádióját megjaví-
tom, FELÚJÍTOM. Tel.: 06(30)514-3797

� BEETHOVEN elektroncsöves rádiót vásá-
rolnék. Tel.: 06(30)514-3797

� Megbízható, képzett szakember vállalja
idõs hölgyek és gyerekek felügyeletét. Tel.:
06(30)225-0154

� Presbiteriánus misszió alkalmai: szerda
18.00  bibliaóra, vasárnap 10.30 Istentisztelet,
1074 Rákóczi út 78. I/4. Tel.: 322-9317,
www.reformatus.org

� Kiadó lakásokat keresünk a kerületben
ügyfeleink részére! OLS Bt. Tel.: 351-9578,
www.ingatlanabc.net

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

� Államilag elismert dajka pedagógiai és
gyógypedagógiai asszisztensképzés. Kasza
Szakképzés 06(1)276-5918

� Társkeresõk figyelem! Télvégi akciók-
kal rendezvényekkel, több ezer klubtaggal
várunk mindenkit!   Cronos Társkeresõ
302-0593

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

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

� LAKOSSÁGI GYORSSZERVIZ: Tel-
jes körû gázkészülék javítás, gépi dugulásel-
hárítás, víz-, villanyszerelés 0-24-ig, hétvé-
gén is! Tel.: 321-8082, 06(20)334-3437

� GYORSSZOLGÁLAT: dugulásel-
hárítás, víz-, villany-, gáz, fûtésszerelés
anyagbeszerzéssel, garanciával! Hétvégén
is! Tel.: 321-1826
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1893 február 11.
Magyar találmány - a
karburátor

Bánki Donát és Csonka János
szabadalmaztatta a karburátort.
Az elsõ benzinmotoroknál ún. fe-
lületi porlasztást használtak (azaz
a benzinen át szívták a levegõt a
hengerek), így csak hozzávetõle-
gesen sikerült jó benzin-levegõ
keveréket elõállítani. Bánki Donát
és Csonka János találta fel a mai
porlasztó õsét, ahol a vákuum a
fúvókából mindig arányos mennyi-
ségû benzint szív a hengerbe.

1804 február 12.
Kant halála
Meghalt Immanuel Kant, német fi-
lozófus. A 79 évesen elhunyt filo-
zófus kritikai mûveiben a megis-
merés kérdését és az emberi cse-
lekvés normáit vizsgálta.

1876  február 14.
Az elsõ telefon

Alexander Graham Bell bemutatja
és szabadalmaztatja az elsõ mû-
ködõ telefont.

1937 február 16.
Nylon
Az amerikai W.H. Carothers sza-
badalmat kap a szintetikus anya-
gok õsének, a nejlonnak a  gyár-
tására.

1997 február 23.
A klóncsoda
A világon elõször a skóciai Edin-
burghban
sikerült
felnõtt
emlõs tes-
ti sejtjébõl
új, élõ
egyedet
elõállítani, így születik meg Dolly,
a klónozott bárány.

EEEEZZZZ EEEE NNNN AAAA NNNNAAAAPPPPOOOONNNN
TTTT ÖÖÖÖ RRRRTTTT ÉÉÉÉ NNNN TTTT

Február 21.
Nemzetközi 
Anyanyelvi Nap 
Banglades javaslatára az ENSZ
1999-ben február 21-ét a Nem-
zetközi Anyanyelvi Nappá nyil-
vánította, egy évvel késõbb ün-
nepelték elõször. A világnapot
annak emlékére tartják, hogy
1952-ben Bangladesben az ur-
dut nyilvánították az egyetlen
hivatalos nyelvvé, noha a bang-
ladesiek anyanyelve a bengáli.
Február 21-én a diákok
Dakkában fellázadtak az anya-
nyelv elnyomása ellen. Ekkor a

rendõrség összetûzött a tünte-
tõkkel, és öt diákot megöltek. A
bangladesiek akkor az anya-
nyelv napjává nyilvánították a
napot.

Február 22.
A bûncselekmények
áldozatainak 
napja
1990. február 22-én
tette közzé az Európa
Tanács a bûncselek-
mények áldozatainak
chartáját, ez a nap az-
óta a kontinens számos
országában az áldoza-
tok napja. Magyaror-
szágon 1993-tól tart-
ják. 

Február 25.
A kommunizmus 
áldozatainak 
emléknapja 
Az Országgyûlés 2000. június
13-án elfogadott határozata ér-
telmében a középfokú oktatási
intézményekben minden év
február 25-én tartják a Kommu-
nizmus áldozatainak emléknap-
ját. Ezen a napon arra emlékez-
nek, hogy Kovács Bélát, a Füg-
getlen Kisgazdapárt fõtitkárát
hamis vádak alapján a megszál-
ló szovjet katonai hatóságok
1947. február 25-én letartóztat-
ták, és a Szovjetunióba hurcol-
ták, ahol nyolc évet töltött fog-
ságban.

Február 28.
A Kalevala napja 
Elias Lönrot néprajztudós 1835.
február 28-án tette közzé az elsõ

Kalevala- kötethez írt elõszavát.
Az eposz jelentõs hatással volt a
finn kultúrára és a világiroda-
lomra egyaránt. A Kalevala tel-
jes magyar fordítását 1871-ben
Barna Ferdinánd, majd 1909-
ben Vikár Béla készítette el. 

Február a farsang
ideje
A farsang hossza évrõl-évre vál-
tozik, mivel zárónapja a húsvét
idõpontjához kötõdik. Vízke-
reszttõl (január 6.) a húsvétot
megelõzõ 40 napos nagyböjt
kezdetéig, azaz hamvazószerdá-
ig tart. Farsang a tavaszvárás
pogánykori, igen változatos ké-
pet mutató ünnepeibõl nõtt ki.

JJJJEEEE LLLL EEEE SSSS NNNNEEEEMMMMZZZZEEEETTTTKKKKÖÖÖÖZZZZIIII ÉÉÉÉ SSSS HHHHAAAAZZZZAAAAIIII NNNNAAAAPPPPOOOOKKKK

Az Iparmûvészeti Múze-
umban 2005 január végén
nyílt meg Radvánszky Fe-
renc Svájcból hazatelepült
órarestaurátor magángyûj-
teményébõl egy reprezenta-
tív kiállítás. A 17.- 20. száza-
di kollekció minden darab-
ja mûködõképes. Közöttük
olyan órakülönlegességek is
szerepelnek, melyek eddig
egyetlen magyarországi
közgyûjteményben sem vol-
tak láthatók.

A Franciaországban készült, in-
tarzia berakásos órák, ovális
alakú faliórák és Breguet típusú
asztali órák mellett az angol
óragyártás speciális típusai is
szerepelnek a kiállításon. Be-
mutatnak egy 1840-es évszámú
pályaudvari órát, egy 1780-ban
készült, nyolc napig folyamato-
san járó, mahagóni borítású
Boven órát, a certifikátja szerint

1944-bõl származó greenwichi
kronométert. 

A 20. század második felé-
nek kis példányszámban ké-
szült órái között látható az ún.

Atmos óra, amelyik már 1 fo-
kos hõmérséklet változásnál is,
mintegy 120 órán keresztül fo-

lyamatosan mûködik. Az 1960-
ban Genfben készült  különle-
ges fényóra megfelelõ - mini-
mum 40 Lux - megvilágítás
mellett mutatja a pontos idõt. A
gyûjtemény egyetlen magyar
származású darabja egy 1870-
es pesti oszlopos óra a Lánchíd
egykorú képével. 

VVVVáááállllooooggggaaaattttooootttttttt     mmmmeeeesssstttteeeerrrrmmmmûûûûvvvveeeekkkk    eeeeggggyyyy    mmmmaaaaggggáááánnnnggggyyyyûûûûjjjjtttteeeemmmméééénnnnyyyybbbbõõõõllll

Órák a 17. századtól napjainkig

A kiállítás idõtartama: 
2006. június 30-ig
Helyszín:
Iparmûvészeti Múzeum
Bp., 1091. Üllõi út 33-37.
Nyitva tartás:
Kedd- vasárnap: 10- 18 óráig
Hétfõn zárva
Jegyárak:
Felnõtt: 600 Ft
Családi: 800 Ft (Két felnõtt és va-
lamennyi gyerek belépõjegye)
Diák: 300 Ft
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Muffinalap-recept 
Hozzávalók 12 db muffinhoz: 20
dkg liszt, fél csomag sütõpor, 5
dkg cukor, 1 vaníliás cukor, 1
tojás, 1,5 dl tej, 5
dkg olvasztott vaj.

A tojást simára
keverjük a cukorral
és a vaníliás cukor-
ral, majd hozzáad-
juk a tejet meg az
olvasztott marga-
rint. Ezután a sütõ-
porral elkevert
liszttel gyorsan
összeforgatjuk. Vi-
szonylag lágy tész-
tát  kapunk. A sütõ-
formát kikenjük, kétharmad ré-
szig belekanalazzuk a masszát,
és elõmelegített sütõben, köze-
pes hõfokon kb. 20-25 perc alatt
megsütjük. Villával beleszúrva a
muffin közepébe megnézhetjük,
hogy átsült-e a közepe is.

Banános - ananászos
muffin
Hozzávalók: 45 dkg liszt, 1 cso-
mag sütõpor, 3 dkg aprított sót-

lan pisztácia, 1 csi-
pet szerecsendió, 1
csipet gyömbér, 3 to-
jás, 20 dkg ananász,
1 dl rum, 2 banán, 1
citrom, 15 dkg mar-
garin, 10 dkg méz.

A muffinformákat
kivajazzuk vagy pa-
pírral béleljük ki. A
lisztet elkeverjük a
sütõporral, a pisztáci-
ával, a szerecsendió-
val és a gyömbérrel.

Hozzáadjuk a enyhén felvert to-
jást, a darabolt ananászt, a felkari-
kázott banánt, a citrom reszelt hé-
ját, a rumot és a mézzel habosra
kevert margarint. Az így kapott
masszát a muffinformákba kana-
lazzuk, a sütõt 180 fokra elõmele-

gítjük. A sütemények tetejére egy-
egy ananászdarabot nyomunk,
majd a sütõbe toljuk, és kb. 20-25
perc alatt tûpróbáig sütjük. 

Sztracsatellás muffin 
Hozzávalók: 10 dkg tejcsokolá-
dé, 15 dkg vaj, 15
dkg cukor, 1 csomag
vaníliás cukor, 2 to-
jás, 1 dl tejszín, 25
dkg liszt, 1 csomag
sütõpor.

A muffinfor-
mákat kibéleljük
muffinpapírral. A
lisztet elkeverjük a
sütõporral. Az olvasztott vajat ha-
bosra keverjük a cukorral, a vaní-
liás cukorral, majd hozzáadjuk a
tojásokat, a tejet, a tejszínt, a lisz-
tes keveréket és az apróra vágott
csokit. Az így kapott masszát két-
harmad részig a muffinformába
töltjük, és közepes hõfokra elõme-

legített sütõben 20-25 perc alatt
készre sütjük.

Sajtfelfújt-rétes 
muffinkosárban 
Hozzávalók: 2 fej vöröshagyma,
2 evõkanál olaj, 50 dkg rétes-
tészta, 10 dkg reszelt trappista,
10 dkg reszelt füstölt sajt, 10
dkg reszelt ementáli sajt, 1 to-
jás, 1 evõkanál liszt, késhegynyi
szerecsendió, késhegynyi szárí-
tott petrezselyem zöld, 2 dl tej-

szín.
A hagymát az

olajon megdinsztel-
jük. A sajtokat ösz-
szekeverjük a felvert
tojásokkal, fûszerek-
kel, liszttel, tejszín-
nel és a hagyma há-
romnegyedével. A
rétestésztát kinyújt-

juk, kiszaggatjuk és a muffinfor-
mákat kibéleljük. Megtöltjük a
sajtos keverékkel háromnegyed
részig, tetejére teszünk a pirított
hagymából. 150-160 fokos sütõ-
ben kb. 30-35 percig sütjük. Fris-
sen kínáljuk.

Jó étvágyat!

Muffinos finomságok, nem csak édesszájúaknak
A muffin megunhatatlan és nagyon finom sütemény. Elkészítése viszonylag egyszerû és szin-
te elronthatatlan. Míg korábban teljesen ismeretlen, külföldi specialitásnak számított, ma
már minden nagyobb közértben hozzájuthatunk fontos és jellegzetes kellékéhez, a harmoni-
kaszerûen hajtogatott speciális muffinpapírhoz, illetve a hat vagy tizenkét mélyedéses teflon
vagy szilikonos muffinsütõ formához.

A Kõleves vendéglõ a Kiska-
csa vendéglõ helyén nyitotta
meg kapuit 2006. január 5-
én, féléves átalakítást köve-
tõen. A nevét egy magyar
népmesérõl kapta, melynek
több változata is ismeretes. 

Az egyikben Mátyás király elté-
vedt vadászás közben, végül a
kalászi bíró házában kötött ki.
Azonban a bíró nagyon fukar
volt, nem volt hajlandó enni ad-
ni neki. Erre Mátyás azt mondta,
hogy õ kõbõl fõz levest, miután
adtak neki egyet, el is kezdte,
kért sót, szalonnát, lisztet hozzá.
Mikor elkészült, megette a le-
vest, a kõ helyébe pedig titok-
ban egy aranyat tett. A bíró meg
bosszankodott, hogy miért olyan
kicsi követ adott, mert sokkal
nagyobb aranyat is kaphattak
volna. El is dobta, azóta is azt
keresik. 

A vendéglõ többfunkciós: el-
sõsorban természetesen ebéddel,
és vacsorával szolgálják ki a be-
térõket, de emellett kulturális

igényeket is kielégít. Kiállítás
megnyitókat (pl. fotó), filmklu-
bokat, két hetente hétfõn pedig
nyugdíjas klubot rendeznek,  va-
lamint minden szombaton és va-
sárnap 17-21 óra között Sashegyi
Gyula bárzongorista szórakoztat-
ja a nagyérdemût. Ezeknek a ren-
dezvényeknek a helyszínéül a
pincehelység szolgál. 

A vendéglõbe ebédidõben fõ-
leg a környéken lévõ cégek embe-
rei járnak, lehet választani a menü

- mely minden nap más, és egy le-
vesbõl, valamint egy fõételbõl áll
- és az étlap között. Este pedig
minden generáció megtalálható
itt, akkor már csak az étlapról le-
het rendelni. Igyekeztek a minõ-
séget az olcsó árakkal össze-
egyeztetni, ez sikerült is. Az italla-
pon magyar borokat találunk, fõ-
leg Villányból, ami már magában
garantálja a minõséget. 

Az étlapot magyaros, zsidó
(de nem kóser) és egzotikus éte-

lekbõl állították össze, minden
ételt házilag készítenek el, még a
tésztát is itt gyúrják, nem használ-
nak semmilyen szintetikus anya-
got.  Természetesen az étlap az
évszakoknak megfelelõen van
összeállítva, nyáron több zöldség
és gyümölcs szerepel rajta. A ven-
dégek gyors kiszolgálásáról 3 sza-
kács, 3 konyhai kisegítõ és nyolc
pincér gondoskodik. 

Aki szeretne, annak lehetõsé-
ge van ingyen internetezni, csak
saját laptop kell hozzá. 

GGGGaaaasssszzzzttttrrrroooonnnnóóóómmmmiiiiaaaaiiii     kkkköööörrrruuuuttttaaaazzzzáááássss    ----     11118888....     rrrréééésssszzzz

Kõleves vendéglõ

Néhány finom fogás az
étlapról
Levesek: Kõleves (napi ajánlat), Ma-
ceszgombóc leves gazdagon. Kor-
csolyák: Libamáj zsírjában hidegen,
pirítóssal, Tonhalkrém pirítóssal. Fõ-
ételek: Vörösboros borjúcomb szele-
tek, áfonyás barnamártásban krum-
plifánkkal, Wok zöldség magvas rizs-
zsel. Desszertek: Macesz flódni, Al-
ma pongyolában. Saláták: Naran-
csos csirkesaláta, Tzaziki.
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Algernon az egér, és
Charlie a szellemi fogya-
tékos kedves fiatalember
agymûtéten esnek át és
válnak zsenivé. Charlie,
immár mint kitûnõ tudós
elme, többek között vizs-
gálat alá veti saját képes-
ségeiket és jövõjüket,
ahol az elkerülhetetlen és
gyors szellemi hanyatlás
szükségszerûségével ta-
lálkozik. Még többszöri
olvasásra is új érzelmeket
korbácsol fel az olvasó-
ban, amint végigkíséri a
szellemi felemelkedést és

hanyatlást, és döbben rá
az intelligencia fontossá-
ga mellett az érzelmek je-
lentõségére. Olyan könyv

ez, ami egy fantasztikus
regény alapjaira épít, és
mégis egy romantikus mû
érzelmi mélységeibe ra-
gad el bennünket. Olyan
könyv melyet bátran
ajánlhatunk mindenkinek,
kikapcsolódni, elmélyülni
és felszabadulni vágyók-
nak egyaránt. 

AJÁNLJON ÖN IS 
OLVASNIVALÓT!

Várjuk rövid 
könyvajánlójukat az

olvlev@erzsebetvaros.hu
címre. 

Daniel KEYES: Virágot Algernonnak
OOOOllllvvvvaaaassssnnnniiii     jjjjóóóó!!!!

Daniel Keyes amerikai író azonos címû novellája megjelenésekor egybõl
óriási sikert aratott, televízódráma, majd filmszcenárium lett belõle, s
csak ezután teljesedett regénnyé. A sci-fit (egy gyengeelméjû „zsenivé
operálása”) mélységesen hiteles lélektani rajzzal (egy rokonszenves
személyiség fejlõdése) ügyesen egyesítõ mû a tehetséges író-pszichológus
vallomása az ember élni akarásáról, erkölcsi tartásáról, törhetetlen opti-
mizmusáról.

Az öt évszázad spa-
nyol festészetének
remekmûvei címet
viselõ kiállítás a
hamburgi Bucerius
Kunst Forum és a
drezdai Gemalde-
galerie Alter Meister
által közösen szerve-
zett kiállítás harma-
dik állomása, mely
most a Szépmûvé-
szeti Múzeumban te-
kinthetõ meg (1146,
Dózsa György út 41.)
április 30-ig.

Az 1400-as évektõl az
1800-as évek közepéig
ívelõ spanyol festészeti
válogatást ikonográfiai
és mûvészek mûködése
szerinti földrajzi csopor-
tosításban, megközelítõ-
leg idõbeli sorrendben

mutatja be a kiállítás. A
tárlat gótikával, ezen be-
lül ismeretlen mesterek
táblaképeivel kezdõdik,
felöleli a Signo de Oro,
az ún. Aranykor klasszi-
kus, másfélszáz éves
idõszakát és a 19. szá-
zad elején mûködõ fes-
tõgéniusz, Fransisco de
Goya alkotásaival feje-
zõdik be. 

Öt évszázad spanyol remekmûvei 
Elgreco, Velázquez, Goya
Programajánló

Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, az
Ügyfélszolgálati Irodákon (Erzsébet körút 6., Garay utca 5.) névvel, címmel ellátott zárt borítékban vagy levelezõlapon leadhatja. E-mail címünk: olvlev-
@erzsebetvaros.hu  Csak a névvel, címmel ellátott megfejtéseket van módunkban regisztrálni. Beküldési határidõ: március 5. A 2006/1. lapszám nyer-
tesei: Dobos Veronika, 1077 Rottenbiller u. 15., Csillag Jenõ 1078 Nefelejcs u. 49., Békési Pálné 1077 Rottenbiller u. 34. Gratulálunk! A nyere-
mények, telefonon történõ egyeztetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõk.
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Fõszerkesztõ: Sári Judit 
Szerkesztõ: Matus Adrien      Fotó: Kissimon István · 

Cím: 1073 Budapest, Garay utca 5.
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Kiadja: Erzsébetváros Önkormányzata

Megjelenik 41 ezer példányban

☺☺ ☺☺ ☺☺
Hajnali négykor jön
haza a férj a kocsmá-
ból, s elkezd halkan
vetkõzni az ágy mel-
lett. Erre felkel az asz-
szony: - Hova mész
ilyen korán, Béla?
- Igazad van asszony,
visszafekszem.

* * *
Egy srác találkozik az
erdõben a jótündérrel.
- Mivel épp jó kedvem
van, teljesítem két kí-
vánságodat.
- Csak kettõt? Legyen
már három, mindig
annyi szokott lenni.
- Oké, legyen három.
Mi a másik kettõ?

A Fészek Mûvészklub-
ban (Kertész utca 36.)
Barabás Zsófi festõmû-
vész kiállítása március
2-ig a Galériában, Antal
András keramikus tárlata
március 9-ig a Herman

teremben tekinthetõ
meg, munkanapokon 14-
19 óráig.

A Magyar Mezõgaz-
dasági Múzeumban (Vá-
rosliget, Vajdahunyad-
vár) Milan Blatnicky,

Prágában élõ szlovák
festõmûvész Piros gitár
címû kiállítása látható
március 5-ig. A tárlat
hétköznap 10-16-ig hét-
végén 10-17 óráig tart
nyitva.

KiállításokEgészségügyi
elõadás
A daganatos betegségek
gyógymódjai és azok mel-
lékhatásai címmel egész-
ségügyi, felvilágosító, is-
meretterjesztõ elõadásso-
rozatot tartanak az Akácos
Udvarban (Akácfa utca
61.) a daganatos betegsé-
gek megelõzése érdeké-
ben. Az orvos szakértõk
elõadásait a Magyar Rákel-
lenes Liga támogatja. Idõ-
pont: február 28. 14 óra.

Mozart!-tól
Webberig
A musical-irodalom klasz-
szikusai hangzanak fel az
EVICA-csoport bemutatko-
zó koncertjén február 23-
án 15.30-kor az Erzsébet-
városi Közösségi Házban
(Wesselényi utca 17.). Az
érdeklõdõk részleteket
hallhatnak „Mozart!”, A Ró-
meó és Júlia, a West Side
Story és egyéb magyar és
külföldi musicalekbõl. A
belépés ingyenes.

Öreg cigány hegedûjén
címmel magyar nóta
hangversenyt rendez a
Morvay Károly Nóta- és
Dalkör február 25-én 14
órakor az Almássy téri
Szabadidõközpontban
(Almássy tér 6.). A mû-

sorban szereplõ mûvé-
szek mellett fellép a
Felsõszentgyörgyi Kék-
nefelejcs Népdalkör, kí-
sér a Horváth Sándor Ci-
gányzenekar. Az elõadás
után tánc és tombola. A
belépõjegy ára: 700 ft.

A Takács Béla Zenebarát
köre február 12-én 15 óra-
kor zenés délutánt rendez
az Erzsébetvárosi Közös-
ségi Házban (Wesselényi
utca 17.). Az „Öreg prímás
tégy hangfogót…” címmel
rendezendõ délután szólis-

táit az Erzsébetvárosi ci-
gányzenekar kíséri Berki
Béla vezetésével. A belépõ
ára: 500 ft, mely megren-
delhetõ a 413-3550-es tele-
fonszámon, vagy megvá-
sárolható az elõadás kez-
dete elõtt a helyszínen.

Szerzõi est
A Mûvészetbarátok Egye-
sülete szervezésében Gipsy
passió címmel, Ruva Far-
kas Pál könyvbemutatója
és szerzõi estje lesz február
22-én az Erzsébetvárosi
Közösségi Házban (Wes-
selényi utca 17.).

Magyar nóta

Zenés délután


