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Felkészülés
a fûtési idényre
Most ugyan még sokszor
rekkenõ a hõség, azonban
nemsokára már érkezik az
õsz, majd a fûtési szezon
is beköszönt. Nem árt
elõre felkészülni. (5. oldal)

Szent István
ünnepe
Augusztus 20-án államalapító királyunk ünnepére
készülünk. (5. oldal)

Rendõrök a
természetért
Harc a jogellenes állat- és
növénykereskedelem ellen. (11. oldal)

Zsidó Fesztivál
2006
A IX. Zsidó Nyári Fesztivál
rendezvényeihez csatlakozva a Spinoza is számos izgalmas programmal
várja az érdeklõdõket.
(13. oldal)

Elbírálták a
fõvárosi
társasházi
pályázatokat
Javuló minõségû pályázatok - Tájékoztató és a
nyertes házak listája a 15.
oldalon.

Választás
A Helyi Választási
Iroda tájékoztatója és
lapunk felhívása a
képviselõ illetve polgármester jelöltek
számára a 7-9.
oldalakon.

E-mail címünk:
olvlev@
erzsebetvaros.hu
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10 tonna veszélyes hulladéktól szabadultunk meg
Évente többször is
lehetősége van a kerületi lakóknak arra, hogy a felhalmozódott veszélyes hulladékoktól ingyenes
gyűjtés keretében
szabaduljanak meg.
Immár hagyomány, hogy
Bán Imre, a közrendvédelmi és környezetvédelmi
bizottság elnöke összefoglalja olvasóink számára a
gyűjtés eredményét.
Összefoglaló cikkünk
az 5. oldalon

Változás a képviselõ-testületben
Czibula Csaba önkormányzati képviselő a
képviselő-testület július
25-i ülésén napirend
előtti bejelentést tett. A
képviselő
elmondta,

hogy kilépett a FideszMPSZ szervezetéből, és
most a Fidesz önkormányzati frakciójából is.
(Folytatás a 2.
oldalon)

Gyermekmentő szolgálat
A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat KhA. súlyos, életveszélyes állapotú
gyermekek mentésében
vesz részt. Bár fő specialitásuk az életmentés, Erzsébetvárosban nemcsak a sú-

lyos esetekhez riasztják
őket. A szolgálat vezetőivel
és Koromzay Annamária
alpolgármesterrel a gyermekekre leselkedő veszélyekről beszélgettünk.
(Cikk a 2. oldalon)

Erzsébetvárosi TV

ERZSÉBETVÁROS
LEGSZEBB BELSÕ
KERTJE

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

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

Az MSZP Erzsébetvárosi
szervezete immár 5. alkalommal írta ki az Erzsébetváros legszebb belső kertje
pályázatot, melyre idén is
várakozáson felül sok,
összesen 32 társasházi közösség jelentkezett.
(3. oldal)

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom Erzsébetváros lakosságát, hogy „Az épített
környezet alakításáról és védelmérõl” szóló 1997. évi
LXXVIII. Törvény 9.§ (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen a Budapest, VII. kerület Klauzál tér és
környéke terület Kerületi Szabályozási Tervének tervezetét
a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján közzétettem
(Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6.).
Budapest, 2006. július 26.
Hunvald György polgármester

Margit néni 100 éves

Mészáros Lászlóné Margit nénit köszöntötték családtagjai, ismerõsei, barátai augusztus harmadikán, 100.
születésnapja alkalmából. Az erzsébetvárosi önkormányzat képviseletében Gergely József alpolgármester és
Kádi Csaba sajtószóvivõ látogatták meg az idõs hölgyet
ezen a nevezetes napon.
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Csellengõ gyermekek - Önszervezõdõ baba-mama klubok

Gyermekmentõ szolgálat
A Szent Márton
Gyermekmentő szolgálat KhA. súlyos,
életveszélyes állapotú
gyermekek mentésében vesz részt. Bár fő
specialitásuk az életmentés, Erzsébetvárosban nemcsak a
súlyos esetekhez riasztják őket. A társaságot orvosi körökben mozgó gyermek
intenzív osztálynak
hívják. Világszínvonalúan felszerelt rohamkocsijuk és felkészült orvosaik soksok emberpalánta
életét mentették már
meg.
László Endre Márton - aki
mentőápolóként úgymond
szerelemből maga is részt
vesz a mentésben, egyébként egy informatikai cég
tulajdonosa és vezetője és dr. Gesztes Éva orvos
1999-ben abból az elgondolásból hozták létre az
alapítványt, hogy tapasztalt gyermekorvosok toborzásával szakszerűen
tudják majd ellátni az életveszélyben lévő gyermekeket. László Endre Márton a gyermekmentő szolgálatról a következőket
mesélte:
- A legkülönbözőbb
esetekhez, például újraélesztéshez, gázoláshoz,
otthoni balesetekhez, forrázáshoz riasztanak bennünket, a néhány hónapos
csecsemőtől - a koraszülött és újszülött csecsemőket kivéve - egészen a kamasz korú gyerekekig. A
mentési teendőket a főváros különböző kórházaiban dolgozó, huszonegy
gyermek intenzív orvosunk látja el, akik rendelkeznek a súlyos esetek orvoslásához
szükséges
szaktudással és felkészültséggel. Munkánkat a légrugós, légkondicionált, világszínvonalú technikával,
gyógyszerrel és kötszerrel,
valamint az életmentéshez
nélkülözhetetlen orvosi

segédlettel felszerelt mentőautó segíti. A rohamkocsiban, melyet konferenciák alkalmával külföldi orvosok is megcsodálnak, a
laborvizsgálaton kívül
szinte mindenféle vizsgálatot meg tudunk oldani.
Az autóban játékok,
kabalák utalnak arra, hogy
utasai kivétel nélkül gyermekek. A mentő, az alapítvány tulajdona, a felszerelést, a gyógyszereket
és az orvosokat, is az alapítvány biztosítja, az autó
üzemeltetéséért viszont az
Országos Mentőszolgálattal közösen felelnek.
A riasztás akárcsak a

A sok életveszélyes
helyzet láttán László Endre Márton a nyári szünet
kapcsán néhány tanáccsal
is szolgált: Ilyenkor megnő az utcán csellengő
gyermekek száma, akik
sokszor gyalogosan vagy
kerékpárral figyelmetlenül
közlekednek. Körültekintés nélkül lelépnek, lehajtanak az úttestre, ezért a
szülőknek és az autósoknak sem árt rájuk jobban
odafigyelni. A játszótereken is megnő a forgalom.
A legjellemzőbb baleseteknél, amikor a gyermekek feje, végtagja beszorul
a mászókába a legokosabb

mentősöknél, a 104-es hívószámon érkezik be hozzájuk, majd egy központi
irányító csoport határozza
meg, hova menjen a rohamkocsi. Budapesten,
Pest megyében és néha vi-

amit a hozzátartozók tehetnek, hogy segítséget,
műszaki mentést kérnek
és megnyugtatják, de nem
kezdik el rángatni a gyermeket. Soha ne hagyják
egyedül és ne zárják be az
autóba a kicsiket, a hőségben fulladás és bármilyen
baleset - egy egyszerű öngyújtó segítségével akár
tűzeset is - bekövetkezhet.

Az alapítvány egy új rohamkocsira gyûjt. Aki támogatni szeretné õket, a
1788-as adományvonalat
hívja fel, így az új jármû
megvételét hívásonként
száz forinttal támogatja.

déken évente körülbelül
2100 esethez hívják őket,
ebből nagyjából 200 olyan
szituáció adódik, ahol
mindent bevetve harcolnak a beteg életéért. A
mentőben minden alkalommal egy gépkocsivezető, egy gyermek intenzív orvos és egy ápoló utazik, a beteg mellett még az
egyik szülőnek is jut hely.

Csomó-Pont
Koromzay
Annamária
szociális témákért felelős
alpolgármestert kérdeztük
az erzsébetvárosi „kulcsos
gyerekek” ellátásáról.
- A kerületi önkormányzat
több nyári táborral, például a Balatonmáriafürdői
vagy az új, Szlovákiában
vásárolt táborral, valamint
napközis táborral segíti a
szülőket a gyermekek
nyári
elhelyezésében.
Mindezek mellett azonban

évek óta nagy sikerrel működik a Gyermekjóléti
Szolgálat Csomó-Pont el-

ennek is köszönhető,
hogy komolyabb játszótéri balesetről nem érkezett hír a nyáron. Ez
azonban nem azt jelenti,
hogy a gyermekeket, főleg a 10 év alattiakat
egyedül lehetne hagyni
akár a játszótéren, akár a
lakásban.

Önszervezõdõ
baba-mama
klubok
Koromzay Annamária

nevezésű klubja, ahol a jelentkező gyermekeknek,
fiataloknak kínálnak különféle színes programokat. Ide elsősorban a beilleszkedési problémákkal
küszködő fiatalokat , illetve az egyéb szabadidős
programokból kimaradt
12-18 éves korosztályt
várják. A klub programjain a részvétel ingyenes, a
Dembinszky utca 9. szám
alatti helyiségben 14 órától a kora esti órákig várják a gyerekeket.
Az alapítás óta a klubot
rendszeresen látogató fiatalok, gyermekek száma
megsokszorozódott.
Koromzay Annamária a
fentiekhez hozzátette,
hogy az erzsébetvárosi
játszóterek
eszközei
megfelelnek az EU
szabványoknak, talán

- Szeretném a kisgyermekes szülők figyelmét
felhívni arra, hogy az
önszerveződő baba-mama klubokban sokat segíthetnek egymásnak a
hasonló problémákkal,
például a gyermek elhelyezésével küzdő anyukák. Ilyen klubot találhatnak már az Almássy
Téri Szabadidőközpontban, és a védőnők szervezésében a Rottenbiller
utcai Anya és Csecsemővédelmi Intézetben
is. Ám a mamák a védőnőknél érdeklődhetnek
hasonló problémákkal
küzdő szülők után is.
Egy kis szervezéssel néhány, akár két-három
mama találkozásából is
születhetnek hosszú távú kapcsolatok, amikor
a szükséges heti néhány
órányi szabadidőt egymás gyermekének a felügyeletével meg tudják
szerezni maguknak.

Ú J K Ö Z G Y Ó G Y E L L Á T Á S I K Á RT Y Á K
A július elsejével hatályba lépett közgyógyellátási törvény
miatt az új típusú közgyógyellátási igazolványokat július
elsejétõl lehet kérelmezni. Az új rendelet szerint az új igazolványok beszerzése körülbelül három hónapba is beletelik, ezért a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezõ lakosoknak már a lejárat elõtt három hónappal érdemes felkeresni a háziorvost, hogy kiállítsa az igényléshez
szükséges szakmai javaslatot. A krónikus betegségekre
szedett gyógyszerekrõl az igazolás kiállítása lényegesen
több idõt vesz igénybe, mint a régebbi javaslat megadása,
ezért a háziorvosok az érintettek türelmét kérik. A júliusban lejáró igazolványok birtokosai három hónap türelmi idõt kapnak, az õ kártyájuk szeptember 30-áig érvényes. Javasoljuk tehát, hogy figyeljék, mikor jár le közgyógyellátási igazolványuk és idõben kérelmezzék az újat!
Dr. Vedres Klára a Szociális Bizottság elnöke
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Erzsébetváros legszebb belsõ kertje
Az MSZP Erzsébetvárosi szervezete
immár 5. alkalommal írta ki az Erzsébetváros legszebb
belső kertje pályázatot, melyre idén is
várakozáson felül
sok, összesen 32 társasházi közösség jelentkezett.
A hagyományok szerint
a
díjakat
Hunvald
György, az MSZP helyi
szervezetének elnöke,
Filló Pál és dr. Szabó
Zoltán Erzsébetváros országgyűlési képviselői
ajánlották fel.
Filló Pál, mint a verseny egyik házigazdája
személyesen járta végig
a legtöbb társasházat.
- Tapasztalataim szerint a kerületi lakóközösségek közül egyre többen tartják fontosnak a
közvetlen lakókörnyezetük szépítését. Újdonság
volt, hogy az elmúlt évi

A Király utca 89. szám alatti szép épületet ma már virágok is díszítik. Képünkön Filló
Pál és a lakók.

nyeremények már kézzel
fogható módon jelentek
meg az udvarokban, például szökőkút, rózsalugas, vagy éppen kerti padok formájában. Míg korábban a kertépítés, most
már a szépítés is szerepet

kapott a munkában. Mivel egyetlen résztvevő
„versenyző” sem távozik
üres kézzel a díjkiosztóról, elmondhatjuk, hogy
a kisebb összegű nyereményekből vásárolt díszítő vagy kertépítő ele-

mek is mind visszaköszönnek az udvarokról.
A versenyt kiíró politikusok személyesen járták végig a pályázó kerteket. Az elkészített fotók
alapján közösen döntenek
a legszebb kertekről.

- Ez úton is szeretném megköszönni azoknak a lakótársaknak az
áldozatos
munkáját,
akik vállalják, hogy
egy-egy házban irányítják, szervezik a kert szépítését az egész lakóközösség örömére, és Erzsébetváros büszkeségére - mondta Filló Pál. Bár az idei versenynek
még nincs vége, már
most sokan jelezték,
hogy jövőre újra részt
szeretnének venni a
megmérettetésben. Ez a
pozitív hozzáállás az,
ami miatt Erzsébetváros
a jövőben még erőteljesebben fejlődhet, mint
eddig.
A díjkiosztóra szeptember
elsõ hetében, az MSZP Erzsébet körút 42. szám alatti
helyiségében kerül sor, elõzetesen azonban minden
résztvevõt értesítenek a
pontos idõpontról.
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Változás a képviselõ-testületben
Czibula Csaba önkormányzati képviselő a képviselő-testület július 25-i ülésén napirend előtti
bejelentést tett. A
képviselő elmondta,
hogy kilépett a
Fidesz-MPSZ szervezetéből, és a Fidesz önkormányzati
frakciójából is.
A képviselő az alábbiakról kívánta tájékoztatni lapunk olvasóit.
- Nem kívánok
visszafelé kiabálni, és
senkit megbántani, hiszen számos barátot is
otthagyok lépésemmel.
Ezért csak annyit jegyeznék meg, hogy nem én
változtam meg. És mivel
a Vállalkozók Pártja Erzsébetvárosi Szervezetének elnöke vagyok, a továbbiakban nem tudtam
a két szervezetben meg-

maradtak, kívánok nekik
sok sikert, de ez a Fidesz
már nem az a szervezet,
amelyet mint a közösség
tagja, vállalni tudnék.

Választási
megállapodás

Molnár István az SZDSZ, és Czibula Csaba a Vállalkozók Pártja elnöke

lévő tagságomat összeegyeztetni. Lépésemmel
egyetért a Vállalkozók
Pártja helyi szervezete
is, amelyet az októberig
hátra lévő időszakban továbbra is képviselni fogok.
Szervezetünk
egyébként a közeli na-

pokban dönti el, hogy az
önkormányzati választásokon hogyan, milyen
formában kívánunk részt
venni. Erzsébetvárosban
kiemelt jelentőséggel
bírnak a kis és középvállalkozások, akiknek képviseletre van szükségük.

Azért léptem ki a Fideszből és frakciójából, mert
a továbbiakban nem láttuk biztosítva a Vállalkozók Pártja programjának, szándékának legkisebb megvalósulási lehetőségét sem. Sajnálom a
barátaimat, akik még

A különös helyzeteknek
ezzel a bejelentéssel még
nem volt vége. Czibula
Csaba, mint a Vállalkozók Pártjának elnöke választási megállapodást
írt alá az Erzsébetvárosi
SZDSZ elnökével, Molnár Istvánnal.
A nagy visszhangot
kiváltó,
országosan
egyedülálló megállapodás értelmében a Vállalkozók Pártja a Szabad
Demokraták nyolc egyéni jelöltjét támogatja az
október 1-i választásokon, hét körzetben önállóan indít jelölteket és
saját listát is állít.
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Peronjeggyel az
állomásokra

10 tonna veszélyes hulladéktól szabadultunk meg
Évente többször is lehetősége van a kerületi lakóknak arra,
hogy a felhalmozódott
veszélyes hulladékoktól ingyenes gyűjtés
keretében szabaduljanak meg. Immár hagyomány, hogy Bán
Imre, a közrendvédelmi és környezetvédelmi bizottság elnöke
összefoglalja olvasóink számára a gyűjtés
eredményét.

Bán Imre

- Először is el kell mondanom, hogy ismét várakozáson felül sok veszélyes
hulladékot vittek el a lakók
a kijelölt hulladékgyűjtő
helyekre. Mivel ez a gyűjtés a lakossági lomtalanítással egyidőben zajlott, tartot-

tunk tőle, hogy lesznek akik
a lomok közé helyezik azokat a háztartási eszközöket,
melyek például már a veszélyes hulladék kategóriába tartoznak. Nagy örömömre szolgált, hogy a
szúrópróbaszerű ellenőrzések nem tártak fel nagyobb
szabálysértési cselekményt,
a veszélyes hulladékokat
jórészt nem keverték össze
a lakossági hulladékokkal.
Ez már az erzsébetvárosi
lakók tudatos környezetvédelmi viselkedését jelenti.
De térjünk rá az érdekes számadatokra. Ismét a
kerület három pontján, a
Klauzál téren, az Almássy
téren és a Bethlen Gábor téren lehetett leadni a veszélyes hulladékokat. Kirívóan
magas mennyiség, mintegy
2230 kg elektronikai hulladékból gyűlt össze a Bethlen téren. Ezekből a termékekből összesen 3498 kg
gyűlt össze a három téren.
Alig elmaradva ettől a
mennyiségtől a festékmaradék végzett, a maga 1420
kilójával, amit ugyancsak a
Bethlen téren adtak le (öszszesen 2975 kg).
Érdekesség, hogy az
egyébként kicsinek és

Nyolcvanhat éves korában elhunyt
Zenthe Ferenc, a nemzet színésze,
Kossuth-díjas, kiváló és érdemes
mûvész. Zenthe Ferenc a Madách
Színház oldalán elérhetõ életrajz
szerint pályafutását a Színmûvészeti
Akadémián kezdte 1941-ben. Ezt
követõen 1945-tõl a Pécsi Nemzeti
Színház, 1947-tõl a Gyõri Kisfaludy Színház, 1949-tõl a
Debreceni Csokonai Színház, majd 1952-tõl halálig a
Madách Színház társulatánál játszott.
Több kitüntetést is kapott: Jászai Mari-díjat 1954-ben és
1968-ban. Emellett megkapta többek között az érdemes
mûvész, a kiváló mûvész díjakat is. 1995-ben a színházi
aranygyûrûvel jutalmazták, és még ebben az évben
megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztjét is. 1997-ben átvehette a Kossuth-díjat,
1998-ban örökös tagja lett a Halhatatlanok Társulatának,
2005-ben pedig a Nemzet Színészévé választották.
Zenthe Ferenc legemlékezetesebb filmszerepei közé tartozott a Rákóczi hadnagya, a 2x2 néha 5, a Mese a 12
találatról, a Gábor diák. Tévéfilmekben is játszott, többek
között A Tenkes kapitányában, a Princ, a katonában, A
fekete városban, vagy a Szomszédokban.
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Kísérleti jelleggel bevezeti a
zártperonos jegyellenõrzést a
MÁV a Nyugati pályaudvaron.
Az elsõ kilenc vágányt, amelyekre az elõvárosi vonatok érkeznek, kerítéssel veszik körül, és a szerelvényeket csak
érvényes jeggyel vagy bérlettel lehet majd megközelíteni.
Az új rendszert augusztus 21én adják át.

Klíma-betegség
A szervizekben túlfogyasztásra, az orvosoknál ízületi
fájdalmakra panaszkodnak
az autósok: a bajok alapja
a mértéktelenül használt
légkondicionáló.

könnyűnek mondható szárazelemből összesen 215
kilónyit adtak le a lakók. Az
elhasznált elemeket egyébként az iskolákban és a közhivatalokban elhelyezett
gyűjtőkbe is ki lehet dobni.
A számítástechnikai eszközök alkatrészeit, elemeit
külön gyűjtötték, ám például monitorból 41 db-ot,
nyomtatóból 21 db-ot, míg
egyéb kiegészítőkből ösz-

szesen 216 db-ot vittek a lakók a gyűjtőhelyekre. Ismeretlen vegyszerekből
263 kg, lejárt szavatosságú
gyógyszerekből 92 kg, olajos flakonból 90 (!) kg, tévé
készülékből 33 db került a
gyűjtőkbe. Ha a megsemmisítési-ártalmatlanítási
költségeket tekintjük, akkor
az ismeretlen vegyszerek a
„legdrágábbak”, annak kilója 798 Ft.

Csokimustra
Ellenõrzésre készülnek a
hazai minõségi csokoládét
elõállító cégek, mert a piacot
elárasztották az olcsó, de
igen gyenge minõségû, külföldrõl érkezõ cikkek. Az
összefogás tagjai a gyenge
árukat akarják kiszorítani a
csokiellenõrzésekkel, egyben szeretnék megvédeni a
hazai minõséget.

„De nehéz az iskolatáska"…..és még drága is!

A beiskolázás kiadásai
Az iskolás korú gyermekek szüleinek lassan számolniuk kell a
tanévkezdéssel. A füzetek, könyvek, tolltartók, táskák már az
üzletek polcain várják új gazdáikat.
Vannak egyszerűek
és díszesek, az eltérés
külsőben és árban is
jelentős. Nézzük, mire számíthatunk!
Az üzletek már felkészültek a tanévkezdésre. A legkülönbözőbb szín-összeállítású, mese-és rajzfilmfigurás iskolatáskák tömkelege hívogatja a gyerekeket, mindenki igénye és
pénztárcája szerint 2700tól egészen 13000 forintig.
Tolltartót, tartozékok nélkül már 450 forintért is lehet kapni, ennek a felső határa nagyjából 3000 forint.
A divatos mappák ára mérettől függően hatszáz és

kilencszáz forint között
mozog. Grafitceruzát 65
forintos darabáron vehetünk, színes ceruzát viszont
csomagonként szintén minőségtől és kiszereléstől
függően 150-től egészen
1000 forintig vásárolhatunk. Tollból választhatunk
90 és 390 forintosat is.
Gyurmához 150 és 400 között, zsírkrétához 60-tól
egészen 450 forintig, filctollhoz 190-től 700 forintig, a jó minőségű vízfestékhez pedig ezer forint körül juthatunk hozzá. Körzőt
170 vagy akár 700 forintért
is beszerezhetünk.
A legolcsóbb hagyományos, vagyis mindenféle minta nélküli kis méretű füzet létezik már 45
forinttól, figurás pedig
105 forinttól. Ugyanez a
nagy alakú füzetek esetében 85 vagy 250 forint. A
spirálfüzet egyszerűbb

külcsínnel félezer, a komolyabb díszítésű 800 forintba kerül.
Az alsó tagozatosoknak készült tankönyvek
ára, - ami kiadónként
eltérhet!- 5000 és 6200 forint között vásárolható
meg. Ez az alapcsomag
ára, ami a legszükségesebb
tankönyveket és munkafüzeteket tartalmazza. Viszont lehet, hogy szükség
lesz még kiegészítő kiadványokra, amit majd az iskola vagy az aktuális osztály határoz meg. Az ötödiktől a középiskola utolsó
osztályáig (az eddigi adatok szerint várhatóan) megközelítőleg 4000 - 27000
forint közötti összegbe kerülnek a könyvek.
A tanuláshoz elengedhetetlen egy íróasztal is, ebből a legolcsóbb tízezer, a
legdrágább körülbelül harmincezer forintért kapható.

KERÜLETI
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Még itt a nyárt, de jön a tél...

Felkészülés a fûtési idényre
Ugyan a rekkenő
hőségben inkább a
hűtésen, mintsem a
fűtésen jár az ember
esze, nem árt tudni:
az őszi fűtési szezonra nyár végén kell
kezdeni a felkészülést. Ha kiderül,
hogy a lakásban
nem, vagy hibásan
működik valamelyik
gázkészülék, még
van idő a szakszerű
karbantartásra, javításra, vagy cserére, ha szükséges. Főképp a biztonság érdekében.

Tél elõtti
feladatok
Két okból is fontos a felkészülés: egy gázkészüléknél alapvető követelmény, hogy biztonságosan üzemeljen, a karbantartott konvektor és cirkó
emellett a pénztárcát is
kíméli azzal, hogy kevesebbet fogyaszt. A nyáron pihentetett berendezéseket - főképp, ha régiek - célszerű még a fűtési
idény kezdete előtt szakszervizzel, vagy a javításra jogosult szerelővel átvizsgáltatni, és a felmerülő rendellenességeket kijavíttatni. Látszólag egyszerűnek tűnik a készülék
kitisztítása, a gyújtóláng
és a rendeltetésszerű működés ellenőrzése, vagy
egy kisebb alkatrész cseréje, ám ha nem megfelelő szakember végzi a
munkát, még baj is lehet figyelmeztet a „maszekolás” veszélyeire Ruzsics
László, az Erzsébetváros
Kft. ügyfélszolgálati irodavezetője, hozzátéve: ha
a karbantartás során derül
ki, hogy nagyobb a probléma, és esetleg cserélni
kell a készüléket, már
úgysem lehet kikerülni a
szakembert.

Ha cserélni kell
Szabályos csere esetén a
kéményseprő vállalat és a
Főgáz engedélye is szük-

séges a működéshez.
- Különösen
igaz ez, ha valaki úgy dönt,
hogy korszerűsítteti a fűtést,
és konvektorok
helyett cirkót
építtet ki a lakásban. Ilyenkor már a berendezés megvásárlása előtt
gáztervezőt kell bevonni
a munkába, ugyanis a készülékek elhelyezésének
szabályai a múlt év végén
megváltoztak: az új előírások a zárt égésterűeket
(amelyek a környezettől
kapják a levegőt egy külön vezetéken) részesítik
előnyben a korábban
használt nyílt égésterű (a
helyiség levegőjét használó) gázkészülékekkel
szemben. Utóbbiakból
meghibásodás esetén a
lakás felé távozhat az
égéstermék, míg az új,
zárt berendezéseknél ez a
veszély nem áll fenn. Ha
modern, például hőszigetelt műanyag nyílászárók
vannak a lakásban (ezek
csak kisebb légcserét biztosítanak), mindenképpen zárt égésterű készüléket kell felszerelni, ezért
ha ilyen berendezés mellett dönt valaki, meg kell
vizsgálni, honnan lehet

ajánlatot a kéményterv
alapján. Ettől a kivitelezéskor sem lehet eltérni,
a gázművek ellenőrzi a
munkát - sorolja a tennivalókat az irodavezető.

Bérlõk
figyelmébe!
Önkormányzati lakások
esetében a tulajdonosnak a fűtés lehetőségét
kell biztosítania (ez lakásonként egy kéményjáratot jelent), ezért a
bérlők készülékcsere
vagy a fűtési rendszer
korszerűsítése esetén
feltétlenül keressék fel
az Erzsébetváros Kft.-t,
ahol a lehetséges műszaki megoldások kiválasztásához is segítséget
kapnak - ajánlja Ruzsics
László, aki gázfűtéssel
még nem rendelkező lakások esetében az önkormányzat fűtéskorszerűsítési pályázatában

E R Z S É B E T V Á R O S K F T. É P Ü L E T G O N D N O K S Á G Ö N K O R M Á N Y Z AT I
H Á Z K E Z E L Õ C S O P O RT
1075 Bp., Dohány u. 41.
Tel.: 342-5528, 341-0303, 342-1516
Fax: 413-0744
E-mail: kft.erzsebetvaros@chello.hu
Félfogadás idő:
hétfő 13.30 - 18.00
szerda 8.00 - 16.00
péntek 8.00 - 11.20
levegőt venni, és hová lehet elvezetni az égéskor
keletkező füstgázt. A kémény és a levegővezető
csövek hossza a készülék
típusát is befolyásolja, a
gáztervező erre is tesz
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látja a megoldást: a kerület és a Fővárosi Gázművek Rt. vissza nem
térítendő támogatással
felerészben hozzájárul a
fűtési rendszer kialakításának költségeihez.

Szent István – augusztus 20.
Államalapító
királyunk ünnepe
Augusztus 20. az egyik
legõsibb magyar ünnep, Szent
István király ünnepének napja.
A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja.István (az
elsõ vértanú neve) – pogány
nevén Vajk – 970 körül
született Géza fejedelem és
Sarolt – erdélyi Gyula lánya –
fiaként. 996-ban vette el
feleségül Gizella bajorországi
hercegnõt, akivel sok hittérítõ és lovag érkezett hazánkba.
Géza 997-es halála után István lett a fejedelem, legyõzte
ellenfeleit, áttért a keresztény hitre, majd 3 évvel késõbb
1000 karácsonyán királlyá koronázták a II. Szilveszter
pápa által küldött koronával. Ezzel megalakult a független
keresztény Magyar Királyság. I. István uralkodása idején
augusztus 15-én, Nagyboldog-asszony napján hívta össze
Fehérvárra a királyi tanácsot. Ekkor tartották az úgynevezett törvénynapokat.Késõbb Szent László király hozott
döntést az ünnepnappal kapcsolatban, a korábbi augusztus 15-rõl áttették augusztus 20-ra, mert 1083-ban e napon
avatták szentté I. István relikviáit a fehérvári bazilikában.
1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az egyházi
ünnepek számát, s a Szent István-nap is kimaradt, ám
Mária Terézia (1740-1780) 1771-ben újra országos ünneppé nyilvánította ezt a napot, ezóta rendezik meg az úgynevezett Szent Jobb körmenetet.
1945 után Szent István ünnepébõl az „új kenyér ünnepe”
lett - ez a nap a paraszti életben az aratás befejezését
jelentette -, majd 1949-ben az új alkotmányt, mint a szocialista államalapítás ünnepét is augusztus 20-ára idõzítették. 1989-ig tehát ezt a napot az alkotmány napjaként
ünnepeltük. Az elsõ szabad választásokon létrejött Magyar
Országgyûlés 1991. március 5-i döntése Szent István
napját a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének
nyilvánította.

Matematika csapatverseny
5-8. osztályosoknak
„AZ ÖSSZEDOLGOZÁS KÉPESSÉGE
AZ EGYIK LEGNAGYOBB ÉRTÉK AZ
ÉLETBEN.”
Idén már fõvárosi szinten kerül megrendezésre a
Bolyai Matematika Csapatverseny, amelyen azonos
iskolába járó 5-8. osztályos tanulók évfolyamonként
szervezõdõ 4 fõs csapatai vehetnek részt (egy iskola akárhány csapatot indíthat). A verseny elsõ
(írásbeli) fordulójában a négy diák közösen dolgozik a feladatokon, majd a legjobb csapatok a második fordulóban megoldott feladatokat már szóban
ismertetik.
Az elsõ forduló idõpontja: 2006. október 13. (péntek) 14 óra 30 perc.
Nevezni 2006. szeptember 26-ig lehet a
www.bolyaiverseny.hu oldalon, illetve a saját matematika tanárnál. Szülõktõl is elfogadják csapatok
nevezését. Bõvebb információ kapható a fenti internetcímen vagy az iskolákban kapható.

T Á J É K O Z TAT Ó
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Választási ismertetõ az
Tájékoztatom Erzsébetváros Választópolgárait, hogy a
Magyar Köztársaság elnöke a soron következő
önkormányzati képviselő-választás időpontját
2006. október 1. napjára tűzte ki.
Helyi választási
iroda

től - augusztus 9-ig tekinthető
meg a Polgármesteri Hivatal
Okmányirodáján ügyfélfogadási időben (hétfő-szerda 8-18;
kedd-csütörtök 8-16; péntek 812)

A Budapest VII. kerület Helyi
Választási Iroda vezetője: Dr.
Kálmán Zsuzsanna jegyző, helyettese: Medgyesi Judit aljegyző.
Helye: Budapest VII. kerület
Polgármesteri Hivatal, Budapest Erzsébet krt. 6. III. 315. Telefon: 462-3208.

Amennyiben a Tisztelt Választópolgároknak bármilyen
problémája van a névjegyzékkel
kapcsolatos adataik vonatkozásában, úgy kérem szíveskedjenek ügyfélfogadási időben a
Választási Információs Szolgálatot felkeresni.

Választási
Információs
Szolgálat
A Választási Információs Szolgálat helye: Budapest VII. kerület Polgármesteri Hivatal, Budapest Erzsébet krt. 6. földszint,
Okmányiroda telefon: 4623253, 462-3244.

A Helyi Választási
Bizottság tagjai:
Dr. Küttel Sándor /elnök/
Vulevity
Katalin
/elnök
helyettes/
Hegedűs Attila /tag/
Szmodicsné Kajtár Rita /póttag/
Sziklavári Beáta /póttag/
A Helyi Választási Bizottság
helye: Budapest VII. kerület
Polgármesteri Hivatal, Budapest Erzsébet krt. 6. földszint,
Okmányiroda telefon: 4623253, 462-3244.

I.
Az elkövetkezendő napokban
az előttünk álló legfontosabb
választási feladat a jelöltajánlás.
 Jelöltet ajánlhat az a választópolgár, akinek lakóhelye a választókerületben van és ajánlószelvényét kitöltve a jelöltnek
vagy megbízottjának átadta.
 A választásra jelöltet ajánlani a hivatalos ajánlószelvényeken lehet
2006. szeptember 8-án
16.00 óráig.

 A hivatalos ajánlószelvényt
a Helyi Választási Iroda küldi
meg Önnek, 2006. július 31. és
augusztus 4. között.
 Ha a kézbesítés valamely okból elmarad, akkor érdeklődjön
a Polgármesteri Hivatal O k mányirodáján (hétfő, szerda:
830-1730 ; kedd, csütörtök:
830-1530 ; péntek: 8301130) hogy milyen módon
veheti át az ajánlószelvényét!

II.
Helyi önkormányzati
képviselõk jelölése

 Jelöltet ajánlani a sárga
színű ajánlószelvény kitöltésével lehet.
 Egy választópolgár csak egy
jelöltet ajánlhat.
 Képviselőjelölt az lehet, akit
az egyéni választókerület választópolgárainak legalább
1 %-a jelöltnek ajánlott.
 Budapest Főváros VII. kerületben 15 önkormányzati egyéni
választókerület található.

Polgármester
jelölése
 A polgármester-jelöltet
ajánlani rózsaszínű ajánlószelvényen lehet.
 Egy választópolgár csak egy
polgármester-jelöltet ajánlhat.
 Polgármester jelölt az lehet,

akit a település választópolgárainak 2 %-a, de legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.

Fõvárosi Közgyûlés
tagjainak választása
 A Fővárosi Közgyűlés tagjainak megválasztása a pártok,
társadalmi szervezetek által
összeállított listák alapján történik.
 Listát az a szervezet állíthat,
amely a főváros választópolgárainak legalább 0,3 %-ának az
ajánlását összegyűjtötte.
 Fővárosi listát ajánlani fehér
színű ajánlószelvényen lehet.

Fõpolgármester
jelölése
Főpolgármester-jelöltet ajánlani zöld ajánlószelvényen lehet.
Főpolgármester-jelölt az lehet, akit a főváros választópolgárainak legalább 0,5 %-a ajánlott.

III.
Névjegyzékkel
kapcsolatos
tudnivalók
A választójoggal rendelkező állampolgárok szavazókörönkénti
nyilvántartása (továbbiakban:
névjegyzék) 2006. augusztus 2-

A Választási Információs
Szolgálat helye: Budapest VII.
kerület Polgármesteri Hivatal,
Budapest Erzsébet krt. 6. földszint, Okmányiroda, telefon:
462-3253, 462-3254.

IV.
Helyi kisebbségi
önkormányzati
képviselõk választása

 A kisebbségi önkormányzati
képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes
törvények módosításáról 2005.
évi CXIV. törvény 3. § (1) bekezdése értelmében a települési
kisebbségi önkormányzati képviselők választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján kell megtartani.
Ennek megfelelően a települési kisebbségi önkormányzati
képviselők választásának időpontja: 2006. október 1.
 A helyi kisebbségi önkormányzati választásokon azok a
választópolgárok vehetnek részt
- szavazhatnak, illetve választhatóak - akik 2006. július 17.
napjáig a kisebbségi választói
névjegyzékbe - ezirányú kérelmük alapján - felvételre kerültek.
(Folytatás a következő oldalon)
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Erzsébetvárosi Választópolgárok számára!

Ez a törvényi feltétel az
alábbi kisebbségek esetén
teljesült:
* bolgár
* cigány
* görög
* horvát
* lengyel
* német
* örmény
* román
* ruszin
* szerb

ta

dulhat el a települési kisebbségi
önkormányzati választáson.

Jelölõ szervezet

in

Az egyesülési jogról szóló
törvény szerint bejegyzett olyan társadalmi szervezet
(ide nem értve a
pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény
szerint bejegyzett
szervezetet),
amelynek alapszabályában - a települési kisebbségi önkormányzati választás évét megelőző legalább 3 éve - rögzített
célja az adott nemzeti vagy etnikai kisebbség képviselete.

M

Ezen választópolgárok részére
a települési kisebbségi önkormányzati képviselői választásról szóló értesítés 2006. július
31. és 2006. augusztus 4. között kerül kézbesítésre.
 A 2005. évi
CXIV tv. 5. § úgy
rendelkezik, hogy
a települési kisebbségi választói névjegyzékben szereplő kisebbségi választópolgárok száma
a választás kitűzésének napján
eléri a 30-at.

T Á J É K O Z AT Ó A
J E L Ö LTA J Á N L Á S R Ó L
A választásra jelöltet ajánlani az ajánlószelvény
kitöltésével és átadásával lehet.
A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán
alapul, arra senki sem kötelezhető. A választási törvény
előírása szerint a választópolgár csak egy jelöltet támogathat, kizárólag abban a választókerületben, ahol lakóhelye
van. Aki több jelöltet, vagy aki ugyanazt a jelöltet többször
ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.
A támogatni kívánt jelölt, továbbá a jelölő szervezet(ek)
nevét, valamint a jelöltet ajánló választópolgár nevét,
lakcímét, személyi azonosítóját (személyi számát) és saját
kezű aláírását a megfelelő helyre kell beírni. Ha független
jelöltet kíván támogatni, a jelölő szervezet neve helyett a
„független jelölt” meghatározást kell feltüntetni.
A kitöltés után a tömbről leválasztott ajánlószelvény
átadható a jelöltnek vagy képviselőjének.
Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén
újat a jegyzőtől lehet igényelni.
„Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak
előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni,
illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.”
[1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés]

A 2006. évi választások során ez a szabály úgy értelmezendő, hogy a törvény hatálybalépését, 2005. november 25-ét
megelőzően bejegyzett szervezet állíthat jelöltet.
- A települési kisebbségi önkormányzati képviselők száma
5 fő, a választást akkor lehet
megtartani, ha legalább 5 jelölt
van. Eredménytelen a választás,
ha 5-nél kevesebb jelölt kap érvényes szavazatot.

 A választáson a kerület egy
választókerületet alkot.
 A 2005. évi CXIV tv. 7. § (1)
bekezdése szerint: Jelöltet az e
törvény szerinti jelölő szervezet
állíthat.

A kisebbségi választópolgár legfeljebb 5 jelöltre szavazhat. Képviselő az az 5 jelölt
lesz, aki a legtöbb szavazatot
kapta. Az a jelölt, aki egyetlen
szavazatot sem kapott, nem lehet képviselő.

A képviselő-jelölt tehát csak
jelölő szervezet jelöltjeként in-

Dr. Kálmán Zsuzsanna
a Helyi Választási Iroda vezetője

Korábbi választások, népszavazások
 Népszavazás 1997.: Az 1997-es
NATO népszavazást az Országgyűlés saját hatáskörében rendelte
el, és a népszavazás eredményét a
törvényhozásra nézve kötelezőnek,
ügydöntőnek ismerte el.  Országgyűlési képviselőválasztás 1998. 
Önkormányzati választások 1998.
 2002. évi országgyűlési választások  2002. évi önkormányzati választások  EU Népszavazás
2003.: "Ügydöntő országos népszavazást kell tartani a Magyar
Köztársaságnak az Európai Unió-

hoz történő, a csatlakozási szerződés szerinti csatlakozásáról. E népszavazás időpontja: 2003. április
12. A népszavazásra bocsátandó
kérdés: "Egyetért-e azzal, hogy a
Magyar Köztársaság az Európai
Unió tagjává váljon?"  EP képviselők választása 2004.  Népszavazás 2004.: Első kérdés: Egyetérte Ön azzal, hogy az egészségügyi
közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban, ezért az Országgyűlés semmisítse meg az ez-

zel ellentétes törvényt? Második
kérdés: Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról,
hogy kedvezményes honosítással kérelmére - magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a
2001. évi LXII. tv. 19. § szerinti
"Magyar igazolvánnyal" vagy a
megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?
Info: valasztas.hu

Az Országos
Választási Iroda
Választási
Információs
Szolgálata (VISZ)
A VISZ elérhetőségei:
Faxon: (06/1) 456-6579
Levélben:
1450 Budapest, Pf. 81
visz@mail.ahiv.hu

VÁLASZTÁS - FELHÍVÁS
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FELHÍVÁS

P O L G Á R M E S T E R J E L Ö LT E K S Z Á M Á R A !

Az Erzsébetváros újság a 2006. évi önkormányzati választásra különszámmal
jelentkezik majd, melyben minden jelölt, - aki a kopogtatócédulákat leadta és hivatalosan is jelöltté vált! - bemutatkozhat. Polgármesterjelölt az a személy lehet, aki megszerezte a település választópolgárai 2 %-ának, de legalább 300
választópolgárnak ajánlószelvényét. A hivatalosan is jelöltté váló polgármesterjelöltek bemutatkozó anyaga számára az Erzsébetváros újság különszámában
1-1 oldal terjedelem áll a jelöltek rendelkezésére. Az oldal mérete 194 mm x
271 mm. Kész anyag megküldése esetén tiff, jpg illetve pdf kiterjesztésû dokumentumokat kérünk, képanyag esetén CMYK színmódban, minimum 200 pixel/hüvelyk méretben. Ettõl kisebb méretben érkeztetett anyag esetén az Erzsébetváros újság szerkesztõsége nem vállal felelõsséget a kép minõségének
romlásáért! Word dokumentum megküldése esetén a teljes oldalon 4800 karakter fér el szóközökkel együtt. A szöveg terjedelmébõl le kell vonni a kép/képek méretét.
Az ajánlószelvények leadási határideje 2006. szeptember 8-án 16.00 órakor lejár. A jelöltek számára a cikkek végsõ leadási határideje 2006. szeptember 11. 14.00 óra. A választási különszám szeptember 25-ig megjelenik. Kérünk minden résztvevõt, aki a polgármesterjelöltté váláshoz szükséges
kopogtatócédulát összegyûjtötte és leadta, hogy az anyagtorlódás elkerülése
érdekében mielõbb, akár már augusztusban juttassa el szerkesztõségünkhöz
a megjelentetni kívánt szöveg- és képanyagokat.
Az Erzsébetváros újság szerkesztõsége sem a szöveganyagok megfogalmazását, beírását, sem a fotók szkennelését nem tudja vállalni. A cikkeket és képanyagokat floppyn vagy cd-n, egy kiprintelt, aláírt példány csatolásával személyesen adhatják le, hétfõtõl csütörtökig 9-14 óra között, a Garay utca 5. szám
alatti irodánkban. E-mailon érkeztetett anyagokat kizárólag telefonos egyeztetés után (T: 462-34-11) fogadunk. A publikálásra kerülõ dokumentumok sorrendjét a jelölt vezetéknevének kezdõbetûje adja.
A szövegek és képanyagok nem tartalmazhatják más jelölt illetve párt nevét,
sem más jelöltre illetve pártra vonatkozó utalást. Az Erzsébetváros újság szerkesztõsége a fentiek mellett nem vállal felelõsséget a megjelentetett anyagok
tartalmáért! Az Erzsébetváros újság fenntartja magának a jogot, hogy kérdéses, vitatható anyagok esetén a Helyi Választási Irodához forduljon!
Erzsébetváros Újság Szerkesztõsége

FELHÍVÁS
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A K É P V I S E L Õ J E L Ö LT E K S Z Á M Á R A !

Az Erzsébetváros újság a 2006. évi önkormányzati választásra különszámmal jelentkezik majd, melyben minden jelölt, - aki a kopogtatócédulákat leadta és hivatalosan is jelöltté vált! - bemutatkozhat.
A bemutatkozó anyag terjedelme (1/8 oldal) a megküldött fotó és név mellett 370
leütés lehet szóközökkel együtt. A fotó mérete 26x35 mm/200 dpi. Készen küldött
anyagok esetében jpg vagy tiff formátumokat fogadunk el, cmyk színmódban, a
fenti adatok mellett minimum 200 pixel/hüvelykes méretben. A megjelenési terjedelem egységesen 95x60 mm. A fotón kívül küldött minden pártlogó vagy kísérõkép a szövegterjedelembõl levonásra kerül! Az Erzsébetváros újság szerkesztõsége sem a szöveganyagok megfogalmazását, beírását, sem a fotók szkennelését nem tudja vállalni. A cikkeket és képanyagokat floppyn vagy cd-n, egy kinyomtatott, aláírt példány csatolásával személyesen adhatják le, hétfõtõl csütörtökig 9-14 óra között, a Garay utca 5. szám alatti irodánkban. E-mailen érkeztetett anyagokat kizárólag telefonos egyeztetés után (T: 462-34-11) fogadunk. A
szövegek és képanyagok nem tartalmazhatják más jelölt illetve párt nevét, sem
más jelöltre illetve pártra vonatkozó utalást. A publikálásra kerülõ dokumentumok
sorrendjét választókerületenként a jelölt vezetéknevének kezdõbetûje adja.
Az ajánlószelvények leadási határideje 2006. szeptember 8-án 16.00 órakor
lejár. A jelöltek számára a cikkek végsõ leadási határideje 2006. szeptember
11. 14.00 óra. A választási különszám szeptember 25-ig megjelenik. Kérünk
minden résztvevõt, aki a jelöltté váláshoz szükséges kopogtatócédulát összegyûjtötte és leadta, hogy az anyagtorlódás elkerülése érdekében mielõbb, akár már
augusztusban juttassa el szerkesztõségünkhöz a megjelentetni kívánt szöveg- és
képanyagokat.
Az Erzsébetváros újság szerkesztõsége a fentiek mellett nem vállal felelõsséget
a megjelentetett anyagok tartalmáért!
Az Erzsébetváros újság fenntartja magának a jogot, hogy kérdéses, vitatható
anyagok esetén a Helyi Választási Irodához forduljon!
Erzsébetváros újság szerkesztõsége
Cím: Garay utca 5.T: 462-34-11, 462-34-01, 462-34-02

Polgármesterjelölt: Simon Péter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bárdi Zoltán
Müller Richárd
Fejes László
Bárdiné Csurgay Margit
Preil Péter
Dr. Capdebo Gergely
Sejben Ferenc
Czeczon Zsolt
Kárainé Gyarmati Mária
Perjés András
Perjésné Balogh Ágnes
Horváth Jenő
Boga Mária
Horváth Jenő
Simon Péter

Ajánlószelvények átvétele:
1072 Bp. VII. Király utca 43-45,
MDF iroda.
Hétfõtõl- péntekig 16-20 óra20 óra között, szombaton: 1012 óra között.
Telefon/fax: 3221 417 az ügyeleti idõszakban, mobil: 0630
5321139.
Kérjük hogy ajánlószelvényüket csak az MDF által
meghatalmazott személyeknek adják át!

Közös nevezõt Erzsébetvárosért és
kiegyensúlyozott önkormányzati
képviselõtestületet!
„Szövetségben a lakossággal,
Erzsébetvárosért”!
A MIÉP - Jobbik közös jelölteket indít az
õszi önkormányzati választásokon
Önkormányzati képviselő-jelöltek:
1. evk.: Kalász László
2. evk.: Nagy András
3. evk.: Tompa Adrienn
4. evk.: Farkas János
5. evk.: Veres N. László
6. evk.: Bereczki Andrea
7. evk.: Tóth Béla
8. evk.: Seregély Zsuzsa
9. evk.: Stibli Anikó
10. evk.: Varga Tibor (polgármester jelölt is)
11. evk.: Dobor Péter
12. evk.: Rozsnyainé Aknai Judit
13. evk.: Jónás Levente
14. evk.: Tóth Zoltán
15. evk.: Csányi László
FŐPOLGÁRMESTER JELÖLT: ZSINKA LÁSZLÓ
(MIÉP)
POLGÁRMESTER JELÖLT:
VARGA TIBOR (MIÉP - JOBBIK).
Kérjük a tisztelt Erzsébetvárosi lakókat, hogy amennyiben jelöltjeinket támogatják, ajánló szelvényeiket átadhatják igazolással
rendelkező gyűjtőinknek, vagy leadhatják a
 VII. kerület Kazinczy u. 56 (MIÉP iroda) H - P: 16 órától 19 óráig
 VII. kerület Lövölde tér 7. (Forgó utazási iroda)
 VII. kerület Dembinszky - Nefelejcs utca sarok (Lottózó
trafik).

V Á L A S Z T Á S - A J Á N L Ó S Z E LV É N Y

A FIDESZ jelöltjei
körzetek szerint:
1.vk. Wattamény Zsolt
2.vk. Vajda Gábor
3.vk. Apáthy István
4.vk. Haller Gyula
5.vk. Puskás Attila
6.vk. Cserei Zsolt
7.vk. dr. Kecskés Gusztáv
8.vk. Becskei Barbara
9.vk. Gerenday Ágnes
10.vk.Vincezeffy Levente
11.vk. Lendvay Béla
12.vk. dr. Albert István
13.vk.Herr Szabolcs
14.vk. Perity László
15.vk. Parnó Román

Tisztelt Választópolgárok!
Kérjük Önöket, hogy augusztus elsejétõl ajánlószelvényük leadásával támogassák a Vállalkozók Pártja jelöltjeit és támogatottjait.

Jelöltjeink és támogatottjaink:
1. vk. Koromzay Annamária (SZDSZ)
2. vk. Tomasetigh Tamás (VP)
3. vk. Dr. Rácz Tibor (SZDSZ)
4. vk. Dr. Németh Miklós (VP)
5. vk. Horváth Gyula (VP)
6. vk. Merényi János (SZDSZ)
7. vk. Dr. Morvai Ottó (VP)
8. vk. Molnár István (SZDSZ)
9. vk. Pataki Henriett (VP)
10. vk. Gál György (SZDSZ-MSZP)
11. vk. Csontos József (SZDSZ)
12. vk. Fitzl Tamás (VP)
13. vk. Csõke Józsefné (SZDSZ)
14. vk. Ádler György (SZDSZ)
15. vk. Czibula Csaba (VP)
Jelöltjeik személyesen kívánják felkeresni a lehetõ legtöbb választópolgárt, de ajánlószelvényeiket leadhatják naponta 9-20 óráig az Osvát
utca 7. szám alatti Parkolóházban, 10-tõl 15 óráig az Almássy tér 17.
szám alatt az ügyvédi irodában, vagy a 322-7676-os telefonszámon történõ bejelentkezés esetén jelöltjeink, megbízottaink felkeresik Önt.
Vállalkozók Pártja Erzsébetvárosi Szervezete

Tájékoztató a megjelenésrõl:

Következõ lapszámunk augusztus 30-án jelenik meg. Az Erzsébetváros újságban fizetett politikai hirdetést, hirdetményt a választásokkal kapcsolatban nem veszünk fel. A jelölteket indító pártok számára azonban, maximum 1/4 oldal terjedelemben, biztosítjuk a választással kapcsolatos közérdekû információk (kopogtatógyûjtés, köszönet, pártiroda címe, fogadóóra
stb.) megjelentetésének lehetõségét. A cikkek leadásának határideje augusztus 18.
Az Erzsébetváros újság 15. száma várhatóan szeptember 18-án jelenik meg.
Lapzárta szeptember 8-án. Ebben a számban olvashatják majd a Helyi Választási
Iroda vezetõjének tájékoztatóját a 2006. október 1-ei választásokkal kapcsolatban, a
szavazókörök listáját, illetve a hivatalosan jelöltté vált személyek névsorát.
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1. sz. vk: Solymári Gabriella
2. sz. vk: Gergely József
3. sz. vk: prof. Dr. Hahn György
4. sz. vk: Ruzsics László
5. sz. vk: Devosa Gábor
6. sz. vk: Dr. Kispál Tibor
7. sz. vk (MSZP-SZDSZ közös jelölt): Ripp Ágnes
8. sz. vk: Borbáth András
9. sz. vk: Dr. Vedres Klára
10. sz. vk (SZDSZ-MSZP közös jelölt): Gál György
11. sz. vk: Fedrid Gábor
12. sz. vk: Schmidt Zoltán
13. sz. vk: Demeter Tamás
14. sz. vk: Filló Pál
15. sz. vk: Bán Imre

Augusztus 2-tõl gyûjtik az MSZP aktivistái a választókörzetekben az
ajánlószelvényeket. Az aktivisták az MSZP Erzsébetvárosi Szervezetének pecsétes megbízólevelével rendelkeznek.
Amennyiben nem sikerül személyesen átadni az ajánlószelvényt, úgy az
alábbi módokon juttathatja el hozzánk:
- Piros Pont MSZP Lakossági Központ, Erzsébet krt. 40-42. (bejárat a
Dob utca felõl). Nyitva tartás: hétköznap 8:00-18:00
- MSZP Iroda, István utca 29. Nyitva tartás: hétköznap 8:00-18:00
- Telefonos jelzése alapján személyesen felkeressük Önt. Telefonszám: 342-7531, 321-0637.
E-mail címünk: bp07@mszp.hu

MSZP-SZDSZ

KÖZÖS

P O L G Á R M E S T E R J E L Ö LT:

H U N VA L D G Y Ö R G Y
A SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE
ERZSÉBETVÁROSI SZERVEZETÉNEK
KÉPVISELÕJELÖLTJEI
1. vk.
2. vk.
3. vk.
4. vk.
5. vk.
6. vk.
7. vk.
8. vk.
9. vk.
10. vk.
11. vk.
12. vk.
13. vk.
14. vk.
15. vk.

Koromzay Annamária
Varga Zoltán Kristóf
dr. Rácz Tibor
dr. Gáspárdy Gergely
Balogh Erika
Merényi János
Ripp Ágnes (MSZP-SZDSZ)
Molnár István
Kerekes Ágnes
Gál György (SZDSZ-MSZP)
Csontos József
Kardos Péter
Csőke Józsefné
Ádler György
Szalai Endréné

POLGÁRMESTERJELÖLTÜNK
HUNVALD GYÖRGY
(MSZP-SZDSZ)
Augusztus 1-jétől kézbesítik Önöknek az ajánlószelvényeket.
Természetesen mi magunk kívánjuk felkeresni a lehető legtöbb választópolgárt, de a rendelkezésre álló idő nem elég ahhoz, hogy valamennyiükkel személyesen találkozhassunk.
Ezért ajánlószelvényeiket leadhatják naponta 8 és 18 óra között a Dob utca 103. szám alatti SZDSZ-irodában, vagy Csőke
Józsefné fodrászüzletében (István utca 20.). A 322-9815-ös telefonszámon történő jelentkezés esetén felkeressük Önöket.

KÖZBIZTONSÁG
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Beszámoló közhasznú tevékenységrõl - II. rész

Közbiztonság, bûnmegelõzés
Az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági,
Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú Társaságot az Erzsébetvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 4-én alapította, vele közhasznú
szerződést kötött, amely a kerület közrendjének,
közbiztonságának javítását, a bűnmegelőzését, a
tűzmegelőzését, a térfigyelő rendszer üzemeltetését,
az ön- és vagyonvédelmet, valamint a közlekedés
biztonságát neveléssel és más közhasznú tevékenységgel hivatott szolgálni. A közhasznú társaság 2005.
évi beszámolóját a képviselő-testület június 12-ei
rendkívüli ülésén elfogadta. Előző lapszámunkban a
közhasznú társaság tevékenységéről szóló tájékoztatónk folytatását az alábbiakban olvashatják.
Figyelmeztetõ
táblák
Az
ide
vonatkozó
ombudsman-i állásfoglalás szerint a kamerák észlelhetősége érdekében figyelem felhívó táblákat
kell elhelyezni. A táblák
elhelyezésére a térfigyelő
rendszer korábbi működtetése alatt sor került. A
figyelem felhívó táblák
meglétének ellenőrzése és
azok szükségszerinti pótlása folyamatosan történik.
A közbiztonság
javulásáért
A VII. kerület közbiztonságának eredményesebbé
tétele az abban tevékenykedő szervek, civil szervezetek
munkájának
szakmai felügyelete, ellenőrzése, koordinálása
céljából megbízási szerződés megkötésére került
sor a közhasznú társaság

és a Kerületőrség között.
A 2005. október 4-én kötött szerződést követően a
Kerületőrség dolgozói részére a VII. kerületi
Rendőrkapitányság szakembereit bevonva oktatást, továbbképzést tartottak. A kerület bűnügyi
helyzetéről minden héten
hétfőn és pénteken a
Rendőrkapitányság szakmai vezetése tájékoztat,
így a Kerületőrség munkatársai részére a közterületi feladat meghatározása
folyamatosan annak tükrében történik. Közvetlen
személyi kapcsolat alakult ki a Kerületőrség, a
Közterület-felügyelet, a
polgári szervezetek, a
rendőrség és a közhasznú
társaság között.
Ennek alapján a bűnügyi operatív helyzetnek
megfelelően határozzák
meg a járőr útvonalak irányát, azokon belül a nap-

- Nem lehet, hogy csak a Nap szúrta meg, Kovács tizedes?

szaknak megfelelő közterületi jelenlétet. A Kerületőrség képviselője hétfői
napokon beszámol az előző hét eredményeiről, a
megtett intézkedések formáiról. Megbeszélik a
közterületen felbukkanó
új bűnelkövetési magatartások elleni hatékony fellépés módozatait. A kért
havi beszámolók tartalmazzák személyre bontva
a Kerületőrök intézkedéseit, annak hatékonyságát.
Az általuk készített írásos
jelentéseket, amennyiben
azok a bűnelkövetőkkel, a
bűnözéssel, szabálysértésekkel kapcsolatban releváns tényeket tartalmaznak, továbbítják az illetékes hatóságnak. A Kerületőrség és a VII. kerületi
Közterület Felügyelet között létrejött együttműködési megállapodást a szoros kontrollnak köszönhetően mindkét fél betartja a
közösen végzett fokozott
ellenőrzések, melyen a
polgárőr szervezetek szintén részt vesznek, eredményesebbek a korábbi időszaknál.
A közhasznú társaság
jövőbeni kiemelt feladata
a működő kamerarendszer fenntartása, továbbfejlesztése, sokoldalú kihasználása alapvető feladat, a közbiztonság és a
köztisztaság színvonalának emelése céljából.

Autórongáló
Rongálás elkövetõjét keresi a kerületi rendõrség. Az ismeretlen tettest
július 10-én 17 óra 10 perc és 17
óra 30 perc közötti idõben a Lövölde téri trolibusz megállójában egy
személygépkocsi jobboldali visszapillantó tükrét és a hátsó ablaktörlõ
kart letörte, a gépkocsi szélvédõjét
kézzel berepesztette.
A grafikán látható elkövetõ 40-50
év közötti, 170 centiméter magas, haja félhosszú, enyhén
hullámos, fekete színû. A bûncselekmény elkövetésekor
világos színû, csíkos inget és szintén világos színû rövidnadrágot viselt.

Rablás
Késsel fenyegetett, majd kirabolt
egy István utcai lakost a rajzon
látható ismeretlen tettes. A férfi
június 21-én 12 óra körül csengetett be a lakásba és azt mondta a sértettnek, hogy a nyugdíjintézettõl jött és készpénzt hozott.
Amikor a tulajdonos beengedte,
megkérdezte tõle tart-e otthon
készpénzt, majd a nemleges választ figyelmen kívül
hagyva pénzt követelt. Ekkor a sértett felszólította,
hogy távozzon, azonban a férfi kést nyomott a nyakához, és megfenyegette, hogy ha nem kap pénzt, elvágja a nyakát. Ezt követõen az elkövetõ kinyitotta a szekrényt, és az ott található készpénzt, valamint ékszereket eltulajdonítva elmenekült. Az ismeretlen tettes 40
év körüli, 180-190 centiméter magas, kövér testalkatú,
fekete színû, göndör hajú, nagy orrú férfi, aki a bûncselekmény elkövetésekor sötétkék színû, mintás öltönyt viselt.

„Kidobott” tolvaj
A rajzon látható ismeretlen férfi
gyanúsítható azzal a július 2-án
történt lopással, amely egy Dózsa
György úti lakásban történt. A férfit
a sértett beengedte a lakásba,
majd miután elaludt az elkövetõ ellopta a lakáskulcsot, készpénzt,
okmányokat, mobiltelefont és más
személyes holmikat. A tettes 28-30
év körüli, 170-172 cm magas, borotvált, sötét tüsi hajú, sportos testalkatú férfi, aki magát
42 évesnek mondta és Ferenc néven mutatkozott be. Állítása szerint a felesége kidobta otthonról. Kerekeken guruló sötétkék bõrönd volt nála.
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság VII. Kerületi Rendõrkapitánysága kéri, aki a fenti grafikákon látható elkövetõket felismeri, jelenlegi tartózkodási helyükkel
vagy a bûncselekményekkel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a 461-8100 telefonszámot, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen
hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, a
107 vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok
valamelyikén.
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A rendfenntartók ismertsége és megítélése
A Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató
Központ Kht. legújabb tanulmánya a közterületek rendfenntartásával foglalkozó szervezetek feladatainak, jogkörének ismertsége és
megítélése mellett a fővárosiak a bűnözés és a
közbiztonság változásával kapcsolatos attitűdjeit is vizsgálta. A tanulmány legfontosabb
megállapításait Danielisz Béla, a Fővárosi Közgyűlés Városrendészeti Bizottságának elnöke és
Ongjerth Richárd, a Studio Metropolitana ügyvezető igazgatója sajtótájékoztatón mutatta be.
A közterületek rendfenntartásáért felelős szervek
megítéléséhez szervesen
kapcsolódik a bűnözés észlelt szintje, valamint a közbiztonsági helyzet értékelése is. A kutatás során a budapestiek összességében
közepesnél kissé jobbnak
értékelték mind a közbiztonságot, annak változását,
mind a bűnözési helyzetet
a fővárosban.
A közbiztonság változásának és a bűnözési helyzet alakulásának pozitív
megítélésével összhangban
a budapestiek a rendőrség
munkájának változását is
kedvezően értékelik. A fővárosiak többsége úgy érzi,
hogy jobban dolgoznak a

rendőrök, javult a rendőrség munkája az elmúlt öt
év során, és mindössze a
válaszadók kis hányada
észlelt romlást e tekintetben.
A kutatás közterületfelügyeletet érintő részének
tanúsága szerint a budapestiek tizede a parkolóőröket
is a közterület-felügyelők
közé sorolja. A közterületfelügyelők feladatai között
gyakran említették még a
köztisztaság védelmét, az
engedély nélküli utcai árusok valamint az engedély
nélküli reklámeszközök
használata elleni fellépést,
és nem utolsósorban az utcák, terek, parkok állapotának védelmét.

A lakosság nagy többsége szükségesnek véli a polgárõrség mûködését. Képünk illusztráció

A közterület-felügyelők feladat-ellátási hatékonyságának megítélése
nem különösebben pozitív a budapestiek körében.
Mindössze három feladat
elvégzését minősítették
közepesnél jobbnak: a
gépjármű-parkolási szabályok betartásának ellenőrzését, a közterület
foglalás ellenőrzését, valamint az engedély nélküli utcai árusok elleni fellépést.

Bár minden budapesti
kerületben működik polgárőrség, a válaszadók fele
egyáltalán nem észleli jelenlétüket, míg főbb feladatairól számos információval rendelkeznek. Legtöbben a közbiztonság és
közrend védelmét, a járőrözést, illetve a bűncselekmények csökkentését,
bűnmegelőzést említették.
Jogállásukról a többség
nem rendelkezik pontos információkkal: mindössze a

budapestiek 15 százaléka
tudta azt, hogy a polgárőrök semmivel sem rendelkeznek több joggal, mint az
átlagemberek.
A budapestiek a rendfenntartó szervezetek közül
a leginkább a rendőrségben
bíznak, és nem meglepő
módon a rendőrségi jelenlétnek érzik leginkább
szükségét: szinte teljes körű egyetértés tapasztalható
e tekintetben. A polgárőrséggel szemben is igen pozitív hozzáállást tapasztalhatunk: a megkérdezettek
mintegy háromnegyede
szükségesnek érzi ilyen típusú szervezet működését,
s a közterület-felügyelet
esetében is hasonló értékekkel találkozhatunk.
E szervezetek működésével való elégedettség tekintetében azonban más a
helyzet a közvélemény kutatás eredménye szerint: az
ötfokú skálán a rendőrség
munkáját 3,8, a polgárőrségét 3,5 a közterület-felügyelet munkáját pedig
alig közepesre értékelték a
válaszadók.

Rabolni
próbáltak

Rendõrök a természetért

A Dob utca egyik élelmiszer üzletében a bevételt
próbálta elrabolni két ismeretlen férfi július 24én. Az elkövetők egyike,
kezében sokkolóval követelte a pénzt az eladótól, aki azonban nem tett
eleget a rablóknak és segítségért kiáltott. Ekkor a
két férfi megijedt és dolguk végezetlenül elmenekültek a boltból. A meneküléshez egy várakozó
sötét színű autót használtak, amiben a gyanú szerint egy harmadik társuk
várta őket. A tanúk elmondása szerint az egyik
elkövető körülbelül 2025 éves, 170-175 centi
magas vékony testalkatú
férfi, aki kék színű baseball sapkát, fehér pólót,

A rendőrség munkatársait
készítették fel természetvédelmi szakemberek a Washingtoni
Egyezmény
(CITES), a vonatkozó EU
rendeletek és a hazai természetvédelmi jogszabályok
végrehajtásából adódó feladatok ellátására, valamint
a jogellenes állat- és növénykereskedelem elleni
hatékony harcra a júniusban lezajlott képzésen. A
tanfolyamon 25, a rendőrség fővárosi, megyei és
központi szerveinél dolgozó tisztviselő vesz részt.
Feladatuk a minisztérium
és az ORFK között megkötött együttműködési megállapodás alapján a jövőben
az lesz, hogy a rendőrség
környezet- és természetvédelmi szakterületen végzett

kék vagy piros rövidnadrágot és fekete kesztyűt
viselt. Arcára egy mintás
kendőt húzott. Társa szintén 20-25 éves, körülbelül 170 centiméter magas,
vékony testalkatú férfi
volt. Fekete színű ujjatlan
pólót, fekete hosszú nadrágot és kezén fehér kesztyűt viselt. Fejére fekete
csuklyát húzott. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály I.
rablás kísérlete miatt indított eljárást. A bűncselekménnyel kapcsolatos
információk bejelentése
az ingyenesen hívható
06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán vagy a
107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén tehető.

H a rc a j o g e l l e n e s á l l a t - é s n ö v é n y k e re s k e d e l e m e l l e n

munkáját koordinálják. A
Washingtoni Egyezményt
1973-ban írták alá, és a világ egyik legnagyobb természetvédelmi megállapodása. Szigorú engedélyezési rendszerrel szabályozza a
függelékein felsorolt közel

35.000 állat- és növényfaj
nemzetközi kereskedelmét.
Hazánk a megállapodáshoz
1985-ben csatlakozott, a
hazai végrehajtással kapcsolatos teendőket, azóta a
környezetvédelmi tárca koordinálja.

- Nem akarok pánikot kelteni, de szerintem elolvadt az
itt posztoló kolléga…
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Népi iparmûvészek zsûrizett munkái

Gyöngyszemek a Wesselényi utcában
Csillogó gyöngyökből fűzött, egyedi ékszerek,
ízléses szín-összeállítású, ragyogó nyakláncok,
fülbevalók, karkötők. Ezekből nyújt nem mindennapi kínálatot a Wesselényi utca 35. szám
alatt nemrégiben nyílt gyöngyüzlet. Az ékszerek népi iparművészek kezemunkáját dicsérik,
akik régóta dédelgetett álmukat valósították
meg a hangulatos ékszerüzlet létrehozásával.
A népi iparművészet ifjú
mesterei Szupper Krisztina
és Oláh Márta valamint
mindig is a kereskedői
munkával kacérkodó Szigeti Mária szerencsés találkozásából született az ötlet
és a megvalósítás. Kizárólag saját készítésű, zsűrizett
népi iparművészeti termékeket kínálnak üzletükben.
Különleges tervezésű, színeiben és kivitelezésében
elsőrangú gyöngyékszereket, melyek látványa bizonyosan felkelti a hölgyek
birtoklási vágyát. Az itt található egyedi ékszerek minőségi anyagokból készül-

nek, cseh üveggyöngyből
valamint Swarovski kristályból. A gyöngyüzlet
mindemellett úgynevezett
kreatív boltként is funkcionál, hiszen a gyöngyfűzéshez szükséges alapanyagok
széles választéka is megtalálható itt.
Az ékszerkészítés története az őskorig nyúlik viszsza, amikor még agyagból,
csontból, kagylóból, különféle magokból készítették e
csecsebecséket, később pedig a borostyánt, az üveggyöngyöt, illetve a vasgyöngyöt használták alapanyagként. Az üveg-

Rajzpályázat

Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház
programjai

A Nyár utcai gyermek és ifjúsági fogászat rajzpályázatot hirdet a VII. kerületi iskolák részére három korcsoportban „Nyári élményeim
és fogápolás” címmel.
A rajzokat szeptember 1-tõl
október 31-ig várják a következõ címre: 1073 Bp.
Nyár utca 9. A nyertesek
fogápolási ajándékcsomagban részesülnek.

gyöngygyártás bölcsője az
ókori Egyiptom volt, ahol
már magas színvonalon
megmunkált gyöngyöket
állítottak elő. Napjainkban
reneszánszát élik a gyöngyből készült ékszerek, illetve
a gyöngyfűzés. Az utóbbit
szerdán és csütörtökön tanfolyamok keretében tanítják az üzletben, a szakértők

Minden szombaton és vasárnap10-12-óráig Tiszta Színház
tréning. Minden kedden 17-18-ig Kortárs Segítõk Klubja. Minden kedden és pénteken 17-21-ig a Kapocs Kulturális Egyesület klubnapja. Minden csütörtökön 15-19-ig Topogó Klub,
zenés nosztalgia táncdélután az Almássy Téri Szabadidõközpontban. Minden pénteken 14-17-ig. Morvay Károly Nóta és
Dalkör próbája.
Augusztus 25-én 14:30-17 óráig Ingyenes nótadélután a
Morvay Károly Nóta és Dalkör közremûködésével.
Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház címe: Wesselényi
utca 17.

A Janikovszky Éva Mûvészeti Általános Iskola Mirizo Dance sikerrel szerepelt a 38. IIG
Európa Bajnokságon. Szólóban Russzó Alexandra elsõ lett, csoportos koreográfiában
második helyezést ért el a tánccsoport.

szerint, ha már valaki elsajátította a fűzési technikát
attól kezdve már minden a
kreativitáson, és a színérzéken múlik. Ugyanakkor a
gyöngyfűzés hasznos időtöltés is, mely nem mellékesen egy jó társaságot és az
alkotás örömét feltételezi.
Szupper Krisztina és
Oláh Márta munkáival nem

csak az erzsébetvárosi üzletben találkozhatunk, legközelebb szeptemberben a
Magyarok Házában lesz kiállításuk. Három tehetséges
hölgy kiállítása lesz ez, mivelhogy Krisztina 15 éves
leánya Deák Zsófia - aki
már maga is a népi iparművészet ifjú mestere - is bemutatkozik alkotásaival.

A bélyeg
„az ország névjegye”
Légrády Sándor, bélyegtervező
grafikusművész
1906-ban született. Életműve átívelte a XX. századot. Meghatározó személyisége lett a hazai és a
nemzetközi művészvilágnak. Sokoldalú művész,
polihisztor volt. Nem tartozott semmilyen iskolához,
nem voltak mesterei, csak a
szó legnemesebb értelmében tanítói. Maga teremtett
iskolát, magyar és nemzetközi értelemben egyedit. A
különböző művészi mesterségek szakmai fogásait
tanulta meg és azokból stílust, iskolát alkotott. A beskatulyázást nem tűrte.
Mint ember, és mint művész egyéniség volt.
Az 1936-ban tervezett
első díjas „Repülő” bélyegsorozatával, majd az 1938as „Szent István” sorozatával világhírűvé vált. Az
1940-ben tervezett Erdélyért bélyegsor - Erdélyi
Madonna - bélyege 1953-

ban „Raffaellót” és „Michelangelót” követve a III.
díjat nyerte. Ez a bélyeg a
világ 12 legszebb bélyege
között is a mai napig a III.
helyen áll. Szinte minden
művészeti ágban maradandót alkotott. Üvegfestészete, ötvössége, építészete
mellett mint bélyegtervező
vált igazán világhírűvé. A
„Modern magyar bélyegművészet atyja” kitüntető
megnevezést még az 1930as években kapta.
Születésének 100. évfordulójára a Magyar Posta
Rt. Jeles magyarok sorozatban emlékbélyeget jelentetett meg, és a Bélyegmúzeummal karöltve a 2006-os
évet Légrády Sándor emlékévvé nyilvánította. Életművéből emlékkiállítás
nyílt a Bélyegmúzeumban
(Hársfa utca 47.), amelyet
szeptember 30-ig tekinthetnek meg hétfő kivételével
naponta 10-18 óráig.
Széplaki Kálmán
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Véradás
A Budapesti Vöröskereszt
véradásszervezése szeretettel hív, minden 18-60 év
közötti egészséges embert,
aki a 2006. augusztus 26.
/szombat/, és augusztus 27én /vasárnap/ 10-16 óráig
az Almássy Téri Szabadidõközpontban
tartandó
„Egészségvár” rendezvényen véradással tudna segíteni beteg embertársain. A
nyári idõszakban különösen
szükséges lenne, hogy sokan eljöjjenek! Egy véradással 3 ember életét is meg lehet menteni! Szükséges:
személyi igazolvány, lakcím-, és TAJ kártya.
Segítsen, hogy mi is segíthessünk!
A Magyar Vöröskereszt
Budapesti Szervezete

Nyári szünet
A Mozgássérültek Budapesti
Egyesülete Erzsébetvárosi
Szervezete júliusban és augusztusban szünetet tart.
Ezen idõ alatt kérdéseikkel
Sasvári Gyulához fordulhatnak a 06-20-228-49-90-es telefonszámon. A legközelebbi
klubfoglalkozás szeptember
11-én 15 órakor lesz az Erzsébet krt. 40-42. szám alatt.

A Paksi Atomerõmûben jártak

Polgári védelmi képzés

A Paksi Atomerőmű
volt a helyszíne a kerületi Védelmi Bizottság (VÉB) és Polgári
Védelmi Törzs gyakorlatnak, amely 21
részvevővel zajlott le
június 28-án.
- A vonatkozó törvényi előírás alapján az Erzsébetvárosi Védelmi Bizottság és
az önkormányzat kijelölt
dolgozói számára tartottuk
meg a továbbképzést. A
felkészítés célja volt a meglévő honvédelmi, valamint
a katasztrófa- és polgári védelmi ismeretanyag bővítése, illetve a minősített idő-

szaki feladatok ellátásához
szükséges tapasztalatszerzés - tudtuk meg Pásztor
Józseftől, a Polgári Védelem VII. kerületi kirendeltségének vezetőjétől, aki
megszervezte és vezette a
felkészítést.
A továbbképzés során a
résztvevők megismerhették
Paks történelmi múltját, az
atomerőmű történetét, működését, továbbá helyét és
szerepét a magyar villamos
energiaszolgáltatók rendszerében. Ismereteket szerezhettek az atomerőmű
objektum és katasztrófavédelmi megvalósulásáról, a

Akácos Juniális

Egész napos, szórakoztató
programokat szerveztek az
idősek számára az Akácos
Udvarban július 6-án megrendezett Juniálison. A nap
közös tornával indult,
gyógytornász, illetve jóga
tanár vezetésével. A vendégeket bűvész-esztrád
műsor, továbbá az Akácvi-
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rág Táncegyüttes előadása
szórakoztatta, a táncoskedvűek pedig a Madison Duó
zenéjére rophatták. A rendezvény záróaktusaként
díjakkal jutalmazták a szociális szolgáltató központ
idősei által készített legjobb alkotásokat. A műveket az „Ezt alkottuk mi” el-

nevezésű képzőművészeti
kiállítás keretében tekinthették meg a Juniális résztvevői, akiknek szavazatai
alapján díjazták a legjobb
alkotásokat. A rendezvényen részt vett és megnyitó beszédet mondott
Gergely József alpolgármester.

biztonsági kérdésekről.
Megtekintették az Atomerőmű területén található
múzeumot, az Atomerőmű
Balesetelhárítási Vezetési
Pontját, továbbá az egyik
reaktort, jártak a 2-es turbinacsarnokban, a vezérlőben
és megismerhették a hidegmelegvizes védmű működését is.
Pásztor József a felkészítést eredményesnek ítélte meg, ezt támasztja alá az

a tény is, hogy a résztvevők
mindegyike sikeresen oldotta meg a frissen szerzett
ismeretanyagra épülő tesztfeladatokat. A kirendeltség
vezetője elmondta, hogy
természetesen új helyszínen, de jövőre is tervezik a
továbbképzést. Egyben köszönetét fejezte ki Hunvald
György polgármesternek és
dr. Kálmán Zsuzsa jegyzőnek a feladat elvégzéséhez
szükséges támogatásért.

Zsidó Fesztivál
2006
A IX. Zsidó Nyári Fesztivál rendezvényeihez csatlakozva a Spinoza is számos izgalmas programmal várja az érdeklődőket.
Az augusztus 27. és szeptember 3. között rendezendő Zsidó Fesztivál
2006 elnevezésű programsorozat Kapolka Gábor Séták a zsidó negyedben című fotókiállításának
megnyitójával indul augusztus 27-én 12 órakor.
19 órakor Groó Diana
filmrendező zsidó témájú
filmjeiből lesz vetítés, illetve beszélgetés a rendezővel. Augusztus 28-án
19 órakor Bacher Iván estjén, 29-én 19 órakor pedig
az Óvás! Egyesület És Ön
mit gondol a zsidó negyed
jövőjéről című vitaestjén
vehetnek részt az érdeklődők. Klein Judit jiddis dalestjére augusztus 30-án 19
órakor kerül sor, 31-én 19
órakor pedig Jeff Baron

Szép jó estét, Mr. Green!
című vígjátékát mutatják
be. Szeptember 1-én 19
órakor Popper Péter tart
előadást Zsidó misztika
címmel, 2-án 19 órakor a
Klezmerész zenekar ismert jiddis és héber dalokkal szórakoztatja a közönséget.
Szeptember 3-án 19
órakor Radó Gyula filmjének ősbemutatóját, A
Kasztner-vonat című három részes dokumentumfilm első részét láthatják
az érdeklődők. A második
és harmadik részt további
vasárnapokon vetítik le.
A fesztivál keretében
nem csak kulturális, hanem gasztronómiai élvezetekre is számíthatnak a
látogatók, hiszen esténként lehetőségük nyílik
zsidó ételek kóstolására is.
A Spinoza címe: Dob
utca 15., telefonszám:
413-74-88.

FELHÍVÁS
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Bélyegmúzeum

Pályázati felhívás általános iskolásoknak
100 éve született a magyar
bélyegtervezés egyik legnagyobb alakja, Légrády Sándor. A jeles grafikusművészre emlékezik a Bélyegmúzeum kiállítása, amely
bemutatja
valamennyi
megvalósult bélyegét és
legszebb tervvázlatait. Ez
alkalomból a Magyar Posta
és a Bélyegmúzeum pályázatot hirdet általános iskolai
diákok részére Miért tetszettek nekem Légrády
Sándor bélyegei? címmel.
A pályamunkák terjedelme
1-3 oldal lehet. A megírásban segít a kiállítás megtekintése. A beküldési határidő: 2006. augusztus 20.
Levélcím: Bélyegmúzeum,
Budapest. 1400. Pf: 86. A
borítékra
írják
rá:
LÉGRÁDY-pályázat. Az
eredményhirdetésre és díjkiosztásra várhatóan szeptember közepén a Bélyegmúzeumban kerül sor.
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Javaslattételi felhívás
az „Erzsébetváros Díszpolgára” cím
adományozására
Az Önkormányzat a helyi elismerések alapításáról és adományozásuk rendjérõl szóló 37/2005. (10.24.) sz. rendelete alapján idén is átadni kívánja az „Erzsébetváros Díszpolgára” kitûntetõ címet, az arra méltó személy(ek)nek.
A megtisztelõ cím adományozható annak, aki Erzsébetváros és polgárai javára kifejtett életmûvével, kiemelkedõ
munkásságával hozzájárult a kerület fejlõdéséhez, gyarapodásához és hírnevének öregbítéséhez. Az adományozás posztumusz is lehetséges, vagyis átadható annak az
élõ, illetve elhunyt magyar, vagy külföldi állampolgárságú
személynek, aki arra érdemes.
A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet a polgármester és a képviselõ-testület tagja illetve legalább
200 erzsébetvárosi választópolgár.
A javaslatot a rendelet szerint idén is szeptember 1-jéig lehet benyújtani a Mûvelõdési Bizottsághoz. (Leadási cím:
1076 Budapest, Garay u. 5. IV. em. Mûvelõdési Iroda)
A Mûvelõdési Bizottság az összegyûjtött javaslatokat továbbítja a képviselõ-testület által elõzetesen megválasztott ad hoc bizottságnak véleményezés céljából.
A javaslatokat az ad hoc bizottság véleményével a képviselõ-testület elé döntésre terjeszti, majd a döntést követõen ünnepi testületi ülés keretébe kerül sor a kitüntetõ cím
átadására.
A rendelet teljes szövege a www.erzsebetvaros.hu honlap
„rendeletek” link alatt megtalálható.

Képzési projekt
kismamáknak!
Közös EU-s projektet indított Budapest három közfoglalkoztató szervezete, a Fõvárosi Esélyegyenlõség Módszertani Iroda a IX. kerületi FESZOFE Kht. és a VII. kerületi KAMILLA Kht. A HEFOP program keretein belül az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozásával.
Mintegy 250 000 nõ gondozza gyermekét otthon csak Budapesten.
Legnagyobb részük 1-2 éven belül szeretne újra munkába állni. Ugyanakkor a korábban alkalmazásban álló kismamák kevesebb, mint felének volt
lehetõsége arra, hogy visszatérjen korábbi munkáltatójához, s mindössze
tizedük indokolta ezt azzal, hogy a cég megszûnt. A magyar anyák átlagosan mintegy 2,5 évig vannak távol a munkaerõpiacról, és sokszor nem
önszántukból. Egy kisgyerekes nõnek majd 40%-kal kisebb az esélye arra, hogy munkát találjon, mint gyermektelen társainak. Esélyeiket tovább
rontja a bölcsõdei férõhelyhiány is.
A munkáltatók nem szívesen fogadják a hosszabb kiesés után viszszatérni kívánó nõket, az otthon töltött évek alatt elavulhat képesítésük,
megkopik gyakorlatuk. Ma még Budapesten is nagyon nehéz az elhelyezkedés a kisgyermekes nõk számára, és kevés munkáltató mondhatja el magáról, hogy befogadó, családbarát szemléletû.
A „NÕK ÚJRA MUNKÁBAN” projekt a fõvárosi, gyermekgondozásból visszatérni kívánó nõk részére nyújt komplex szolgáltatást. Az
egyéni adottságok nagy mértékû figyelembe vétele is segíti a kismamák újra elhelyezkedését.
A résztvevõknek szakképzésen túl kiegészítõ szolgáltatásokat
(mentori támogatás, pszichológusi tanácsadás, intenzív álláskeresés valamint a képzés ideje alatt BKV bérlet támogatást) biztosítunk, amelyek hozzájárulnak az egyéni kompetenciák növeléséhez, valamint a nyílt munkaerõpiacon való elhelyezkedéshez.
A következõ képzésekre lehet jelentkezni:
" Irodavezetõ
" Pénzügyi és számviteli ügyintézõ
" Számítógép kezelõ
A képzések szeptemberben indulnak a XXI. kerületben. A képzés ideje alatt a képzés helyszínén szükség szerint gyermekmegõrzést biztosítunk, így segítve a kismamákat, hogy rész tudjanak venni a képzésen.
További információk kaphatók Debrecen Erzsébet projektvezetõnél (216-0809)

KISMAMABARÁT
képzési projektünkbe
jelentkezni lehet!
Képzést indítunk:
IRODAVEZETÕ (OKJ)
(részvételi feltétel: angol nyelvismeret és érettségi)
PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI ÜGYINTÉZÕ (OKJ)
(részvételi feltétel: érettségi)
SZÁMÍTÓGÉP KEZELÕ (OKJ)
(részvételi feltétel: befejezett 8 általános iskolai osztály)
A projekt leendõ résztvevõinek képzési költségét fizetjük, a képzés idejére díjmentes gyermekmegõrzést biztosítunk.
6 hónaposnál idõsebb, de 6 évesnél fiatalabb gyereket
nevelõ kismamák vehetnek részt, akik GYÁS, GYES, GYED
-et kapnak vagy regisztrált munkanélküliek.
A képzés 2006. szeptemberétõl 2007. januárig illetve 2007. májusig tart. A képzés helyszíne: Budapest XXI.
kerület. A képzés idejére BKV bérlethez támogatást biztosítunk.
Jelentkezését várjuk az alábbi telefonok valamelyikén:
Fõvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat
Kht. csepeli kirendeltség:
278-2717/117-es telefonszámon
Rákóczi Zsuzsannánál
IX. ker. FESZOFE Kht.:
455-06-17-es telefonszámon
Goldmann Jánosnénál
VII. ker. KAMILLA Kht.:
06-20-343-52-77-es telefonszámon
Lakatosné Kovács Mariettánál

KÖZÉLET
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Javuló minõségû pályázatok

Elbírálták a fõvárosi társasházi pályázatokat
A Fővárosi Közgyűlés Városvédelmi és
Lakásügyi Bizottsága
együttes ülésén döntött a kérelmekről.
Molnár István erzsébetvárosi képviselő,
aki fővárosi képviselőként mindkét bizottságnak tagja, tájékoztatta az Erzsébetváros újságot.
- Az ismételten megemelt
pályázati keret-összeg lehetővé tette, hogy vala-

Molnár István

mennyi érvényesen pályázó támogatásban ré-

FÕVÁROSI
Cím

Vissza nem térítendõ
támogatás

Akácfa utca 5.
Akácfa utca 6.
Akácfa utca 7.
Akácfa utca 41.
Akácfa utca 43.
Akácfa utca 65.
Almássy tér 12.
Almássy tér 16.
Almássy tér 17.
Asbóth utca 24.
Bajza utca 8.
Barcsay utca 14.
Csányi utca 7.
Csengery utca 3.
Csengery utca 7.
Csengery utca 10.
Cserhát utca 17.
Damjanich utca 2.
Damjanich utca 18.
Damjanich utca 23.
Damjanich utca 25/a
Damjanich utca 25/c
Damjanich utca 26/a
Damjanich utca 26/b
Damjanich utca 27.
Damjanich utca 28/a
Damjanich utca 33.
Damjanich utca 35.
Damjanich utca 36.
Damjanich utca 47.
Dob utca 12.
Dob utca 15.
Dob utca 20.
Dob utca 24.
Dob utca 66.
Dob utca 86.
Dohány utca 16-18.
Dohány utca 22-24.
Dohány utca 26.
Dohány utca 47.
Dohány utca 56.
Dohány utca 57.
Dohány utca 58-62.

185.000,333.000,375.000,351.000,98.000,489.000,210.000,322.000,198.000,420.000,600.000,50.000,58.000,395.000,203.000,150.000,285.000,375.000,375.000,900.000,2.510.000,238.000,820.000,850.000,175.000,110.000,400.000,1.085.000,750.000,154.000,81.000,420.000,150.000,350.000,315.000,300.000,356.000,375.000,307.000,302.000,416.000,375.000,2.224,000,-

Cím

szesüljön. Természetesen
csak akkor, ha a kiírásnak
megfelelően a helyi pályázatunkat pozitívan bírálta el a kerületük. A Fővárostól idén 169 erzsébetvárosi társasház 65
millió 371 ezer forint
vissza nem térítendő támogatást kap, egy társasház (Damjanich u. 25/a)
2,5 millió forint hitelt vett
fel. Ezzel a kerületek között az ötödik helyen állunk.

Változás
- Kiemelném, hogy évek
óta először 10 % alá csökkent a hiányosan, vagy formai hibával beadott pályázatok száma (14 db). Azaz
azok a közös képviselők,
akik vállalták a Fővárosnál
való indulás többlettel járó
munkáját, ezt sokkal jobb
minőségben végezték el.
Azt is örömtelinek tartom,
hogy az Erzsébetvárosban
indulóknak idén már több
mint 50 %-a próbálkozott

a Fővárosnál is, a látottak
alapján sikerrel. Továbbra
is biztatom a kerületi lakosokat, hogy induljanak az
ilyen és ehhez hasonló pályázatokon a Fővárosnál,
hiszen jelentős támogatásokat lehet elnyerni úgy,
hogy azt nem kell visszatéríteni.
A fõvárosi társasházi pályázaton nyertes házak és az elnyert összeg listáját az alábbiakban olvashatják.

P Á LY Á Z AT N Y E R T E S T Á R S A S H Á Z A I

Vissza nem térítendõ
támogatás

Dohány utca 61.
Dohány utca 63/b
Dohány utca 67.
Dohány utca 68.
Dohány utca 71.
Dohány utca 73-75.
Dohány utca 90.
Dohány utca 94.
Dózsa György út 10.
Dózsa György út 12.
Erzsébet körút 4.
Erzsébet körút 23.
Erzsébet körút 26.
Erzsébet körút 26.
Erzsébet körút 34.
Erzsébet körút 56.
Erzsébet körút 58.
Garay tér 2.
Garay tér 12.
Garay utca 40.
Hársfa utca 24.
Hársfa utca 27.
Hársfa utca 34.
Hársfa utca 39.
Hernád utca 14.
Hernád utca 15.
Hernád utca 19.
Hernád utca 26.
Hernád utca 33.
Hernád utca 35.
Hernád utca 43.
Holló utca 15.
Huszár utca 6.
István utca 3.
István utca 9.
István utca 12.
István utca 41-43.
Izabella utca 6.
Izabella utca 10.
Izabella utca 11.
Izabella utca 30.
Jósika utca 13.
Jósika utca 15.

150.000,313.000,244.000,375.000,375.000,352.000,355.000,375.000,325.000,66.000,402.000,119.000,225.000,172.000,416.000,144.000
554.000,269.000,158.000,389.000,87.000,374.000,105.000,449.000,69.000,72.000,1.185.000,214.000,161.000,183.000,300.000,348.000,350.000,457.000,510.000,128.000,470.000,500.000,300.000,303.000,246.000,72.000,209.000,-

Cím

Vissza nem térítendõ
támogatás

Jósika utca 29.
Kazinczy utca 8.
Kazinczy utca 11.
Kazinczy utca 28.
Kazinczy utca 30.
Kazinczy utca 32.
Károly körút 3/a
Károly körút 3/c
Károly körút 5.
Károly körút 21.
Kertész utca 4.
Király utca 17.
Király utca 43-45.
Király utca 69.
Király utca 75.
Király utca 99.
Kisdiófa utca 41.
Klauzál tér 2.
Klauzál tér 12.
Klauzál utca 30.
Madách Imre utca 7.
Madách Imre utca 9.
Marek József utca 30.
Marek József. utca 31.
Marek József utca 32.
Marek József utca 37.
Marek József utca 41.
Murányi utca 4.
Murányi utca 26.
Murányi utca 46.
Murányi utca 55.
Nefelejcs utca 8.
Nefelejcs utca 9.
Nefelejcs utca 30.
Nefelejcs utca 50.
Nefelejcs utca 59.
Nefelejcs utca 65.
Peterdy utca 11.
Peterdy utca 14.
Peterdy utca 29.
Peterdy utca 31.
Peterdy utca 34.
Peterdy utca 39.

1.887.000,258.000,1.792.000,395.000,80.000,154.000,749.000,443.000,383.000,72.000,364.000,385.000,591.000,1.125.000,764.000,388.000,87.000,740.000,963.000,245.000,2.148.000,228.000,360.000,53.000,161.000,376.000,58.000,184.000,102.000,395.000,580.000,460.000,190.000,328.000,375.000,375.000,172.000,177.000,206.000,205.000,162.000,407.000,1.436.000,-

Cím

Vissza nem térítendõ
támogatás

Péterfy S. utca 3.
189.000,Péterfy S. utca 17.
249.000,Péterfy S. utca 32.
454.000,Rákóczi út 6.
375.000,Rákóczi út 10.
375.000,Rákóczi út 16.
375.000,Rákóczi út 24.
375.000,Rákóczi út 38.
444.000,Rákóczi út 74-76.
502.000,Rejtõ Jenõ utca 6.
400.000,Rottenbiller utca 3.
339.000,Rottenbiller utca 4/b.
338.000,Rottenbiller utca 12.
667.000,Rottenbiller utca 24.
314.000,Rottenbiller utca 29/A.
375.000,Rottenbiller utca 42.
240.000,Rottenbiller utca 47.
375.000,Rottenbiller utca 48.
250.000,Rottenbiller utca 54.
183.000,Rózsa utca 8.
449.000,Rózsa utca 18/B.
293.000,Rumbach S. utca 10/A. 174.000,Rumbach S. utca 10/B. 170.000,Síp utca 5.
281.000,Síp utca 17.
1.003.000,Százház utca 20.
276.000,Színva utca 4.
260.000,Szövetség utca 5-7.
237.000,Szövetség utca 17.
192.000,Szövetség utca 29-31.
540.000,Szövetség utca 30/C.
150.000,Szövetség utca 45.
242.000,Thököly út 5.
155.000,Thököly út 7.
139.000,Thököly út 11.
168.000,Thököly út 28.
309.000,Thököly út 34.
263.000,Verseny utca 18.
483.000,Vörösmarty utca 3/A.
62.000,Vörösmarty utca 14.
411.000,Wesselényi utca 11.
1.496.000,-
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HITÉLET

Árpád-házi
Szent Erzsébet plébánia
1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117
Augusztus 15-én, kedden Nagyboldogaszszony ünnepe, parancsolt ünnep. A szentmisén
való részvétel kötelező. Templomunkban ezen a
napon reggel fél 8 órakor és este 18 órakor lesz
szentmise. 17,40-kor litániát tartunk. Augusztus
20-án, vasárnap Szent István király ünnepe. A
Szent István Bazilika előtt délután 17 órakor ünnepi szentmise, majd a hagyományos Szent Jobb
körmenet.
Szeretettel adjuk hírül, hogy bíboros főpásztorunk Tampu-Ababei József káplán atyát augusztus 1-től kinevezte a rákosligeti Magyarok Nagyasszonya plébánia plébániai kormányzójává.
Megköszönve a plébániánkon töltött 4 esztendei
áldozatos szolgálatát, mindenkire szeretettel odafigyelő segítőkészségét, végtelenül türelmes kedvességét, derűjét, kérjük számára az Úr szent áldását új munkaköre ellátásához.
Augusztus 1-től plébániánk új káplánja Varga
Zoltán atya, akinek felszentelése után ez az első
szolgálati helye. Szeretettel és imádsággal köszöntjük őt körünkben.
Előre jelezzük, hogy szeptember 3-tól a szokásos vasárnapi miserend lesz érvényben, tehát
ismét lesz 9 órakor diákmise templomunkban.

Fasori Evangélikus
Egyházközség alkalmai
Fasori Evangélikus Templom
Rendszeres alkalmak: Istentisztelet vasárnap 11
órakor. Családi istentisztelet minden hónap első vasárnapján 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 szerető fiatalt!
Gyülekezeti bibliaóra szerdán 15 órakor. Idős testvéreinkre tekintettel sötétedés előtti időpontban
tartjuk. „Középnemzedék” bibliaórája minden hónap utolsó hétfőjén 18 órakor. Érdeklődőknek külön
meghívót küldünk erre az alkalomra. Konfirmációi
oktatás november 5-étől, szombaton 15.30 órakor.
Hittanórák
8-12 éveseknek: hétfőn 17.15 órakor. 5-8 évesek
pénteken 16 órakor.
Minden érdeklődő jelentkezését várjuk személyesen, vagy telefonon, akkor is, ha az időpont nem
megfelelő. Időpont változtatás lehetséges, szeretnénk, ha senki nem maradna ki a hitoktatásból. A
hittanórákat a gyülekezeti teremben tartjuk (VII.
Damjanich u. 28/b.).

Mindenkit szeretettel várunk a Presbiteriánus
Misszió alkalmaira: szerda 18 óra bibliaóra, vasárnap 10.30 óra Istentisztelet. Cím: 1074 Rákóczi út
78. I/4. Tel.: 322-9317, www.reformatus.org

Görög katolikus egyházközség

Jól zárták az idei cserkész évet
Ismételten volt pünkösdkor
cserkészavatás. Két kiscserkészünk elérte a cserkész korosztályt - mely a
11.-12. életévtől veheti kezdetét -, továbbá mindhárom
korosztályban voltak jelöltek: a kiscserkészeknél,
cserkészeknél és az úgynevezett kósza korosztályban
is. Így öten tettek fogadalmat. Az újak, más közösségeinkre is jellemzően, baráti és testvéri alapon jöttek
közénk. Csapatunk létszáma most 15 fő. A cserkészavatást a hittanteremben
agapé követte, melyen a
szülők, hozzátartozók is
részt vettek. Ezúton is szeretnénk a közreműködő
cserkész szülőknek a megrendezésért
köszönetet
mondani!
Június 18-án zártuk a
cserkészévet, azzal, hogy
részt vettünk a 9 órai liturgián, majd hagyományainknak megfelelően, egy közeli cukrászdában közös fagylaltozást tartottunk. De ezzel még nem ért véget a
nap, mert római katolikus
testvéreink úrnapi körme-

Avatás után. (A fekete-fehér fotót a cikk szerzõje bocsátotta rendelkezésünkre)

nete alkalmából díszőrséget
álltunk a templomunk mellett felállított tábori oltárnál.
Egyébként csapatunkban nem mindenki görög
katolikus, vannak római katolikus cserkészeink is, de
olyanok is, akik még úton
vannak az egyháztagság felé.
Nem múlhat el az év
cserkésztábor nélkül: július első hetében Vác mellett táboroztak a cserkészek. Mivel nyitottak vagyunk, az idén is volt a

Világtalálkozó a jövõért
Júliusban a spanyolországi
Valenciában tartották a családok V. világtalálkozóját.
A világ minden tájáról érkeztek családok, hogy
együtt imádkozzanak, és
együtt beszéljék meg a család, mint a Teremtő által
megalkotott ősi és természetes kapcsolatrendszer
elévülhetetlen fontosságát.
Szentatyánkat, XVI.
Benedek pápát nagy lelkesedéssel köszöntötték a
résztvevők, aki kiemelte,
milyen fontos védenünk,
de főleg őszintén megélnünk családi kapcsolatainkat. „A család az egyén és
a társadalom között helyet
foglaló intézmény, amelyet
semmi sem helyettesíthet.
„A család szükséges jó a
népek számára, a társadalom nélkülözhetetlen alapja nagy kincs a házastár-

saknak egész életük folyamán, a gyermekek számára
pedig pótolhatatlan jót jelent” - mondotta a szentatya, majd így folytatta: „A
család, amely a férfi és a nő
közötti felbonthatatlan házasságon alapul, ezt a gyermeki és közösségi kapcsolatrendszert fejezi ki, olyan
hely, ahová az ember méltósággal születik, ahol méltósággal él és ahol lehetősége van a fejlődésre…. A
család az a kiváltságos közeg, ahol minden ember
megtanul szeretetet adni és
kapni. A nagyszülőknek és
a család többi tagjának is ki
kell venniük részüket a hit
továbbadásában. A család
nemzedékek közössége és
az örökségül kapott hagyományok biztosítéka.”
Szűcs Gizella
Szent Erzsébet Plébánia

résztvevők között vendég,
egy 16 éves fiú, aki testvérei révén kapcsolódik közösségünkhöz és aki, a tábori élmény hatására elhatározta, hogy cserkészfogadalmat fog tenni.
dr. Sasvári László

FA S O R I
REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
Állandó
alkalmak
Vasárnap 10 órakor istentisztelet, szintén 10 órakor istentisztelet gyermekeknek 3
korcsoportban. (1. csoport 36 évesek, 2. csoport I-III. osztály, 3. csoport IV-VI. osztály)
4 éves korig gyermekmegõrzõ szolgálat, 18 órakor ifjúsági bibliaóra az egyetemista
korosztálynak.
Kedden 10 órakor bibliaóra.
Szerdán 18 órakor bibliai közösségi óra. Csütörtökön 18
órakor bibliaóra. Pénteken 16
órakor ifjúsági bibliaóra középiskolásoknak, szintén 18
órakor ifjúsági bibliaóra felnõtteknek.
Minden hónap elsõ vasárnapján 17 órakor Ifjúsági
összejövetel (REFISZ).
Minden hónap második vasárnapján 15.30 órakor Zenés áhítat. Gyülekezeti hittanórák és konfirmációi órák
hét közben korcsoportok
szerint.
Budapest Fasori Református
Egyházközség Lelkészi Hivatala címe: 1071 Városligeti
fasor 7., tel.: 322-4499.
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Az anyatej a legtökéletesebb táplálék a csecsemõ számára
Harminckét ország kormánya és tíz ENSZszervezet 1990. augusztus 1-én Inocentben nyilatkozatot adott ki az anyatejes táplálás, a
szoptatás támogatásáról és népszerűsítéséről.
Ennek eredményeként lett augusztus elseje a
Szoptatás Világnapja. E napot világszerte
megünneplik, így hazánkban és szűkebb közösségünkben, Erzsébetvárosban is. Ma már
nemcsak világnapról, hanem világhétről, sőt
világhónapról is beszélhetünk.
Az anyatejes táplálás történetét bemutatva láthatjuk, hogy ősidők óta művészeti alkotásokon jelenítik meg a szoptató édesanyát. Az ókorban is
hosszú ideig, 2-3 évig
szoptattak, és itt már találkozunk szoptató dajkákkal
is. Az ókori Rómában például elvárták az anyától,
hogy maga szoptassa csecsemőjét, lenézték, sőt

hűtlenséggel vádolták azt
a nőt, aki nem szoptatott.
Ellenben a francia felvilágosodásra jellemző volt a
szoptatás elutasítása.
Szerencsére napjainkban ismét előtérbe került a
szoptatás a gyermekek sok
esetben 1 éves koruk után
is kapnak még anyatejet.
Az anyatej a legtökéletesebb táplálék a csecsemő számára. Számos

előnyét ismerjük: a szoptatott csecsemők szellemi
fejlődése gyorsabb, ellenállóbbak a betegséggel
szemben, életük során kevésbé lesznek hajlamosak
a szív-érrendszeri betegségekre, a cukorbetegségre és az elhízásra. A szoptatás előnyős az anya számára is, mivel elősegíti a
méhösszehúzódását szülés után, illetve a kismama hamarabb visszanyeri
alakját. A szoptatás csökkenti a mellrák, petefészekrák és a csontritkulás
kialakulásának kockázatát. Az anyáknak csak nagyon kicsi hányada nem
képes csecsemőjét szoptatni.
- Minden szoptató
anyának bíznia kell ön-

magában, probléma esetén bátran forduljon védőnőjéhez, akitől minden
segítséget és megerősítést
megkap - mondta Tomposné Sárkány Mária védőnő, a VII/1. Védőnői
Szolgálat munkatársa, és
tájékoztatott: - A kerületben évek óta szeptember
első heteiben tartják azt
az ünnepséget, melynek
keretében a támogatók által felajánlott ajándékok-

kal és egy kis műsorral
kedveskednek a védőnők
az elmúlt egy évben
anyatejet adó és sokáig
szoptató édesanyáknak és
gyermekeinek. A rendezvényt idén szeptember 8án pénteken 10 órától
tartják a VII/1. Védőnői
Szolgálat rendezésében
és szervezésében a
Rottenbiller utca 27.
szám alatti tanácsadó helyiségben.

Roma holokauszt
A roma holokausztra emlékeztek augusztus 1-én az Országos Cigány Önkormányzat Dohány utcai székházánál.
Hatvankét éve, 1944. augusztus 2-án több mint háromezer
roma nõt, gyermeket és férfit gyilkoltak meg az auschwitzi
haláltáborban. Világszerte évrõl évre e napon emlékeznek
és emlékeztetnek a holokauszt roma áldozataira.

Augusztusi szentek - népi hagyományok
Szent Lõrinc napja augusztus 10-én. Szent Lőrinc (jelentése
Laurentum vidékéről származó férfi, babérkoszorúval díszített) vértanú diakónus volt, életéről csak nagyon keveset tudunk. Valerianus
császár keresztényüldözése idején
(III század) II. Sixtus pápa tanítványa, ő őrizte az egyházi javakat és
gondozta a szegényeket. A pápa elfogása után neki kellett szétosztani
a javakat a szegények között, nehogy a pogányok kezébe kerüljön.
Amikor a pogányok megtudták,
hogy őrizte a javakat, követelték tőle, de ő csak azt mondta, hogy kérjék a szegényektől. Erre rettenetesen megkínozták. A börtönben hitetleneket térített át a keresztény
hitre. A prefektus parancsára tüzes
rostélyra fektették, és elevenen
megégették 258. augusztus 10-én.
A régiek az ezen a napon látott
hullócsillagokat Lőrinckönnyeinek
nevezték. A könyvtárosok benne
tisztelik védőszentjüket.
Nagyboldogasszony napja augusztus 15-én. Ezen a napon
ünnepeljük Szűz Máriának, Jézus
Krisztus anyjának mennybemenetelét. Sokan úgy tudják, hogy Szent
István (1000-1038) király Mária oltalmába ajánlotta az országot, innen
ered a Regnum Marianum (Mária
országa elnevezés), azonban ez

hatást tulajdonítottak: őrizték tűz és
villámcsapás ellen, bele tették a
csecsemők bölcsőjébe. Az ünnep
számos vidéken dologtiltó ünnep
volt, az asszonyoknak ilyenkor
semmiféle ház környéki munkát
nem volt szabad végezniük.

nem így van. István Szent Péternek
ajánlotta fel hazánkat, amikor azonban a pápa érvényesíteni akarta hűbérúri jogait István utódaival szemben, azok átírtatták a legendákat,
hogy úgy tűnjön, az államalapító
Máriának ajánlotta az országot.
Sokfelé búcsút tartanak ezen a
napon, az ünnep előestéjét virrasztással töltik a hívek, énekelve,
imádkozva.
Németországban a X. században különféle csomókba kötött füveket szenteltek, melyeknek csodás

Szent Rókus napja augusztus 16-án. A franciaországi
Montpellierben született 1345-ben,
apja a város ura volt. Feleségével
együtt szerettek volna gyermeket,
azonban sokáig nem született utóduk. Megfogadták, ha lesz gyermekük, azt Krisztus szolgálatára nevelik. Hamarosan fiúk született, akit
Rókusnak neveztek, mellkasának
bal oldalán egy kereszt látszott.
12 éves volt, amikor apja elhunyt, de előbb megígértette vele,
hogy mindig gondoskodni fog a
szegényekről, betegekről, szenvedőkről.
Rókus hamarosan elindult fölkeresni a kereszténység zarándokhelyeit. Útja során több városban is
súlyos járvány fogadta, a betegeket
megáldotta, és azok újra egészségesek lettek. Piacenzában azonban ő
is elkapta a pestist, ezért egy közeli
erdőbe húzódott vissza. Később Jézus segítségével kigyógyult a halálos kórból, és zarándokként elindult
hazafelé. Lombardiában azonban
elfogták, börtönbe vetették, ahol

hamarosan meghalt. Az utolsó kívánsága az volt, hogy a betegek
szabaduljanak meg a járványos betegségektől. Tisztelete 1420 körül
kezdődött szülővárosában. Magyarországon az ő oltalma alatt áll az
1796-ban épített pesti járványkórház is.
Szent Ilona napja augusztus 18-án. 250 körül született a
bithiniai Drepanum városában
(Helenopolisz, „Ilonaváros”).
Nagy Konstantin bizánci császár
édesanyját tisztelhetjük benne. A
császár szabad kezet adott neki a
birodalmi kincstár fölött, nevét és
képét is ráverette a pénzekre. Ilona utazásai során mindig törődött
a szegényekkel. Példaszerű keresztény életet élt, 326-ban elzarándokolt a Szentföldre, templomot épített Betlehemben - a születés helyén - és az Olajfák hegyén (mennybemenetel helye). A
hagyomány szerint Jeruzsálemben ő volt az, aki megtalálta a
Szent Keresztet, a két lator keresztjét és a szenvedés más eszközeit. A császárné, ahol a keresztet megtalálta templomot
emeltetett, a szegeket - melyekkel
Jézust a keresztre szegezték - elvitte fiának. Ezekből koronát és
lovának zablát készített.
Fényes Nóra
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EZEN

A NAPON
T Ö RT É N T

Il Terzo Cerchio étterem
A Dohány és a Nyár
utca sarkán található
étterem egy igazi kis
olasz sziget a belváros
rengetegében. A nevének jelentése 'III.
kör', 'III. szint', ez a
szint Dante Isteni
színjáték című komédiájában szerepel,
mint a Pokol III.
szintje. Ez a kör a torkosoké, ám ellentétben Dantéval, itt nem
savas eső, hanem finomabbnál finomabb
étel a büntetés.
Az étterem ezen a helyen
idén május 12-én nyitott
meg, előtte egy sarokkal
odébb, a Dohány és a
Nagydiófa utca sarkán csábította a vendégeket. A berendezés hűen tükrözi az
olasz trattoriák (vendéglők)
hangulatát - egyszerű asztalok, régi háztartási eszközök
- a hely nevére pedig rengeteg Dante kép utal. A vendégkörét magyarok és olaszok vegyesen alkotják, az
összes korosztályt is megtalálhatjuk.

A személyzet is teljesen vegyes, a séf és a három szakács olasz, ugyanúgy mint a
tulajdonosok. Az ételek
alapanyagait Olaszország-

ból hozatják, illetve van,
amit helyben készítenek el,
ilyen pl. a gnocchi vagy a
ravioli. Természetesen vékonytésztás pizzát - 17 félét
- is lehet kapni, amit fatüzelésű kemencében sütnek, az
egész készítési folyamatot a
kedves vendég is figyelemmel kísérheti. Az étterem
tradicionális olasz konyhát
visz, tehát a pizzákra nem
tesznek sem ananászt, sem
kukoricát, sem tejfölös alapot, valamint ketchupot

FÕZZÜNK

sem, helyette paradicsommártással lehet ízesíteni a
pizzát. Az étlapot nyáron
fagylalttal, gyümölccsel
gazdagítják, emellett van

napi ajánlat is, minden étel
olaszul, magyarul és angolul is fel van tüntetve. A
borlapon magyar és olasz
minőségi borok találhatók,
emellett a ház ajánlatából is
lehet választani.
A kedvenc ételek közé
tartoznak a halak, kagylók,
a házilag készített tészták, a
desszertek közül a tiramisu
- szintén csak olasz alapanyagokból készítik, a hozzávalókat Itáliából hozatják
-, és a panna cotta (főzött

tejszín). Az étterem két helyiségből áll, a pinceszintet
ki lehet bérelni - csak a fogyasztást kell fizetni.
Kis ízelítő az étlapról:
Előétel: rétestésztában sült
caprese bivalymozzarellával, füstölt libamell cukkinivel és szarvasgombás
olajjal; Levesek: halleves,
kenyérleves zöldségekkel;
Tészták: Fusili tészta olasz
túróval és cukkinivel, spenóttal, Olasz túróval töltött
ravioli, Burgonyával töltött
sütőtökös ravioli vegyes
zöldséggel, friss paradicsommal; Saláták: friss
szezon saláta, bivalymozzarella, articsóka, pármai
sonka; Húsételek: Bélszín
öt bors mártással, Spenóttal töltött sertéskaraj fehérboros mártással, Vörösboros borókás bárányborda;
Köretek: sáfrányos burgonyapüré, főtt bab; Deszszertek: profitterol, fagottino (levestésztába töltött
nutella, barack); Halételek: feketekagylós spagetti, királyrák kemencében
gratinálva.

E G Y Ü T T F I N O M AT !

Zöldséges finomságok
Most, hogy itt a jó idő, zöldségből is sokkal szélesebb a választék, mint télen.
Ezzel a pár recepttel arra szeretnénk buzdítani mindenkit, hogy minél több
zöldségféléből főzzön, készítsen változatos reggeliket, vendégvárókat,
könnyű vacsorákat… Az unalmassá vált felvágottak helyett próbáljuk ki a
zöldségkrémeket, a chipszek helyett a zöldropogósokat, a laktatós főételek
készülhetnek csőben, cserépben sült vegyes zöldségekből.

Fázós sóska
Hozzávalók 4 személyre:
kb. 30 db sóskalevél, olaj a
sütéshez. A bundához: 1
tojás fehérje, 12 dkg liszt,
2 evőkanál olaj, 4 evőkanál víz, só, bors.
Mossuk meg jól a leveleket és csöpögtessük le.
A lisztet keverjük el az
olajjal, a meleg vízzel, ízesítsük sóval, borssal, majd
kb. 30 percig pihentessük.
Verjük keménnyé a tojás
fehérjét, keverjük óvatosan a tésztához. Mártogassuk meg benne a leveleket
és a felforrósított olajon

süssük ki. Két-három perc
alatt kész a fázós sóska,
amire a bundát kellett húzni. Itassuk le és tálaljuk
tartármártással vagy fokhagymás öntettel.

Hagymaropogós
Hozzávalók 4 személyre:
fejenként egy vöröshagyma. Palacsintatészta kb. 4
adaghoz: 26 dkg liszt, 2
tojás, 2 evőkanál olaj, olaj
a sütéshez.
Keverjük el jól a lisztet a
tojással, az olajjal és annyi
langyos vízzel, hogy sűrűbb palacsintatésztát kap-

junk. A hagymákat vágjuk
vékony karikákra, mártsuk
bele a palacsintatésztába,
csöpögtessük le, majd bő
forró olajban hirtelen süssük ropogósra. Szedjük ki
papírra, majd azonnal tálalhatjuk. Nagyon finom
csípős szósszal vagy sajtmártásba mártogatva.

Tepsis tök
Hozzávalók 4 személyre:
80 dkg gyalult tök, 20 dkg
főtt burgonya, 1 csokor
zöld kapor, 6 tojás, 30 dkg
reszelt sajt, 20 dkg angol
szalonna, 1 evőkanál olaj,
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2 evőkanál vaj, késhegynyi
fehér bors.
A gyalult tököt pároljuk meg a vajon. Keverőtálban vegyítsük össze a
kihűlt tököt, a kockákra
vágott főtt burgonyát, a
felaprított zöld kaprot, a
sajtot és a tojásokat. Ízesítsük kevés fehér borssal. Az angol szalonnát
szeleteljük fel hajszálvékonyra, majd csíkokra,
pirítsuk meg 1 evőkanál
olajon, majd adjuk a keverékhez. Hőálló edényt
vajazzunk ki, simítsuk
bele a tökös finomságot
és előmelegített sütőben
süssük meg.
Tálaláskor kínáljunk
hozzá hagymás paradicsomsalátát.
Jó étvágyat kívánok!
Fényes Nóra

1986. 08. 10.

Magyar F1
Elõször rendeztek Magyarországon Forma 1-es futamot. A mogyoródi versenyt Nelson Piquet nyerte meg. A helyszínen kb.
200 ezren, a televízióban
1 milliárd nézõ és 50 ország 1050 újságírója izgulta végig a futamot.

1865. 08. 11.

Semmelweis
halála
Bécsben elhunyt az „anyák
megmentõje”, Semmelweis
Ignác. Semmelweis rájött,
hogy a gyermekágyi lázat
nem önálló kór, hanem fertõzés terjeszti, pl. az orvos
keze. Védekezésül a fertõtlenítést javasolta, elsõsorban a klóros vízben történõ kézmosást.

1991. 08. 16.

Pápai látogatás
Hazánkba látogatott a tavaly elhunyt II. János Pál
pápa. Elsõ útja Esztergomba vezetett, ahol lerótta kegyeltét Mindszenthy József
bíboros sírja elõtt. Augusztus 20-án - itt tartózkodásának utolsó napján - a
Hõsök terén tartott szentmisén nagy tömeg hallgatta. A történelem során elsõ
ízben látogatott római pápa Magyarországra.

1950. 08. 09.

Úttörõvasút
Budapesten a Széchenyihegy és a Hûvösvölgy között ezen a napon avatták
fel az Úttörõvasút teljes
pályáját (11, 2 km), egy
nappal késõbb indult meg
a forgalom. A kisvasút
1990. március 31-tõl Gyermekvasút néven mûködik.

1976. 08. 29.

Mohácsi
emlékpark
Mohácson, az egykori
(1526) csatamezõn felavatják az emlékparkot. A
régészek sok évtizednyi
kutatás után 1975-76-ban
a várostól délnyugatra három tömegsírra bukkantak, 700-800 megcsonkított csontvázzal.
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Segítség az eltûnt dolgaink megtalálásához
Talán nem is képzelik, milyen sokféle dolgot hagynak
el az emberek! Iratot, könyvet, fényképezőgépet, asztalt, öltönyt, gyermekjátékot, bevásárló kosarat, élő
állatot és még sorolhatnánk.
Ha elkalandoztak és ottfelejtették, vagy már csak leszállás után jutott eszükbe, amikor a metró vagy bármelyik
járat elrobogott, esetleg valaki ellopta, akkor íme egy jó
tipp, hol érdemes személyes
tárgyaikat keresgélni.
A különböző közlekedési eszközökön a vezetők, az ellenőrök
vagy az utasok rendszerint találnak gazdátlan holmikat. Az is előfordul, hogy az aluljárókban, megállókban bukkannak rá bizonyos
iratokra, tárgyakra. Hogy ezeknek
mi lesz a sorsa? A talált tárgyak a
BKV ZRt. Erzsébetvárosban működő ügyfélszolgálatára kerülnek.
Hivatalos átvétel után ezeket kilencven napig őrzik. Az elvesztett
értékek az első hónapban a raktárban, később a pincében várják
gazdájukat. Az értékesebb tárgyak
közül a kisebbeket páncélszekrényben, a nagyobbakat pedig tűzbiztos helyen tárolják. Az ide érkező tulajdonosnak először hivatalos iratokkal kell igazolnia magát,
majd részletes leírást kell adnia az
eltűnt tárgyról. Ha a kérdező (a
BKV munkatársa) számára nem
egyértelmű, hogy az illető a jogos
tulajdonos, akkor rejtett azonosítókat is kérhet. Ha minden stimmel,
a mindenkori menetjegy árának
kifizetésével - ez egy jelképes öszszeg - a tulajdonos átveheti eltűnt
értékét.

Az iratokkal már más a helyzet, a beérkezett dokumentumokat
nyolc napon belül megküldik a
megfelelő (az iratot kiállító) szervnek, például önkormányzat, nagykövetség, rendőrség stb. A legfontosabb jó tanács, amit itt adnak,
hogy irat elvesztését mindig be
kell jelenteni a rendőrségen, így
elkerülhető, hogy bárki visszaéljen
vele.
Ha három hónap alatt a tárgyakért senki sem jelentkezik, azokat
az iroda a BÁV ZRt.-nek értékesítésre felajánlja. Az eladásból származó bevétel az Államkincstárba
folyik be, ha viszont senkinek nem
kell, az égetőbe kerül.
- Előfordul az is, hogy nagyobb összegű pénz tűnik el. Ha
hiszik ha nem, ez is előkerül - meséli Szüts Katalin a BKV ZRt.
Ügyfélszolgálatának vezetője.
Megtörtént eset, hogy a HÉV-en

elhagyott 400 ezer forint visszakerült eredeti gazdájához. Őrzünk
például egy Kodály Zoltán aláírásával hitelesített, 1911-ben kiadott
ének-zene tanítói oklevelet, de az
is előfordult már, hogy egy kitömött állat került hozzánk, melyet
tulajdonos hiányában a Természettudományi Múzeumnak ajánlottunk fel.
Az emberek egyébként nagyon különböző módon reagálnak, amikor visszakapják eltűnt
tárgyaikat, értékeiket. Van aki természetesnek veszi, hogy előkerült
a holmija, mások viszont nagyon
hálásak érte, akár egy szál virággal
is kedveskednek az ügyfélszolgálat munkatársának.
Szüts Katalin hangsúlyozta, a
BKV részéről ez egy extra szolgáltatás. Szolgáltatásukra nagy a
kereslet, csak a tavalyi évben 5190
különböző tárgyat regisztráltak.

KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉS
A Jövõ Útja Alapítvány 2005. évi
egyszerûsített mérlegének adatai
2004. december 31-i
fordulónappal a következõk:
Eszközök összesen: 17.564 eFt
Forrás összesen: 17.564 eFt
Az Alapítvány összes bevétele
2005. évben: 74.928 eF
Az Alapítvány összes költsége
2005. évben: 65.607 eFt
Eredmény: 8.777 eFt
Kimutatás cél szerinti
juttatásokról: 73.384 eFt

Náluk arra is van mód, hogy urh
rádióval körbetelefonálják a járatokat, ha valaki még frissen rájön,
hogy valamelyik közlekedési eszközön elhagyott valamit. A keresés nemcsak a budapesti közlekedési vonalakra, hanem a határon
kívüliekre is érvényes.
Telefonszámuk a 461-6688 (a
hármas menüpontot kell kiválasztani), személyesen a BKV ZRt.
Akácfa utca 18. szám alatt működő ügyfélszolgálatán lehet érdeklődni.

GYORS HITEL
Elõzetes költségek nélkül
Jövedelemigazolás nélkül
Értékbecslési és közjegyzõi díj nélkül
Bár-listásoknak is.
Jelzáloghitel, felmondott hitelek.
D.N.P. Credit 06(70)212-8385
Tel.: 411-1341, 06(30)468-5959
Fax: 411-1342, 06(20)469-5269

Az Erzsébetváros Kft.

KIVITELEZŐKET
KERES
vízórák lakásokba történő
felszerelésére, teljes körű
ügyintézéssel.
Az ajánlatkérési
dokumentáció átvehető
a Kft. 1074 Bp. VII. ker.
Dohány utca 41. szám alatti
irodájában,
2006. augusztus 15-ig.
Eredményhirdetés:
2006. augusztus 21.

20

T Á J É K O Z TAT Ó

T Á J É K O Z TAT Ó

A "BUDAPEST
T Á M O G AT Á S R Ó L

S TA R T "

Budapest Fõváros Önkormányzata egyszeri kiegészítõ támogatásról
döntött, amelynek összege a központi költségvetésben a gyermek
születésének évében megállapított támogatás összegének felével
azonos. A „Budapest Start” támogatást a Fõvárosi Önkormányzat a
gyermek nevén lévõ Start-számlára utalja át.
A támogatásra az a budapesti bejelentett lakóhellyel rendelkezõ gyermek
jogosult, aki 2005. december 31. napja után született, magyar állampolgárságú és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy átmeneti, vagy tartós nevelésbe vették és rendelkezik a nevére szóló Start
számlával.
A támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követõ 120 napon
belül kell benyújtani. (A 2005. december 31. és 2006. április 14. között
született gyermekek esetében a kérelem benyújtásának határideje 2006.
július 31. volt.)
A „Budapest Start” támogatást a Fõvárosi Önkormányzat a gyermek
nevén lévõ Start-számlára utalja át.
A "Budapest Start" támogatást a 2005. december 31. napját követõen született gyermek szülõje/törvényes képviselõje kérheti a Budapest Fõváros
Önkormányzat Fõpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest, V., Bárczy István u. 1-3.), ügyfélfogadási idõben:
H- 8.00-18.00
K- 8.00-16.30
Sz- 8.00-18.00
Cs- 8.00-16.30
P- 8.00-14.00
A kérelmezõnek igazolnia kell:
* a kérelmezõ természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét hatósági igazolvánnyal,
* a gyermek születését a gyermek anyakönyvi kivonatával,
* a gyermek lakóhelyét hatósági igazolvánnyal,
* a Start számlát vezetõ pénzintézet nyilatkozatát a számlavezetés
tényérõl,
* a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát az ezt megállapító
jogerõs határozattal, vagy
* a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét a gyámhivatal jogerõs
határozatával.

F E L N Õ T T O RV O S I

ÜGYELET

TISZTELT LAKOSOK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felnõtt lakosság ügyeleti ellátását (nappal, éjszaka,
szombat-vasárnap és ünnepnapokon) az
INTERNATIONAL AMBULANCE KFT. végzi.
Az ügyeleti ellátás helye: Bp. VII. ker. Dob utca 86. Telefon: 321-0358, 321-0440.
Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat

ERZSÉBETVÁROS
a VII. kerületi önkormányzat ingyenes lapja

-
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Állattartási szokások Budapesten
A kutya a kedvenc, viszont sokaknak
irritáló is
A budapestiek állattartási
szokásait és a városi állattartás
körülményeivel
kapcsolatos érzéseiket, véleményüket vizsgálta legutóbb
a
Studio
Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht.
Íme egy rövid ízelítő a tanulmányból!
A kutatás szerint a budapestiek
közel fele tart valamilyen állatot
- többségében kutyát és macskát
- az otthonában. A vizsgálatból
kiderül, hogy a fővárosiak nagyobb része maximum egy kutya, a budapestiek közel fele pedig két macska tartását engedélyezné lakásban, kertben vagy
udvaron azonban több állat nevelését is elfogadhatónak tartják.
Az érdekesség az, a megkérdezettek többségét leginkább
éppen a kutyák, a macskák és a
galambok irritálják. A tanulmány ugyanis arra is kitér, hogy
a fővárosiak életét milyen állatok zavarják a legjobban.
A felmérés szerint a budapestiek nagyon fontosnak tartják a kulturált állattartás feltételeinek megteremtését is. Azok
ellen akik nem tartják tiszteletben az állatok és más embertársaik jogait, nagyon szigorúan
lépnének fel. Komoly büntetést
ítélnének meg azoknak az ebtulajdonosoknak, akik kutyájuk
ürülékét - a szennyeződések kö-

T Á J É K O Z TAT Ó

zül szinte minden fővárosit ez
zavar a legjobban - nem takarítják fel. Ugyanakkor a kutyapiszok könnyebb eltávolítása érdekében még több speciális szemetes és kutyavécé létesítését
támogatnák. Az ebadó és a kutyatartást a szomszédok engedélyéhez kötő rendelet bevezetését már kevesebben támogatnák.
A tanulmány azt is hangsúlyozza, hogy a Fővárosi Önkormányzat a lakosság szemléletmódját pozitív irányba szeretné
megváltoztatni, ezért a köztisztaság megőrzésére évek óta jelentős összegeket költ. A támogatásra a kerületi önkormányzatok is pályázhatnak, melyből
a hetedik kerületben például
már valóra váltott járdatakarító
gépeket, hulladékgyűjtőket és
kutyafuttatókat vásárolhatnak.

A N E V E L É S I - O K TAT Á S I I N T É Z M É N Y E K
NYÁRI MÛKÖDÉSÉRÕL

Nyitva- és zárva tartás
Az óvodák nyári zárva tartási rendje:

István Óvoda (1078 István út 37.)
június 19- július 22-ig

Gróf Brunszvik Teréz Napköziotthonos
Óvoda (1076 Rózsák tere 6-7.)
július 10 - augusztus 12-ig

Akácfa Óvoda (1072 Akácfa u. 32.)
július 24- augusztus 26-ig

Csicsergő Óvoda (1074 Rózsa u. 32.)
július 24- augusztus 26-ig

Liget Óvoda (1071 Városligeti fasor 39/41.)
július 24- augusztus 26-ig.

Nefelejcs Óvoda (1071 Nefelejcs u. 62.)
június 19- július 22-ig

Az iskolák az alábbi napokon
tartanak ügyeletet:

Dob Óvoda (1074 Dob u. 95.)
június 19- július 22-ig

2006. augusztus 09. - 9-13 óráig.

Fõszerkesztõ: Sári Judit
Szerkesztõ: Matus Adrien
Fotó: Kissimon István · Fõmunkatárs: Almási Kitti
Cím: 1073 Budapest, Garay utca 5.
Telefon: 06-1-462-34-11 Fax: 462-34-18
E-mail: ujsag@erzsebetvaros.hu
Kiadja: Erzsébetváros Önkormányzata
Megjelenik 41 ezer példányban
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A Kerületfejlesztési Bizottság az 5/2006. ( II. 27. ) számú
önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva
a gázszolgáltatásból kizárt társasházak gáz alap-, és felszálló vezetékek felújítására - kamatmentes kölcsön formájában - támogatást biztosít.
Erre az Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. évi költségvetésében 45 millió forintot hagyott jóvá.
A támogatási kérelmet a gáz alap-, és felszálló vezetékek, felújítására lehet
benyújtani.
Folyamodni akkor lehet, ha a gázszolgáltató - Gázmûvek Rt. - a társasházat igazoltan kizárja a gázellátásból.

A kérelmet a Kerületfejlesztési Bizottság bírálja el.

A visszafizetés kezdete:
a gázvezeték használatba adását követõ második hónap.

Lebonyolítás módja:
Jelentkezés a „jelentkezési adatlap" hátoldalán leírtak szerint.
Jelentkezési adatlapot az Ügyfélszolgálati Irodákban,
vagy az Internetrõl ( www.erzsebetvaros.hu )
letöltve lehet beszerezni.
A jelentkezési lapot hivatalos kérvény is pótolhatja.

A benyújtáshoz csatolni kell:
Támogatási összeg:

a bekerülési költség maximum 40 %-a.,

illetõleg maximum 1.200.000,-Ft.

Támogatás visszafizetésének idõtartama:
500.000,-Ft támogatásig: 1 év
900.000,-Ft támogatásig: 2 év
1.200.000,-Ft támogatásig: 3 év

Hiteles közgyûlési jegyzõkönyv és jelenléti ív,
Közgyûlési határozatok: kérelemrõl, közös képviselõ felhatalmazásáról, elfogadott árajánlat összege, azonnali inkasszóengedélyezésrõl,
A társasház önrészét bemutató igazolás: eredeti banki igazolás, vagy közgyûlési határozat a hiányzó önrész pótlásáról,
A társasházi közgyûlés által elfogadott kivitelezõi árajánlat (ok),
Fõvárosi Gázmûvek igazolása a társasház gázszolgáltatásból történõ kizárásáról.

A kérelem benyújtása, elbírálása:
A kérelemhez szükséges anyag benyújtása:
a Dohány, Rottenbiller és Alpár utcákra: 2006. május 01-tõl
a Nefelejcs, Izabella utcákra: 2006. szeptember 01-tõl
egyéb esetekben: 2006. október 01 - 2007. március 01. között,
kivételes esetekben, - a bizottság döntése alapján - 2006. június 1.-tõl. Illetve e határidõkön belül a költségvetési keret felhasználásáig folyamatos.

A munkát a szerzõdés kötést követõ 75 napon belül be kell fejezni.
A Kerületfejlesztési Bizottság a kérelem elbírálásáról a társasházat írásban
értesíti.
Az elbírálás után az önkormányzat szerzõdést köt a társasház képviselõjével.
Budapest, 2006. május 01.

A benyújtás helye:

Fedrid Gábor
Kerületfejlesztési Bizottság elnöke

Ügyfélszolgálati Iroda ( Erzsébet krt. 6.sz. és Garay u. 5.sz. )

P Á LY Á Z AT

Kémények, kéményseprő járdák felújítására
A Kerületfejlesztési Bizottság az 5/2006. (II.27. ) számú önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva a
kémények megjavítására kötelezett társasházak kéményjavítási munkálataira - kamatmentes kölcsön formájában - támogatást biztosít. Erre az Önkormányzat képviselő-testülete 2006. évi költségvetésében 20 millió forintot hagyott jóvá.

A benyújtás helye:

Ügyfélszolgálati Iroda. (Erzsébet-krt. 6; és
Garay u 5.)
A kérelmet a Kerületfejlesztési Bizottság bírálja el.
A munka befejezési határideje: 3 hónap.

A visszafizetés kezdete:
a munka befejezést követõ második hónap.

A támogatási kérelmet a kémények, kéményseprõ járdák, felújítására lehet
benyújtani.
Folyamodni akkor lehet, ha a Kéményseprõ Vállalat, valamint az Önkormányzat mûszaki Irodája "kötelezõ" határozatot hozott a társasház fenti
munkáinak elvégzésére.

A kérelem lebonyolítási módja:
A jelentkezést - az alábbiak szerint - a "jelentkezési adatlap" hátoldalán leírtak szerint kell benyújtani. Jelentkezési lapot az Ügyfélszolgálati Irodákban, vagy az Internetrõl (www.erzsebetvaros.hu) letöltve lehet beszerezni.
A jelentkezési lapot hivatalos kérvény is pótolhatja.

A támogatási összeg:
a bekerülési költség maximum 40%-a,
illetõleg maximum 1 200 000Ft.

A támogatás idõtartama
(az összeg mértékétõl függõen):
500 000Ft támogatásig:
1 év
900 000Ft támogatásig:
2 év
1 200 000Ft támogatásig:
3 év

A benyújtáshoz csatolni kell:
Hiteles közgyûlési jegyzõkönyv, jelenléti ív.
Közgyûlési határozatok: kérelemrõl, közös képviselõ felhatalmazásáról, elfogadott árajánlat összege, azonnali inkasszóengedélyezésrõl.
A társasház önrészét bemutató igazolások: eredeti banki igazolás ( elkülönített számla, felújítási számla, vagy LTP-rõl, értékpapírról szóló igazolás.),
vagy közgyûlési határozat a hiányzó önrész pótlásáról.
A társasház közgyûlése által elfogadott kivitelezõi árajánlat/ok/.
Kötelezõ határozat, FÖKÉTUSz határozata.

A kérelem benyújtása, elbírálása:
A kérelemhez szükséges anyag benyújtása:
2006. június 1. - 2006.10. 1.-ig
10 000 000 Ft erejéig
2006. október 1. - 2007.03.01.-ig a fennmaradó, és további
10 000 000 Ft erejéig, illetve e határidõn belül a költségvetési keret felhasználásáig folyamatos.

A Kerületfejlesztési Bizottság a kérelem elbírálásáról a társasházat írásban
értesíti.Az elbírálás után az önkormányzat szerzõdést köt a társasház képviselõjével.
Budapest. 2005. 05. 15.
Fedrid Gábor Kerületfejlesztési Bizottság elnök
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H I R D E T É S F E LV É T E L : G A R AY
 KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT: dugulás elhárítás, víz-, villany-, gáz-, fűtésszerelés és gázkészülék javítás anyagbeszerzéssel,
garanciával. Tel.: 321-1826
 LAKOSSÁGI GYORSSZERVIZ. Teljes
körű gázkészülék javítás, gépi duguláselhárítás, víz-, villanyszerelés 0-24-ig, hétvégén
is! Tel.: 321-8082, 06(20)396-9196

 Erzsébetvárosi gyorsszerviz: teljes körű
gázkészülék javítás, fűtésszerelés, dugulás-elhárítás, víz-, gáz-, villanykészülékek javítása 024 óráig, hétvégén is. Tel.: 321-3174,
06(70)609-2550
 Dugulás elhárító gyorsszerviz 0-24 óráig,
hétvégén is, teljes körű víz-, gáz-, fűtés, villanyszerelés. Tel.: 06(20)350-3600, 322-1036
 Kőműves burkolási, festés-mázolási munkálatokat, teljes lakásfelújítást vállal. Tel.: 210-6130,
06(20)426-3626
 Vállalkozó vállal vízszerelés, fűtésszerelés,
gázszerelés átalakításokat, dugulás-elhárításokat,
ingyenes kiszállás, kőműves munka, burkolás és
komplett lakásfelújítást, nagyobb munka esetén a
nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény. Tel.:
06(20)9125-128
 Tv, cd javítás garanciával, kiszállási díj nélkül, javítás esetén. Tel.: 210-4281, 06(30)3944090
 KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! INGYENES pótkocsi, dobozok! Bauer-Teher Tel.:
292-1612, 06(30)944-3717
 Kirobbanó wellness mellékjövedelem, ügynökösködés, kereskedés kizárva! Önálló
időbeosztással, érettségivel! Tel.: 409-0585,
06(70)605-7337, tromvari@t-online.hu

UTCA
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 Fogsorjavítás megvárható! Fogpótlások kedvező áron. Gyulai, Erzsébet krt. 51. f/5. Tel.: 3423429, 06(30)231-1519
 Randevúzz már ma! Nálunk több ezer főből
választhatsz! Hívj bizalommal! Tel.: 302-7324
 Villanyszerelő, tapasztalt ELMŰ nyugdíjas hibaelhárításokat, villanyfűtés, bojler javításokat,
korábbi veszélyes szerelések bemérését, dokumentálását, azok javítását garanciával vállalja. . Tel.:
337-0338, 06(70)259-0089 Tessék megőrizni!
 Színes televíziók helyszíni javítása, kiszállási
díj nélkül. Puska Géza 342-6425 (üzenetrögzítő is)
 Vízóraszerelés, egyéb vízvezeték szerelés,
gázkészülék javítás. Tel.: 251-4912
 Redőny, reluxa, harmonikaajtó, rolettaszerelés,
javítás hétvégén is! Tel.: 261-7298, 06(30)3185217
 Pedikűr, manikűr, egészségmegőrző testmaszszírozás a kerületben. Zsóka, Tel.: 06(30)2505774. Hívjon bizalommal, házhoz is kimegyek!
 Televíziók javítása, készülékek beállítása, öszszehangolása helyszínen, megbeszélt időpontban.
Zsolnai Zsolt, tel.: 2286-187, 3121-455,
06(20)3422-181
 Zármester! Gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, betörésvédelem, lakatosmunkák, galériakészítés! Tel.:
06(30)9613-794
 Órajavítás, antik órák restaurálása, esetleg
oda-visszaszállítással. Órák, elemek, csatok óraszíjak (erős csuklóra is). Tel.: 06(70)505-5620,
VII., Garay u. 45. Üzletház. Web: www.jungoras.hu
 Államilag elismert dajka pedagógiai és
gyógypedagógiai asszisztensképzés. Kasza Szakképzés 06(1)276-5918
 Nőgyógyászati magánrendelés! Kedd
17-19 óráig, csütörtök: 11-13 óráig, VII.
Hársfa u. 17. Tel.: 06(20)470-2080,
www.drpetroczi.uw.hu

 Festés, mázolás, tapétázás garanciával, takarítással. Nyugdíjasoknak, társasházaknak kedvezmény. Tel.: 06(70)282-0071
 Középkorú leinformálható hölgy bejárónői
munkát keres heti 1-2 alkalomra, egyedülálló
személyhez, vagy idősebb házaspárhoz Budapesten. Tel.: 06(30)250-5774
 AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERŰ JAVÍTÁSA, szigetelése, zárcserék garanciával. Horváth Ákos, tel.: 06(30)9628-704
 GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA gázégők,
konvektorok, tűzhelyek, FÉG vízmelegítők javítása, karbantartása. Bán László Tel.: 220-9765,
06(20)432-5598
 Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket, teljes könyvtárakat, vitrintárgyakat, régi képeslapokat, valamint CD-t, DVD-t, hanglemezt.
Tel.: 332-0243, 06(20)9220-001
 Redőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló,
napellenző szerelése, javítása, garanciával. Tel.:
261-3380, 06(30)973-4378, 06(20)4242-618
 Bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, régi
pénzeket és levélborítékokat vásárolunk. V., Bécsi
utca 5. Tel.: 317-4757
 Ingatlanügyeit bízza szakértőre. Ingatlan
értékesítés, bérbeadás, keresés, értékbecslés.
Tel.: 06(30)327-4579, www.ingatlanpaletta.hu

 III., Csillaghegyen 551 nm-es telek, 380 nm
négyszintes házzal 62 mFt-ért eladó. Tel.:
06(30)475-6116
 III, Gyógyszergyár utcában 48-140 nm-es lakások eladók. Tel.: 06(30)475-6116
 Óbudán 34-36 nm-es tégla lakások 9-11,2 mFtért eladók. Tel.: 06(30)475-6116
 Ablakszigetelés! Ajtók, ablakok utólagos szigetelése, szilikon gumival, garanciával. Tel.:
06(20)494-3657
 INGATLAN ABC Ingatlan Iroda keres kiadó, eladó lakásokat, üzlethelyiségeket ügyfelei részére a kerületben. Tel.: 351-9578,
06(70)383-5004, www.ingatlanabc.net
 Takarítás! Vállaljuk társasházak rendszeres takarítását, ablaktisztítást, nagytakarítást. Megbízható házaspár. Tel.: 06(20)312-4343
 Redőnykapuk, aluredőnyök, roletták, rovarhálók, napellenzők. Szénási László Tel.:
06(20)985-1273
 Páncéltőkés pianínó eladó. Tel.: 06(20)9885603

 Garázs kiadó hosszú távra, Rózsa utca 10.
Tel.: 06(30)463-0203
 Vörösmarty utca elején II. emeleti, 85 nm-es,
2 és fél szoba + alkóvos lakás eladó. Ára: 18,9
mFt. Tel.: 06(30)463-0203
 Fogászat-fogtechnika: porcelán pótlás, fogsor
készítés kedvező áron, nyugdíjasoknak 40%-os
kedvezmény. Tel.: 3223-373, 06(20)9757-498

 Kezdő és haladó bridzstanfolyamok a belvárosban.
Kezdés:
2006.
09.
18.

 HŰTŐGÉPEK, FAGYASZTÓK, mosó
automaták minden típusának javítása kedvező
áron, hétvégén is. Tel.: 306-7177, 06(30)3050210

 Fürdőszobák felújítása, átalakítása, csempeburkolást, kőműves munkákat vállalok garanciá-

 ÓBUDAI INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
keres-kínál ingatlanokat hitelügyintézéssel is.
Tel./fax: 368-6377, 06(30)475-6116

www.bridzsakademia.hu, Tel.: 06(30)9000-400,
06(1)209-5243
 Megbízható vállalkozó hölgy irodák, lépcsőházak takarítását vállalja referenciával, számlaképesen. Tel.: 06(30)244-5634

val. Tel.: 06(20)234-0811
 Lakástakarítást, ablaktisztítást vállalok az V.
és a VI. kerületben is referenciával.
Tel.: 06(70)564-6109
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K U LT Ú R A

BEKÜLDENDÕ A FÕSOROK MEGFEJTÉSE.
Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, szerkesztõségünkben névvel, címmel ellátott zárt borítékban vagy levelezõlapon leadhatja. E-mail címünk: olvlev@erzsebetvaros.hu Csak a névvel, címmel ellátott megfejtéseket van módunkban regisztrálni. Beküldési határidõ:
augusztus 31. A 2006/11. lapszám nyertesei: Filó Ferencné, VII. Marek J. u. 32., Záhonyi Ferenc 1072 Akácfa u. 37-39., Csipak Józsefné 1077 Rózsa u. 40/a. Gratulálunk! Jelen lapszámunk nyertesei az alábbi hirdetésen szereplõ kozmetikai szalonban egy-egy kezelést nyertek. A nyereményrõl szóló levél, telefonon történõ egyeztetés
után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõ.

PROGRAMAJÁNLÓ

Olvasni jó!

Méhes György: Kolozsvári milliomosok
Bár manapság már sokan nem vesznek kezükbe könyvet, hiszen
ott az internet, a digitális könyvtárak, ráadásul a televízió, videó és
dvd áradat, mi azért lelkesen hirdetjük, hogy remek szórakozás
egy-egy jó könyvvel a kezünkben eltölteni naponta néhány fél órát.
A Gyöngyharmat Palkó, a Szikra
Ferkó és más meseregények szerzője ezúttal a Trianoni előtti és utáni
erdélyi társadalmat örökíti meg, regényes formában. Olyan békebeli
történet ez, melyben a mesék a valóságban folytatódnak.
Keller Frigyes, a szép szál
iparoslegény 1877-ben elindul bajor
földről, hogy ellesse a külhon tímármestereinek fortélyait. Erdélyben megállapodik, hat fia születik, akik a cserzőkád mellett tanulják ki apjuk mesterségét, hogy Európa-szerte elismert bőrgyáros famíliát alkossanak. A legenda
szerint Kelleréknek még a bőrük alatt is
pénz lapul, pedig a valóságban szerencséjük éppúgy forgandó, mint Erdély

sorsa a századfordulón. Hol nőket szédítenek és gusztálják a kártyát a kaszinóban, hol ipari kémkedésre adják a fejüket, és körömszakadtáig harcolnak a
gyárért, a családért, akár egymással is.
Miközben a koronás fők ügyleteit a világpolitika tartja napirenden, a Keller
família úgy lavíroz a nagyhatalmak között, hogy a haszon mellett a tisztesség
is megmaradjon.
Küldje be Ön is kedvenc könyvének
címét, írójának nevét, és néhány sorban írja meg, miért ajánlja olvasásra.
Ha van olyan könyve, melyet megunt,
vagy nincs helye a tárolásra, ne dobja
ki. Ha leadja szerkesztõségünkben
akkor témája szerint eljuttatjuk az iskolákba és a helyi nyugdíjasklubokhoz.

Dinoszauruszok csodálatos világa
(Tudományos Játszóház - Bp., Váci út. 19)
2006. április 7-tõl november végéig
Százhatvan millió éven keresztül
uralták a Földet a dinoszauruszok.
Azonban hatvanmillió éve teljesen
váratlanul kihaltak - ma sem tudjuk
pontosan, miért. A tudósokon kívül
a mindennapi embereket is foglalkoztatja a rejtély, hogy mi lett velük,
ezért a múzeumok egyik legkedveltebb témája ezen állatok maradványainak, illetve modelljeinek bemutatása.
A Tudományos Játszóház korábbi kiállítótermében 28 modell csodálható
meg látványos ismertetéssel. 2000-ben hosszas kutatások után elõkerültek hazánk elsõ dinoszaurusz leletei a Bakonyból, melyekrõl a számos
tudományos és ismeretterjesztõ folyóiratban, illetve a médiában is sok
szó eset. A leleteket azonban eddig sehol sem lehet látni. Ezen a kiállításon a közönség bepillantást nyerhet a 85 millió évvel ezelõtti Magyarországon élt dinoszauruszok világába, megismerkedhet az eredeti leletekkel, illetve olyan rekonstrukciókkal, melybõl fogalmat alkothat arról,
hogy valójában hogyan is nézhetett ki a páncélos Hungarosaurus és a
repülõ Bakonydraco.
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