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Parkolási
matricacsere!
Jövõ év január 31-én több
mint 10 ezer kerületi személygépjármû tulajdonos
várakozási engedélye jár
le. (4. oldal)

Erzsébetvárosiak
Erzsébetvárosról
A kerületben járókat kérdeztük arról, hogy szabadidejükben olvasnak vagy
tévéznek-e inkább?
(5. oldal)

Hatósági ügyeink
Kevés olyan ember van,
akinek ne lett volna valamilyen jogi-, vitás-, hivatali- ügye. Új, induló rovatunkban olyan kérdésekkel
foglalkozunk, melyek ismeretében könnyebben
megoldhatóvá válhatnak
hétköznapi ügyeink.
(12-13. oldal)

50 éves a Molnár
Antal Zeneiskola
Találkozások, visszaemlékezések, jubileumi hangverseny. (14. oldal)

Honthy Hanna
és Erzsébetváros
Helytörténet rovatunkból
most megtudtatja, hogy mi
köze volt az ünnepelt
sztárnak a VII. kerülethez.
(19. oldal)
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2007. november 12.

Jelképes alapkõletétel a „Reformáció parkjában”

A reformáció emléknapján
A reformáció 490.
évfordulóját ünneplik idén világszerte,
így hazánkban is
rendezvénysorozattal emlékeznek meg
a jeles évfordulóról.
Erzsébetvárosban, a reformáció emléknapján,
október 31-én, a helyi
önkormányzat és a kerületi protestáns egyházak
képviselõi a Városligeti
fasor és Bajza utca keresztezõdésében lévõ Reformáció parkjában elhelyezték az itt létesítendõ
emlékhely alapkövét.
Részletek a 3. oldalon

Gáncs Péter evangélikus püspök és Hunvald György polgármester az emléktáblánál

K é s z ü l j ü n k f e l e l õ re a p á l y á z a t o k r a !

Spóroljunk az energiával!
Az õszi-téli hónapok,
minden havas szépségük ellenére igencsak megterhelik a
pénztárcát.
Ahhoz, hogy az ember
kényelmesen érezze magát, körülbelül 20 fokos
állandó hõmérsékletet
kell biztosítani a lakások-

Gyertyagyújtás az ‘56-os
áldozatok emlékére
A tavalyi, hagyományteremtõ céllal szervezett
gyertyagyújtás után, idén
immár az október 23-án
átadott ‘56-os emlékmûnél emlékeztek meg a
forradalom áldozatairól.
A Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemplom kertjében

LAPJA

G

mintegy 150-en vettek
részt a civil eseményen.
(3. oldal)

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

ban. Ehhez viszont fûteni
kell, vagy igénybe kell
venni a központi fûtés
szolgáltatását, ami bizony
több 10 ezer forintra is
rúghat egy hónapban. Gál
György képviselõvel az
energiatakarékosság lehetõségeirõl, a pályázatokról, hõszigetelésrõl, sõt,

még az ideiglenes megoldásokról is beszélgettünk.
(Folytatás a 2. oldalon)

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

VIZITDÍJ
VISSZAFIZETÉS
E-mail címünk:
olvlev@
erzsebetvaros.hu

K Ö Z M E G H A L L G AT Á S

LESZ

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

A visszaigényelt vizitdíjak kifizetésének következõ idõpontja: 2007. november 29. (csütörtök) 9
órától 15 óráig. Az Ügyfélszolgálati Iroda és a
Pénztár 12 és 13 óra között zárva tart. A kérelmek leadásának helye:
Polgármesteri
Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodái –
Erzsébet krt. 6., Garay u.
5. A Garay utcában a kifizetés napján csak 8 és 12
óra között vesznek át kérelmeket. A kifizetés helye: Polgármesteri Hivatal
Erzsébet krt. 6. sz. alatti
Pénztára.
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K é s z ü l j ü n k f e l e l õ re a p á l y á z a t o k r a !

Spóroljunk az energiával!
Az õszi-téli hónapok, minden havas szépségük ellenére igencsak
megterhelik a pénztárcát. Ahhoz, hogy az ember kényelmesen
érezze magát, körülbelül 20 fokos állandó hõmérsékletet kell
biztosítani a lakásokban. Ehhez viszont fûteni kell, vagy igénybe kell venni a központi fûtés szolgáltatását, ami bizony több 10
ezer forintra is rúghat egy hónapban. Gál György képviselõvel
az energiatakarékosság lehetõségeirõl beszélgettünk.
- Nyáron az emberek nagy része
- A tetõt nevezhetjük, akár a
szenved a melegtõl, el sem tudják ház kalapjának is, és mint „kaképzelni, hogy jönnek még hide- lapnak” az az elsõdleges feladagebb hónapok is. Amint azonban ta, hogy megvédje az alatta lévõ
megérkeznek az elsõ fagyos éjsza- területeket. A homlokzatok szerekák, mindenki elkezd gondolkodni pe pedig korántsem csak a szépa takarékoskodás lehetõségein. A ség miatt fontos. Hogyan tudunk
fûtés mérséklésével
segíteni
abban,
azonban csak kis
hogy megfelelõen
összeget spórolunk
„mûködjön” a temeg, ráadásul jelentõnk, homlokzatõsen csökken saját
tunk, illetve melyek
komfortérzetünk is
azok a hibák, mea hûvös lakásban.
lyekre elsõsorban
Mint a gazdasági bioda kell figyelnünk.
zottság elnöke, tisz- A tetõk szigetában vagyok azzal,
telésével elsõsorhogy milyen nagy
ban az alatta lévõ
összegbe és milyen
lakások hõenergia
mérhetetlen összeveszteségét csökfogásra van szükGál György
kenthetjük. Tetõség, ha egy társastérbeépítés esetén
ház tetõfelújításba, homlokzat-fel- ez a probléma valószínûleg nem
újításba kezd, vagy közösen pró- érinti társasházunkat, mivel a tebálják megoldani a nyílászárók, aj- tõtéri lakások utólagos építésetók, ablakok utólagos hõszigetelé- kor ezt a problémát ki kellett küsét. Amennyiben azonban ez az szöbölniük az építõknek. A töbösszefogás megmutatkozik a lakók biek esetében azonban igen korészérõl, önkormányzatunk felújí- moly intõ jel lehet a tetõ alatti latási pályázaton támogatja az igé- kások penészesedése, a páralenyeket, és a lakóközösség részt ve- csapódás, a jelentõs hõmérséklethet a Gazdasági és Közlekedési különbség az alsó lakásokhoz kéMinisztérium által kiírt, nyílászá- pest. A homlokzatok alatti hõszirók cseréjére vonatkozó pályáza- getelés megléte, vagy hiánya
ton is. Az így megújuló társashá- minden lakást érint. A legtöbb
zakban élõk számára hosszú távon esetben nem elég a vakolat helyigencsak kifizetõdõ a befektetés, reállítása, de mindenképpen intõ
hiszen minden befektetett forint jel az omladozó, hiányos külsõ
késõbb újabb forint-megtakarítá- vakolat a házfalakon. Az utólasokat eredményez.
gos hõszigetelés általában a

T Á J É K O Z TAT Ó

A

homlokzati fal külsõ oldalára kerül, belsõ oldali hõszigetelést
csak ritkán, rövid ideig fûtött
épületek (helyiségek) esetében
tanácsos készíteni. A szakemberektõl nyugodtan lehet kérni elõzetes árajánlatot, és ezzel együtt
egy állapotfelmérést is.
- Mennyire szükségszerû az
utólagos hõszigetelés?
- Sajnos tudomásul kell venni, hogy a több évtizeddel ezelõtt
épült lakóépületek esetében nem
fordítottak különlegesebb figyelmet a hõszigetelésre, mivel az akkori energiaárak mellett nem jelentett problémát a magasabb fûtési költség megfizetése. Mérések

bizonyítják, hogy egy átlagos építésû házat 35%-os hõveszteség ér
a falakon, és több mint 20%-os a
tetõkön, az ajtókon, ablakokon
keresztül. A szükségességet szerintem ez a néhány adat igencsak
jól indokolja.
- A nyílászárók cseréjét

K Ö Z M E G H A L L G AT Á S - R Ó L

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 13. §-a kimondja, hogy „A
képviselõ-testület évente legalább egyszer elõre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselõi közérdekû kérdést és javaslatot tehetnek.”
A törvény a közmeghallgatás intézményesítésével biztosítja azt a lehetõséget a választópolgároknak és a helyben
érdekelt szervezeteknek, hogy közérdekû kérdést és javaslatot intézhessenek a Képviselõ-testülethez.
Az állampolgárok, illetve a helyben érdekelt szervezetek a téma rövid megjelölésével 2007. november 26-án 16
óráig bejelentkezhetnek a 462-3128, illetve a 462-3307 telefonszámokon, az ingyenesen hívható „zöld” számon:
06-80-204-531, a 3222-236 számú faxon, vagy félfogadási idõben személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (Budapest, VII. ker. Erzsébet krt. 6. és Garay u. 5.).
Az Ügyfélszolgálati Iroda „Közmeghallgatás” megnevezésû postaládáiba lehetõség van félfogadási idõn túl is bedobni a közérdekû kérdéseket, észrevételeket.
Budapest, 2007. október 26.
Hunvald György polgármester

egyedileg is meg tudják oldani
a lakók.
- Az egyedi megoldás is megoldás lehet, ha a lakáson belül mi
szabályozzuk a fûtés mértékét,
azaz például konvektoros, gázfûtéses lakásban élünk. Ám a központi kazánról fûtött lakások esetében mindenképpen érdemes a
társasházban élõk összefogását
sürgetni, hiszen még a közös helyiségek fûtése is a lakók pénztárcáját terheli. Mindkét esetben lehet pályázni a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Lakossági
energia-megtakarítás pályázatán,
mindazoknak, akik megfelelnek a
feltételeknek. A pályázat a
www.gkm.gov.hu honlapról letölthetõ. A pályázatokkal kapcsolatban az alábbi számokon kérhetõ felvilágosítás: (06-1) 4564302, (06-1) 456-4303, (06-1)
456-4388.
- Télen általában nem állnak
neki ilyen jellegû munkáknak a
lakóközösségek. Miért tartja fontosnak most felhívni a figyelmet
ezekre a problémákra?
- A GKM pályázatra év közben is lehet jelentkezni, amíg a
meghatározott keretösszeg kitart.
A kerületi pályázatokat azonban
várhatóan ismét március végén
írja ki a kerület, ami azt jelenti,
hogy nem árt elõre felkészülni a
társasházaknak az adatgyûjtéssel,
a dokumentumok beszerzésével.
Nagyon fontosnak tartom, hogy
most, amikor a probléma „él”,
mindenki tisztában legyen a megoldás lehetõségével is.
- Mit tudunk tanácsolni azoknak, akik még nem éltek a pályázat nyújtotta lehetõségekkel, de
már most télen szeretnének spórolni a fûtési költségeiken?
- Van több olyan kisegítõ lehetõség is, ami „házilag”, barkácsmódszerekkel ugyan, de ideig-óráig kitart. Ilyen például a radiátorok mögötti fal úgynevezett
hõtükörrel való beborítása, vagy
a huzatmentesítés, amikor az ajtók, ablakok réseit szigeteljük házilagos módszerekkel. Hangsúlyozom azonban, hogy ezek csak
átmeneti megoldások, és csak kisebb megtakarítás érhetõ el velük. Ha a közös képviselõ még
nem jelezte a lehetõséget, érdemes még egy idei közgyûlésen a
lakók részérõl felvetni a pályázás
lehetõségét.
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Jelképes alapkõletétel a „Reformáció parkjában”

A reformáció emléknapján
A reformáció 490. évfordulóját ünneplik idén világszerte, így hazánkban is rendezvénysorozattal emlékeznek meg a jeles évfordulóról. Erzsébetvárosban, a reformáció emléknapján, október 31-én, a helyi önkormányzat és a kerületi protestáns egyházak képviselõi
a Városligeti fasor és Bajza utca keresztezõdésében lévõ Reformáció parkjában elhelyezték az itt létesítendõ emlékhely alapkövét.
Az ünnepélyes esemény
Hunvald György polgármester beszédével kezdõdött, melyben elmondta:
„1517 õszén egy wittenbergi templom kapujára
egy pap kiszegezte 95
pontból álló gondolatait,
kifogásait, javaslatait, melyek által szebbé, igazságosabbá, tisztábbá akarta
formálni saját szervezetét,
saját egyházát: a keresztény világ intézményrendjét, a benne uralkodó szokásokat, az elharapódzó
korrupciót, a szokásjoggá
erõsödött visszaéléseket.
Olyan eszményeket
követett, melyekkel - noha
jobbára csak saját rendszerét bírálta, igazította ki, reformálta meg, mégis - az
egész világát jobbította
meg, s az egész, egyetemes világ javát szolgálta.
(...) Mint ahogy nevében
is áll: reformátor volt, nem
kétségbeesett anarchista.
Pozitív gondolkodó volt,
nem pesszimista, siránkozó ember. Változtatni

akart. Megújítani akarta
azt, amiben részes volt,
nem lerobbantani akarta
az egyházát, hanem könyörtelen következetes-

pei elõtt az anyanyelv otthonát. Wartburg várában
fordítói csapatával együtt
átültette anyanyelvére a
Szentírást. Mûve által lett

dás? Erkölcs, amely többet ér a tárgyi javaknál?
Az elszántság, hogy hûek
tudjunk lenni jobbik
eszünkhöz, kiinduló szán-

séggel purifikálni, átépíteni, s így újjáformálni.
Egy bizonyos: új életformát szabott meg, amely
hitelesebb volt a korábbinál. (...) Istent emberként
szólította meg, és hogy
jobban megértsük a magasból érkezõ szót s a szóban megnyíló szellemet,
föltárta elõször Európa né-

elõször igazán egységessé
a német nyelv. Magyarországra, a magyar kultúrára
gyakorolt hatása közvetlenül fellépése után elemi
erejû volt. Hogy neve magyarul foglal helyet tudatunkban, nem lehet véletlen. (...) Mi hiányzott a
teljes tökéletességhez?
Hit, akarat, összefogni tu-

dékainkhoz, magunkhoz?
Vagy éppen hogy reformálni merjük magunkat,
hogy merjünk újat gondolni és tenni?
Ez a szobor a reformáció, a reformátorok elszántságának állít majd
emléket. Hogy nincsen
pillanat, amelyben megállhatunk. Vagy éppen, ha
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Gyertyagyújtás az áldozatokért
Tavaly, mintegy egy évvel ezelõtt Maczkó Mária
tartott elõadást az 1956os eseményekrõl a Rózsák terei Árpád-házi
Szent Erzsébet plébániatemplomban. A résztvevõk akkor elhatározták,
hogy a templom kertjében, ahol ideiglenes sírokban évekig nyugodtak
a forradalom áldozatai,
minden november 4-én
gyertyát gyújtanak az elhunytak emlékére.
Gerendai Ágnes képviselõ, a program szervezõje elmondta, hogy a tavalyi, hagyományteremtõ
céllal szervezett esemény
után, idén, immár az október 23-án átadott ‘56-os

megállunk, ha meg kell
állnunk, akkor úgy tudjunk állni bíráink, akár az
Úristen elõtt is, mint Luther Márton állt.”
A bevezetõ polgármesteri beszéd után, a felállítandó emlékmû alkotója, Lestyán Goda János
szobrászmûvész és a szabadidõ park tervezõje,
Masznyik Csaba építészmérnök átadta a véglegesített és elfogadott terveket
a polgármesternek. A felállítandó emlékmû jelképes alapkõ letételekor egy
emléktáblát is elhelyeztek
a rendezvény résztvevõi a
téren. Az átadási ceremónia után három prominens
egyházi
személyiség,
Gáncs Péter evangélikus
püspök, dr. Nagy Tibor
nyugalmazott református
püspök helyettes és dr.
Mészáros Kálmán a Magyarországi Baptista Egyház elnöke imádságot és
áldást mondott az emléktábla elõtt.
A Reformáció parkjában a 490. évfordulón rendezett esemény zárásaként
a résztvevõk meghallgatták az egyesített énekkar
elõadását, majd a park
szomszédságában lévõ
evangélikus templomban
celebrált ünnepi istentiszteleten vettek részt.

A bronzba
öntött táblán
a következõ
felirat áll:

Az immár hagyományos gyertyagyújtás a Rózsák terei templom kertjében

emlékmûnél gyújtottak
gyertyát az áldozatok emlékére. A rendezvényen

résztvevõ mintegy 150
ember Varga Zoltán káplán vezetésével közös

imát mondott. A fotót a
szervezõk bocsátották
rendelkezésünkre.

A KRISZTUS EGYHÁZA
SZÜNTELEN
MEGÚJULÁSÁT CÉLZÓ
REFORMÁCIÓNAK 490.
ÉVFORDULÓJÁN E
PARKBAN ÁLLÍT
EMLÉKET
ERZSÉBETVÁROS
ÖNKORMÁNYZATA.
2007 OKTÓBER 31.
HIRDESSE ISTEN
DICSÕSÉGÉT!
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E N G E D É LY E K C S E R É J E

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

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

Ügyfélfogadási idõ:

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

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

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

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

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

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

O K TAT Á S – K U LT Ú R A
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ERZSÉBETVÁROSIAK
ERZSÉBETVÁROSRÓL

Uniós pályázatot nyert az iskola

Kompetencia alapú oktatás az Alsóerdõsorban
Az Alsóerdõsori Általános
Iskola és Gimnázium „A
kompetencia alapú oktatás
bevezetése” címû uniós pályázat egyik nyertes pályázója. A Pályázaton nyert
pénzösszeget pedagógusok
120 órás továbbképzésére,
oktatási programcsomagok kipróbálására és korszerû oktatási eszközök
vásárlására fordították.
Így sikerült az iskolának 5 db
digitális táblához - a hozzá tartozó projektorral és laptopokkal
együtt hozzájutnia. A pályázati
projekt záró értekezletét október 27-én rendezték meg. A
szakmai délelõttön könyv- és
eszközbemutatót tartottak, elõadásokat hallgattak meg a készségfejlesztés tantárgyaktól független lehetõségeirõl. Megismerkedtek a biofeedback nevû
korszerû számítógépes technikával, melynek segítségével a
figyelemzavaros, hyperaktív
gyermekek kezelésében kiváló
eredményeket értek már el (külföldön). A Mûszaki Könyvki-

A konferencia alatt könyvbemutatót is láthattak az érdeklõdõk

adó digitális tananyagai elkápráztatták a pedagógusokat, felvillantva elõttük az oktatás új
korszakát. Az értekezlet elsõ részében „A kompetencia alapú
oktatás bevezetése” címmel tartottak elõadásokat a projekt
megvalósulásáról, valamit annak tematikus részleteirõl. A
konferencia második felében

Téli sportokhoz is!

Ingyenes sporteszközök
diákoknak
A Fõvárosi Önkormányzat
a Sport Ügyosztály koordinálásával ötödik éve mûködteti az ingyenes iskolai
sporteszköz-kölcsönzõi
szolgáltatását.
A Fõvárosi Önkormányzat ingyenesen bocsátja rendelkezésre
a tulajdonában lévõ sporteszközöket diákok számára. A sporteszközöket kizárólag közoktatási intézmények, az összes fõvárosi általános- és középiskola
veheti igénybe, de az intézmények keretei között szervezett
csoportok számára is kikölcsönözhetõek.
Lehetõség van kenu, kajak,
sífelszerelés, korcsolya, bogrács
és sátor kölcsönzésére is, az iskolaidõ alatt, az iskoláknak csak
kauciót kell fizetni, melyet a kölcsönzés végén visszakapnak.
A sportszereket legfeljebb 14

napig lehet igénybe venni, a kikölcsönzés sorrendjét, a jelentkezés sorrendje határozza meg,
lehetõség van arra is, hogy egy
intézmény többször kölcsönözzön ki egy eszközt.
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Erzsébetváros Önkormányzatának oktatáspolitikai koncepciója volt az elõadások témája.
Móri Árpádné igazgató helyettes - az értekezlet szervezõje elmondta, hogy az oktatásban
az egyik cél az önfejlesztõ iskolák mûködése, melyben az Alsóerdõsori iskola igyekszik
élenjárni.

EMLÉKTÁBLA
SERES REZSÕNEK ÉS
BEAMTER JENÕNEK
November 6-án a Dob u. 46/B számú házon emléktáblát avattak a lakók Seres Rezsõ világhírû zeneszerzõ és elõadó mûvész, és Beamter Jenõ dzsessz muzsikus emlékére, akik e házban laktak. A
tábla elõtt megemlékezõ beszédet
mondott többek között Hunvald
György polgármester is.

Könyv vagy tévé?
Az utcán járókat kérdeztük arról,
hogy szabadidejükben olvasnak
vagy tévéznek-e inkább, milyen
jellegû mûsorokat néznek, mit
olvasnak el szívesen. Sokat lehet hallani mostanában arról,
hogy az emberek nem olvasnak,
úgy látszik még sem olyan rémes a helyzet: megkérdezetteink szívesen olvasnak újságot
és könyvet is.
BALOGH ATTILÁNÉ
Délelõtt inkább olvasok, délután pedig
inkább tévézek. Leginkább mindenféle
krimiket nézek és olvasok, legyen az
bûnügyi vagy orvosi krimi, mindet nagyon szeretem.
HAJDÚ FERENCNÉ
Nagyon szeretek olvasni, fõleg izgalmas
krimiket, délután pedig különbözõ beszélgetõs show mûsorokat nézek.
LOHN RICHÁRD
Én szabadidõmben
inkább olvasok, leggyakrabban útinaplókat, útleírásokat.
Folyóiratok közül pedig a Földgömböt, a
Magyar Földrajzi Társaság folyóiratát olvasom rendszeresen.
SZERECZ FERENCNÉ
Azt hiszem többet olvasok mint tévézek,
több heti folyóiratot
is
rendszeresen.
Szeretek tévézni is,
több csatorna híradóját és magazinmûsorát is megnézem.
Ha belecsöppenek valami érdekes
sorozatba, akkor azt elé is
szívesen leülök.
KISS ÉVA
Én fõként tévézek, a
két
kereskedelmi
adó között kapcsolgatok és azt nézem,
amelyiken éppen érdekes mûsor van. Ha
olvasok, akkor fõként
különbözõ újságokat szoktam, de
nem túl gyakran.

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

Füstmentesen élni - 1. rész
A dohányzás káros az egészségre - ezt már mindenki tudja. De, hogy pontosan miért is kéne letenni a cigarettát... A VI.-VII. kerületi ÁNTSZ tájékoztató sorozata a történelmi kezdetektõl ismerteti meg olvasóinkat a dohány és cigaretta kártékony hatásaival, a leszokás módjával.

A történelmi múlt
A dohányról az elsõ írásos
emlék Kolombusz naplójában található, aki 1492.
október 15-én a következõ
bejegyzést írta: „E között a
két sziget között, az öböl
közepén találkoztunk egy
kenuzó bennszülöttel, aki
Santa Maria szigetérõl
Fernandinára evezett. Némi vizet és élelmet vitt magával, meg néhány szárított levelet, amit õk nagy
becsben tarthatnak, hiszen
már én is kaptam ajándékba tõlük ugyanezen növény leveleit.” Pár héttel
késõbb, egy másik sziget
mellett elhajózva bennszülöttekrõl tesz említést, akik
„füstöt isznak”. Maga az
angol tobacco kifejezés az
indiánok Y alakú pipája
nevébõl származik, amelyet õk tobago-nak neveztek. (A nikotin a portugáliai francia nagykövet, Jean
Nicot nevébõl ered, aki

dunk a dohányfüst és a dohányzás káros hatásairól és
egyre szélesebb körben
válnak ismertté a dohányzás által okozott súlyos betegségek és visszafordíthatatlan folyamatok. (Hogy
csak az unalomig ismételt
„a dohányzás káros az
egészségre”, „a dohány
lassan ölõ méreg” szlogenekre utaljunk )

Legyen ez az utolsó!

kertjében - saját használatára - dohányt termesztett.)
A dohány nagyüzemi
termesztése 1612-ben kezdõdött, amikor Pocahontas
hercegnõ férje, John Rolfe
virginiai birtokára szállíttatott néhány palántát. Míg
1619-ben 10 tonna dohányt exportáltak Európába, alig húsz évvel késõbb
már 750 tonnára emelke-

Dohányzásról leszoktató
KÖZPONTI RENDELÉS:
Dr. Vadász Imre OEFI Dohányzás vagy Egészség
Központ 1097 Bp. Gyáli út 2-6. A ép. Fszt. 1. Tel: 4288245 , 413-6968 Rendelés: Hétfô-Szerda-Péntek 9-13
óráig Kedd-csütörtök 13-17 órá
További információ a témában: www. oefi.hu illetve a
06-40-200-493 telefonszámon található.

dett a forgalom. A dohány
az amerikai kolóniák
aranybányájává vált. A növény elfüstölése hamarosan a kor divatos szokása
lett, és mint minden újdonság, egy ideig Herba
Panacea néven (vélt sokoldalúságára utalva) csodaszerként is funkcionált.
Mérgezõ tulajdonsága és
veszélyes hatásai azonban
már a 17. század folyamán
kiderültek - I. János, Anglia királya 1603-ban „A
dohányzás ellenében” címû rendeletével el is indította az elsõ szervezett
dohányfüstmentes kampányt.
Azóta egyre többet tu-

Akkor mégis miért
dohányoznak annyian?
Az égõ cigarettafüst közel
4000 alkotóelemet tartalmaz, és bár a szervezetre a
komplett dohányfüst hat,
mégis általánosan elfogadott, hogy leginkább a nikotin a felelõs azon élettani-kórélettani válaszokért,
amelyek a dohányzás
fenntartásában, a függõség
kialakulásában, a dohányzásra való ragaszkodásban
alapvetõek. A nikotin megváltoztatja az idegrendszer

aktivitását, fokozza a szívmûködést, lazítva a vázizomzatot idõlegesen növeli az idegrendszer vérellátását, átmenetileg kedvezõen befolyásolja a munkateljesítményt. Minthogy
azonban a nikotin egy
gyorsan bomló anyag (felezési ideje: 2 óra), a változások átmenetiek , az elõnyös helyzet csak múló jelenség, ezért az állapot
fenntartásához, annak erõsítéséhez azonban a szervezet részérõl igény jelentkezik az újabb cigarettára
való rágyújtásra, majd e
rágyújtásnak sokszoros
megismétlésére. Ez a körülmény a dohányzási magatartás rögzülésével jár,
függõséghez vezet. Ezt
igazolja azon tény is, hogy
az alacsonyabb nikotintartalmú cigaretták szívására
való áttéréskor az elszívott
cigaretták száma általában
növekszik!

A T Á R S A S H Á Z I TA N Á C S A D Ó T E S T Ü L E T

HÍREI

Mióta az Erzsébetváros újságban megjelent,
hogy megalakult a TTT, sok érdekes kérdéssel
fordultak hozzánk. Közülük most kettõrõl tájékoztatjuk az olvasókat. A továbbiakban is
szívesen segítünk elméleti és gyakorlati tanácsokkal a hozzánk fordulóknak. Telefonszámunk: 462-3130.
Breyer László

Két lakó is lehet határozatképes!
Egy tulajdonos azt sérelmezi, hogy a szabályosan
összehívott közgyûlésen, majd a létszámhiány miatti megismételt közgyûlésen mindössze ketten voltak
és úgy hoztak határozatot, amely sérelmes rá nézve.
Azt kérdezi jogos-e ez így.
Bizony jogos: A megismételt közgyûlés a jelen lévõk
számától függetlenül határozatképes. A közgyûlésre
el kell menni, hiszen a saját "zsebünkrõl" van szó.
Ha sérelmes a határozat, azt bírói úton meg lehet
támadni.

A ház költségvetése
Egy közgyûlés elõtt az Intézõ Bizottság négy különbözõ költségvetést juttatott el a tulajdonosokhoz
azonos dátummal és különbözõ adatokkal. Azt kérdezi egy tulajdonos: jó ez így?
Nem jó, de nem törvényellenes. Csak azt jelenti,
hogy az IB nem áll a helyzet magaslatán.
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B e s z á m o l ó é s p ro g r a m a j á n l ó

Színibemutató az idõseknek
Az Idõsek Hónapja
tiszteletére a Háromszín Kulturális
Alapítvány két mûsorral is kedveskedett a kerület idõs
lakói számára az
Akácos Udvar pinceszínházában.
Október 9-én „Lelkem
szép muzsikája” címmel
verses-zenés irodalmi
mûsort, október 13-án
és 19-én pedig Goldoni:
Új lakás címû színdarabját mutatták be nagy sikerrel. Az elõadást megtisztelte jelenlétével Székács Vera író, fordító,
aki e darabot is fordította.
Eegyütt a Társulat, a mû fordítójával, Székács Verával

Ajánló
November 9-én vidám
sanzondélutánra hívják a
kerület idõseit, november 30-án új darabbal,
egy zenés vidám kabaré-

mûsorral készül a Társulat, amit szintén a kerület
nyugdíjasainak adnak
elõ. Decemberig többször fellépnek a kerület

idõsotthonaiban,
az
Akácfa utcában, Rózsa
utcában és a Dohány utcában, valamint a Dózsa
György úti idõsek ottho-

nába is szeretnék elvinni
sanzon-mûsorukat. Minden elõadásra szeretettel
várják a kerület idõs lakóit.
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HA ÖN
ELMÚLT
60 ÉVES, ÉS/VAGY
KRÓNIKUS
BETEGSÉGBEN
SZENVED,

KÉRJE
HÁZIORVOSÁTÓL
AZ INGYENES
INFLUENZA
ELLENI
VÉDÕOLTÁST!

KÖZBIZTONSÁG
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Egy olvasónk felhívása

Az álköszörûs elrohant a pénztárcával
Egy Dembinszky utcai lakos lapunkon keresztül is
szeretné felhívni a figyelmet az alábbi esetre, a
megelõzés érdekében.
A közeli napokban egy
magát köszörûsnek kiadó
férfi járt a házukban, felajánlva szolgáltatásait. A
férfi azt mondta az asszonynak: minél több kést, illetve
ollót éleztet meg vele, annál

olcsóbban tudja elvégezni a
munkát. A lépcsõházban
felállított munkaeszközön
„dolgozott”, majd körülbelül húsz perc múlva jelezte,
hogy elkészült és rendezzék
a számlát. A hölgytõl 50
ezer forintot kért, amelyet
az asszony soknak talált,
ezért a „szaki” 37 ezer forintra vitte le a szolgáltatás
árát. Az asszony félelmében

belement az alkuba, beengedte a lakásába, hogy ott
fizessen neki, amikor a férfi
kikapta kezébõl a pénztárcáját és elrohant. Késõbb kiderült, hogy a késeket sem
élezte meg. A hölgy a rendõrségen is bejelentést kíván
tenni, mindemellett azért
hívta fel szerkesztõségünket, hogy felhívja mások figyelmét is a csalóra.

Felkészülés az õszi-téli közlekedésre
A jármûvek õszi-téli felkészítésére elérkezett az idõ.
A köd, a szitáló esõ, a nyálkás utak, mindennapossá
válnak. Az éjszakai fagypont körüli hõmérséklet
következményét, a síkosságot már megtapasztalhattuk.
Kifogástalan
gumik…
A mûszaki biztonság egyik
alapkövetelménye a futómû és a gumik kifogástalan
állapota. A megfelelõen
megválasztott téli autógumikkal vészfékezés esetén
jelentõsen lerövidül a féktávolság, mely fõleg az autópályákon nagy sebességgel való közlekedés esetén
akár életet is menthet.
A világítás…
A közlekedésben a szükséges információk 90 %-át
látás útján szerezzük meg.
Télen a gépjármû világítását is többet használjuk.
Lényeges, hogy a fényszóró jól legyen beállítva, és
fényereje is megfelelõ legyen. A lámpák segítségével jól kell látnunk, azokat
rendeltetésszerûen kell
használnunk, másokat ne
vakítsunk el, ne zavarjunk.
A ködlámpákat csak akkor
kapcsoljuk be, ha köd van!
Mûszaki állomáson, szervizben ellenõriztessük és
állíttassuk be a fényszórót!
A láthatóság...
Mûszaki hiba esetén, mikor a jármûvel a nyílt pályán kell megállnunk, azt a

mûszaki leállósávba, annak
is a menetirány szerinti
jobb oldali szélére lehúzódva tegyük. Aki a gépjármûbõl kiszáll minden
esetben viseljen fényviszszaverõ mellényt, mert a
megváltozott idõjárási viszonyok mellett még nehezebben észlelhetõ. Kedvezõtlen idõjárási viszonyok
között mind az irányjelzõvel, mind pedig a féklámpával hamarabb kezdjük
meg és hosszabb idõn át jelezzük szándékunkat, de az
ne legyen megtévesztõ!
Így a többi közlekedõ idõben kap információt szándékunkról, és mi is nagyobb biztonsággal vezethetünk.
Vezetés ködben…
A gépkocsivezetõk általában teljes sebességgel rohannak a ködbe, és ott pánikszerûen fékeznek. Aki
mögöttük halad, menthetetlenül utoléri az elõtte fékezõt. A veszély kivédésének egyik lehetõsége: a ködös szakasz kezdetét észlelve még a jól belátható
úton csökkentsük a sebességet. Aféklámpa felvillantásával, vagy az elakadásjelzõ rövid mûködtetésével
figyelmeztessük a mögöttünk jövõket! Ha már beértünk a ködös szakaszba, ne
fékezzünk hirtelen, figyeljük a mögöttünk jövõket és
sûrû ködben - amennyiben
van - elöl és hátul kapcsoljuk be a ködlámpát! Ha kiértünk a ködbõl, ne feledkezzünk meg a ködlámpa

kikapcsolásáról sem, mert
elvakítja a többi közlekedõt. A pára, a köd, a derengõ napsütés erõsen rontja a
távolságbecslõ képességet:
a tárgyakat a valóságosnál
távolibbnak látjuk. Ez a tévedés különösen sávváltáskor életveszélyes lehet.
Esõ, jég…
Az egyik legbalesetveszélyesebb helyzet, amikor
száraz útfelületrõl váratlanul vizes, nedves, jeges síkos útra jutunk jármûvünkkel. Hirtelen esõzések idején több helyen elõfordulhat, hogy a pályatesten
megáll a víz. Váratlan jegesedésre hidak, felüljárók
úttestén számíthatunk, jármûvünk ezen az úton is irányíthatatlanná válhat.

Lakást pakoltak ki
A kerületi rendõrkapitányság lopás miatt folytat
eljárást ismeretlen tettesek ellen.
Az elkövetõk a
Csengery utcában lévõ egyik lakásból egy darab
Sony Ericsson W810i típusú mobiltelefont, személyes iratokat, 3
darab bankkártyát és készpénzt tulajdonítottak el.
Az egyik tettes (balra) körülbelül 20-25 éves, 175 centiméter magas, átlagos testalkatú férfi, haja rövid, barna színû, szeme barna színû. A bûncselekmény elkövetésekor sötét pólót és farmernadrágot viselt. Társa (jobbra) körülbelül 25 éves, 165 centiméter magas, sportos-kigyúrt testalkatú férfi, haja rövid. Az elkövetéskor világos vászonnadrágot és fehér pólót viselt.

Támadás a lépcsõházban
Szemérem elleni erõszak elkövetésének
gyanúja miatt nyomoz a rendõrség egyelõre - ismeretlen tettes ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok
szerint az ismeretlen személyazonosságú férfi október 10-én 16 óra 15 perc és
16 óra 30 perc közötti idõben a Rákóczi
úton lévõ egyik lakóház lépcsõházában
falhoz szorított, majd fajtalankodásra kényszerített egy gyermekkorút. A grafikán látható gyanúsított körülbelül 180 centiméter
magas, vékony testalkatú, haja vállig érõ, sötétbarna színû, középen elválasztott, külseje ápolatlan. A bûncselekmény elkövetésekor fehér színû, bordázott anyagú felsõt viselt.
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság VII. kerületi Rendõrkapitánysága kéri, aki a képeken látható személyeket felismeri, jelenlegi
tartózkodási helyükkel vagy a bûncselekményekkel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a 461-8100 telefonszámot.

Évekkel ezelõtt „akadálymentesítették” a keresztezõdéseket kerületünkben a mozgássérültek érdekében. Így le tudnak jönni a járdáról a rokkant kocsikkal. Most viszont oszlopokat helyeztek ki a Barcsay utca - Almássy térre a járdák szélére, hogy a jármûvek
ne tudjanak felmenni a járdára. Így viszont a mozgássérültek se tudnak lejönni... (A fotót és a levelet Juhász Péter olvasónk küldte)
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Az év legfittebb napja
Óriási fitneszteremmé alakul december 2-án a
Papp László Budapest Sportaréna: a 2.
TeleSport-SPAR FittArénának ad majd otthont. Az év legfittebb napján 4 teremben 40
különbözõ óratípust próbálhat ki az a 4000
mozogni vágyó, aki jegyet vált az eseményre.
A nagyszínpadon a legnépszerûbb hazai elõadók csábítanak mozgásra - olyan sztárok prezentálnak majd órákat,
mint Béres Alexandra,
Schobert Norbi és Rubint Réka, Varró Gyula,
vagy éppen Hornyák
Ádám.
A nagyszínpad mellett három különteremben is lehet mozogni. A
két fitnesz-aerobik különteremben olyan új,
különleges mozgásfor-

mákkal ismerkedhetnek
meg a látogatók, mint a
wellbox, a gymstick, a
drilling, vagy éppen a
hi-lo xtreme, míg az
Indoor Cycling teremben egész nap professzionális teremkerékpárokon lehet tekerni, így
bárki kipróbálhatja, milyen egy több mint 200
fõs „mezõnyben” kerekezni. A mozgásprogramok szünetében érdemes lesz az Életmód
Expon is körülnézni,

ahol mintegy 100 kiállító lesz jelen. A látogatók
megismerkedhetnek a
legújabb trendekkel és
sporteszközökkel, kedvezményes áron vásárolhatnak sportterméke-

E r z s é b e t v á ro s i K ö z ö s s é g i N a p o k
Az Erzsébetvárosi Közösségi Napok keretében
a következõ kerületi kulturális rendezvényekre
várják az érdeklõdõket. A belépés minden programra ingyenes!
November 16-án 19 órakor Operaházi esték a
Fészekben - Fülöp Attila vendége: Kováts Kolos. Fellépnek: Fülöp Zsuzsanna, Wiedemann
Bernadett, Molnár András, Rozsos István. Cím:
Fészek klub, Kertész utca 36.
November 21-én 15 órakor: Tér - mesejáték az Orkesztika Alapítvány foglalkozásai gyerekekkel. Cím: Rottenbiller u. 31.
November 23-án 19 órakor: Én szegény Sudár
Anna - monodráma Jókai Anna regényébõl.
Elõadja: Bálint Márta. Az elõadás után a szerzõ
születésnapi kötetét dedikálja. Cím: Fészek

klub, Kertész u. 36. November 23-án 20 órakor: Duma Színház - Fellépnek: Benk Dénes,
Kiss Ádám, Lorán Barnabás. Cím: Godot Kávéház, Madách Imre út 8.
November 25-én 11 órakor: Négyszögletû kerek erdõ - Lázár Ervin meséjébõl mesejáték
gyerekeknek. Cím: R.S.9 Színház, Rumbach
Sebestyén utca 9.
November 26-án 19 órakor: Csehov: Cseresznyéskert. A Budapesti Zsidó Színház elõadása.
Utána (kb. 22órakor): DJ. Cím. R.S.9 Színház,
Rumbach Sebestyén utca 9.
November 28-án 19 órakor: Történelmi Tánc Békebeli zsidó kabaré, békés és békétlen szerzõk tollából fõzve, kuplékkal-sanzonokkal fûszerezve. Cím: Spinoza Ház, Dob utca15.

E r z s é b e t v á ro s i K i s e b b s é g i K u l t u r á l i s N a p
Helyszín: Erzsébetvárosi Közösségi Ház
Idõpont: 2007. november 24. 17-24 óráig
A mûsort vezeti: Varga Tamás, színmûvész
PROGRAMOK:
17 óra Megnyitó,
17.30. Mézes Pálinka Bolgár táncegyüttes
18.00. Duna gyöngye, Szerb tánccsoport és
zenekar
18.30. Örmény népdal feldolgozások,
Avedikian
Viktória
énekmûvész
és
Jangibarian Dávid harmónikamûvész közremûködésével
19.15. Roma folklór és jazz az Erzsébetvárosi Roma Zenekar elõadásával
19.45. Szünet, Büfé,
20.15. Aleksandra Darska, zongoramûvésznõ Lengyelországból

20.30. „Alkalmak, ha zengenek”; zenés, verses improvizációs összeállítás; Varga Tamás
színmûvész, Balázs Egon/gordonka, Hegyaljai Boros Zoltán/brácsa, Csorbics Gábor/gitár
21.15.Helidonaki Görög tánccsoport és a
Glaros zenekar
22.00. Jam-session (örömzene) és Táncház
Fõvédnök: Hunvald György, Erzsébetváros
Polgármestere
A rendezvényt megnyitja: Szénási Ferenc
szakértõ, Oktatásügyi és Kulturális Minisztérium
Támogatók: Budapest Fõváros VII. Kerület
Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési Bizottsága,
Erzsébetvárosi Közösségi Ház
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!
A rendezvényre a belépés DÍJTALAN!

ket és kiegészítõket, valamint szaktanácsadásokon, fittségi felméréseken és nyereményjátékokban vehetnek részt.
Az Életmód Expo
melletti területen Fitnesz

Park várja az érdeklõdõket, amely a legújabb fitnesz-eszközök arzenálját
vonultatja fel. Bõvebb
információ és részletes
program: www.fittarena.hu

Hundertwasser kiállítás
a Szépmûvészetiben
Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) festõ,
grafikus és építész a 20.
század egyik legkülönösebb mûvészegyénisége
volt. Gazdag alkotói fantáziája a festészet, a grafika,
az iparmûvészet és az építészet területén egyaránt
megmutatkozott.
A Bécsben 1928-ban
eredeti nevén Friedrich
Stowasserként született
mûvész, noha élete során
Japántól Új-Zélandig a világ számtalan pontján otthonra lelt, identitásában
mindvégig megõrizte osztrák gyökereit. Mûvészete a
bécsi századforduló világából eredeztethetõ, forrásait
a szecesszió formakincsében és a Wiener Werkstatt
munkamódszerében fedezhetjük fel. Pályája során
azonban olyan egymástól
távol esõ mûvészeti jelenségek is megérintették,
mint a naiv festészet, az
informel, illetve Antoni
Gaudí építészete. Rendkívül gazdag grafikai és iparmûvészeti munkásságában
a színek és formák tobzó-

dását éppúgy megfigyelhetjük, mint épületein. Képein a természet sokszor
absztrahált, épületeit azonban körülölelik, befedik
vagy annak nyílásait kitöltik a zöldellõ fák, virágzó
bokrok, melyek a színes,
hullámzó, minden szögletest ívvé formáló építészeti
környezettel egységbe forrva hirdetik alkotójuk ökologikus világszemléletét.
A Szépmûvészeti Múzeum kiállítása Hundertwasser hagyatékot gondozó KunstHausWien-nel
együttmûködve
annak
gyûjteményébõl mutat be
válogatást. A bécsi múzeumból érkezõ festészeti és
grafikai alkotások mellett a
mûvész által tervezett kárpitok is láthatók, míg építészeti tevékenységébõl az
épületeirõl készült fotók és
elõkészítõ munkái nyújtanak ízelítõt.
A kiállítás 2008. január
13-ig tekinthetõ meg a
Szépmûvészeti Múzeumban (Dózsa György út 41.),
keddtõl vasárnapig 10 és
18 óra között.
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Programok
a közösségi
házban
Egészségünk
megõrzése - ismeretterjesztõ elõadás az
Ezüst Hárs Egyesület
szervezésében november 15-én 14 órakor.
Közéleti Fórum:
„Budapest egyesítésének évfordulóján” - beszélgetés Dr. Steiner
Pállal a MAZSIKE
szervezésében november 17-én 19 órakor.
Viva Sissy! címmel
zenés- irodalmi emlékezés Erzsébet királynéra
a Molnár Antal Zeneiskola, a Vándor Kórus és
a
Mûvészetbarátok
Egyesülete közremûködésével november 19én 18 órakor.
Szent Erzsébet
emlékhelyei a Kárpát-medencében a Mûvészetbarátok Egyesülete kulturális estje november 21-én 17,30kor.
A Molnár Antal
Zeneiskola Zongora tanszaka növendékeinek nyilvános vizsga
koncertje - az iskola
szervezésében november 22-én 14 órakor.
„Az én Erzsébetvárosom” - fotópályázat díjnyertes fotóinak kiállítása, díjkiosztó ünnepség az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény szervezésében
november 23-án 15-kor.
„Európai belváros” - ismerje meg,
véleményezze belsõ-Erzsébetváros fejlesztési
terveit. Lakossági fórum a Madách Sétány
Egyesület szervezésében november 23-án 17
órakor.
Kisebbségi Fesztivál. A kerületi kisebbségi önkormányzatok kulturális gálamûsora november 24én 17 órakor.
Az Erzsébetvárosi
Közösségi Ház címe:
Wesselényi utca 17.
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D r. K a rd o s F e re n c a n e v e l é s i t a n á c s a d ó l e k ö s z ö n õ i g a z g a t ó j a :

„Sokat köszönhetek Erzsébetvárosnak”
Az alábbiakban dr.
Kardos Ferenc az
Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó jövõ év januárjától
nyugdíjba vonuló
igazgatója vall pályájáról.
- Harminc éve vagyok
nevelési tanácsadó vezetõ, 12 évig Tatabányán,
18 évig Erzsébetvárosban dolgoztam ebben a
minõségben. Tizenhét
éve mûködtetünk kapcsolatügyeletet, és 15
éve alakítottuk meg a
Kapcsolat Alapítványt,
amely a gyermekek
mindkét szülõvel való
rendszeres kapcsolatát
hivatott érvényre juttatni. Ez a prevenciós munka a nevelési tanácsadónak a gyámhivatalok részére készített szakértõi
jelentéseibõl fejlõdött ki
olyan, az egész országban bevezetésre került,
törvényben szabályozott
államilag finanszírozott
ingyenes gyermekjóléti
szolgáltatássá. Módszertanát mi dolgoztuk ki, és
ma már egyes elemeit az
Európai Unió más országai is át kívánják venni.
- Mi volt az oka annak, hogy 12 év után elhagyta Tatabányát?
- Tatabányán egészen
mással foglalkoztam. A
régi kollégák még mindig a „csöves” serdülõ
önismereti klubjainkról
azonosítanak, amelyeknek a pszichodráma
módszerével elért eredményeirõl 1983-ban a
Magyar Tudományos
Akadémia
zsúfolásig
megtelt nagytermében
tartottunk videofelvételekkel illusztrált nagysikerû elõadást. E fiatalokkal szembeni elõítélek
elleni harcom következtében, szembekerültem a
város párt és tanácsi vezetésével, és a rendõrséggel is komoly nézeteltéréseim voltak szemléletbeli különbségek
miatt. Így annak ellené-

re, hogy a Társadalmi
Beilleszkedési Zavarok
kutatási program keretében a beilleszkedési
problémás serdülõk viselkedésének megváltoztatására egy új, hatékony
módszert dolgoztunk ki,
lehetetlenné tették számomra a munka folytatását. 1989-ben ezért úgy
döntöttem, hogy otthagyom szülõvárosom, és
Pestre költözöm. Megpályáztam a két éve
megbízott igazgatóval
mûködõ, akkor elég
rossz hírû VII. kerületi
nevelési tanácsadó igazgatói állását. Leendõ
kollégáimnak olyan új
programot tudtam felvázolni elsõ, több órásra sikerült találkozásunkkor,
amely után a belsõ pályázók visszaléptek, és
megválasztottak vezetõjüknek.
- Ekkor Ön már egy
éve kísérletezett a késõbb kapcsolatügyeletnek elnevezett, és országos hálózattá nõtt új
szolgáltatással, amely a
szüleiktõl
elszakadt
gyermekek szülõi kap-

csolatait volt képes helyreállítani.
- Az ötlet éppen a
„csöves” klubok tapasztalatiból
származott.
Ezek a fiatalok, akik a
tereken naphosszat almabort vedeltek, iskola
mellé jártak, szembekerültek szüleikkel, tanáraikkal, csaknem kivétel
nélkül elvált szülõk
gyermekei voltak, évek
óta nem látták apjukat,
vagy konfliktusban voltak vele. Kézenfekvõ
volt az ötlet, elõzzük
meg az ilyen helyzeteket
oly módon, hogy válás
után bocsássunk semleges találkozóhelyet a
felbomlott családok tagjainak a rendelkezésére.
Ranschburg Jenõ tanár
úr azonnal pozitívan állt
hozzá az ötlethez, hogy
a VII. kerületben mûködõ Országos Gyermekvédõ Liga, és az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó összefogásával
hozzuk létre a Kapcsolatügyelet, és az Egyszülõs Klub nevû szolgáltatásokat az erzsébetvárosiak számára.

- Milyen támogatottsága volt ennek a munkának?
- A kerület vezetõi az
elsõ perctõl kezdve támogatták ezt a munkát. Emlékszem, dr. Csiha Judittal, a kerület akkori tanácselnökével még abban
is meg tudtunk állapodni,
hogy a kerület lakossága
részére nyújtott szolgáltatások fejében az Országos
Gyermekvédõ Liga ingyen használhatja a számára rendelkezésre bocsátott helyiségeket, a fûtést, világítást, telefont. A
kerület képviselõ-testülete részérõl ez a hozzáállás
a mai napig sem változott.
Az 1992-ben alakult Kapcsolat Alapítvány ugyanezt a támogatást kapta
meg mindegyik polgármesterünktõl. Ennek a támogatásnak köszönhetjük, hogy ma „fazonja”
van az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadónak. Mi
lettünk a láthatási ügyek
szakértõi. Új technikával
gazdagítottuk a nevelési
tanácsadói munkát: a családi mediációval, a konfliktusban lévõ családtagok közötti közvetítés
módszerével. Most jól
cseng az Erzsébetvárosi
Nevelési Tanácsadó név.
Összekötik a Kapcsolat
Alapítvánnyal, ami sikertörténet. Mint a tanácsadó
igazgatója kaptam a lovagkeresztet is azokért az
eredményekért, amelyeket a krízisben lévõ családok segítése és gyermekvédelmi jóléti szolgáltatások fejlesztése terén elértem.
Vezetõim szakmai
kérdésekbe
sohasem
szóltak bele, támogatták
elképzeléseimet, szellemileg szabadnak érezhettem magam. A csapat
meghálálta ezt a gesztust.
Nyugdíjba vonulásomkor, 2008 január 1-én
olyan jól képzett, tapasztalt gárdát adok át utódomnak, amellyel nem
kell majd szégyenkeznie.
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Tisztelt Levélíróink!
A leveleket szerkesztve közöljük, azok tartalma nem szükségszerûen egyezik szerkesztõségünk véleményével. Az
aláíratlan, elérhetõség nélkül beküldött és magántermészetû leveleket nem közöljük. Amennyiben külön nem engedélyezi a levélíró, a neveket csak kezdõbetûkkel írjuk alá. Szerkesztõségünkben a nem megrendelésre érkezett kéziratokat, fotókat nem õrizzük meg.
Megértésüket köszönjük! - a szerk.-

Ki legyen az alkalmi
„papírkukás”?
Négy és fél éve lakunk itt, és eddig
meglepõen kulturált módon „mûködött” a piros fém papírkonténer a házban: a lakók töltögették, az illetékesek
ürítették... Azonban nyár végén történhetett valami, mert azóta nem és nem
ürült ki az egyre tornyosuló papírkupac a konténerbõl. Az Erzsébetváros
újság 2007/13. számának 21. oldalán
megjelent, „A társasházakban kihelyezett papírgyûjtõ konténerek ürítési
rendje” címû cikk ugyan világosan kimondja, hogy „Az edények ki- és
visszahelyezését a társasháznak kell
megoldania”, ennek ellenére senkit
nem zavart a helyzet, mire végül én (a
közös költséget rendesen fizetõ „egyszerû” lakástulajdonos/lakó) dühömben a táblázat szerinti napon kihúztam
a konténert az utcára és - lám! - az kiürült... A probléma tehát nyilvánvalóan a konténer utcára történõ kihelyezése körül keresendõ. Ezek a konténerek úgymond az „állampolgári kötelesség” elvén mûködnek-e, vagy „csupán” egy teljesen önkéntes és ezért
nem is szankcionálható, ámde annál
fajsúlyosabb környezetkímélõ viselkedésmintáról van-e szó? (...) ... amíg szó szerint - egy mozdulatból csinálunk
presztízsvitát és nap mint nap, reggel,
délben és este tétlenül, a „hallgatás
beleegyezés” elvén átlépünk a használtpapír nevû, egyébként rendkívül
hasznos nyersanyagon, akkor nemcsak
Amerika, de bizony Európa is igen
messze van még...
T.T.J.
Bán Imrétõl, a közrendvédelmi és
környezetvédelmi bizottság elnökétõl megtudtuk, hogy valóban voltak
problémák a papírgyûjtõk ürítésével kapcsolatban, ám azok általában a „nem megfelelõ idõben való
utcára húzásból’ adódtak. Az ürítési rend egyébként most is megtalálható lapunk 21. oldalán.
* * *

Árurakodás miatt dugók!
Az István út végén, a Dózsa György úti
keresztezõdésnél az út három sávra bõvül, ebbõl lehet egyenesen tovább menni az Ajtósi Dürer soron, vagy balra
fordulni a Dózsa György úton. Az, hogy
mennyien fordulnak jobbra, ahol tilos,
csak egy dolog. Ezen nem igazán tudnak segíteni. Viszont a jobb oldali sávban, ahol „megállni tilos” KRESZ-tábla van, a délelõtt nagy részében a sarki
közért áruszállítói állnak, vészvillogó-

juk bekapcsolva, és árut rakodnak. Naponta rengeteg teherszállító jármû fordul itt meg. Ilyenkor a dugó az István
úton akár a Hernád utcán túl is ér, hiszen egy szabad jelzésen feleannyi autó
jut át, mert az egyik sávot teljesen elállják. Egy ideje figyelem a jelenséget,
merem állítani, hogy a torlódás fõ oka
ilyenkor ez. Ugyanis ha véletlenül a sáv
kis idõre felszabadul, a várakozó sor 23 lámpaváltás alatt eltûnik. Mit lehet ez
ellen tenni? Ez egy szabálytalan állapot, ami nagyon zavarja a mindennapi
életet, hiszen ilyenkor gyalog gyorsabban haladok az utcában, mint a trolibusz. Kérem segítsenek, ezzel a panaszszal hová fordulhatok?
N.E.
A levelet továbbítottuk Gergely József alpolgármesterhez, aki azonnal intézkedést kérve tájékoztatta a
kerületi közterület-felügyeletet a jelzett problémáról.
* * *

elõtt tudtak a fiú kutyák fal nélkül is.
A póráz azért van többek között, hogy
a bal oldalunkon vezessük és irányítsuk az állatot. A másik „kolleganõ”
kérésemért meg akart verni és a kutyapiszkos zacskót az arcomba vágta.
Kérdem én meddig süllyedünk, mikor
jön a pesti nép végre az ötletre, ha mindenki vigyáz, akkor nem lesz piszok.
Szívesen venném, ha alakulnának csoportok akik úgy felvigyáznának mint
ahogy a parkolókat büntetik. Nem beszélve azon taxisokról és egyéb autósokról, akik a füves területeken és járdákon parkolnak. A liget az egyetlen
zöldfelületünk, amit úgy kéne védeni
mint a legnagyobb kincset, nem beengedni a buszokat. Hétvégén is takarítani kéne, és minimális követelmény ,
hogy a nyilvános wc-ket is mind megnyissák. Van bõven munkanélküli. (...)
M. Ildikó
* * *

Házfal-vizelde

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz,
hogy kihez lehet fordulni, ha a közös
képviselõ nem intézkedik. Arról van
szó, hogy a házunkban a mi oldalunkon nincs a csatornának kivezetõ szellõzõje, ami azt okozza, hogy a fürdõszobában a szifonból kiszippantódik a
víz, így a bûz bejön a fürdõszobánkba. Több éves utánajárás és érdeklõdés után tudtam meg, hogy ennek a kivezetõ csõnek a hiánya okozza a problémát. Meg is vizsgálták, és a közös
képviselõ is meggyõzõdött róla, hogy
nincs ilyen kivezetõ csõ a padláson.
Lassan egy éve, hogy megígérte megfogja csináltatni, de azóta sem készült

Minap elképesztõ „élményben” volt
részem. Katasztrofálisnak tartom,
hogy a kutyások és a férfiak azt hiszik,
hogy a házfalak szolgálnak folyóügyeik elintézésének legjobb színhelyéül.
Mivel én is kutyás vagyok, biztosan állítom, hogy a kutya ezt nem igényli. A
kutyát elõbb meg lehet tanítani mint az
állítólagos „homo sapiens-t” a környezete tisztán tartására. Lévén, hogy
van kutyám több ízben kértem kutyás
társaimat a legnagyobb tisztelettel,
hogy ne engedjék ebüket a falhoz. Mire az egyik azt felelte, ez fiú kutya, nem
tud másképpen vizelni. 20-40 évvel ez-

Társasházi problémák

el. Kérdésem az, hogy kihez lehet panasszal fordulni, mert a közösképviselõnk minden alkalommal azt
válaszolja, hogy hamarosan megcsináltatja.
M. Á.
Megpróbáltunk utánajárni a problémának, de mint kiderült, ez egy
„övön aluli ütés”, lévén a társasház
életébe kívülrõl nem avatkozhat be
senki, az ott folyó dolgokról a közgyûlésnek kell döntenie. Fedrid Gábor képviselõvel is ismertettük a levél tartalmát. Õ azt javasolja az
érintettnek, illetve érintetteknek - hiszen a probléma nyilván más, ezen
a strangon lévõ lakónál is jelentkezik a házban - hogy hívassák öszsze a közgyûlést, ezzel a napirendi ponttal, és a közgyûlés hozzon
határozatot arról, hogy az összes
lefolyó vezeték felsõ, padláson lévõ
csonkját kitisztítják, illetõleg kivezetik.Ez egyébként egy egyszerû
munka, mert 3-5 métert kell hoszszabbítani, vésni a felsõ emeleti
szinten. Ha ehhez a szomszédok
„önként” nem járulnak hozzá, akkor
baj van. Õk ugyanis, vélhetõleg
nem érzik a bûzt... Ezért szükséges a közgyûlési határozat, ahol
dönteni kell a költségekrõl is. Ha a
közös képviselõ általánosságban
nem intézkedik, nem tartja rendben
a ház ügyeit, akkor érdemes másik
közös képviselõt választani.

SMS-ÜZENETEK
 Üzenet: Október 6-a nemzeti gyásznap. A nemzeti zászló félárbócon. A kerületben lévõ szabadidõ központ /Almássy tér/ rock fesztivált tart, nem tisztelve senkit. Mélyen felháborítónak tartom és nagyon örülök, hogy bezárják, tisztább, csendesebb lesz a környék. Kerületi lakos
 Üzenet: Miért nincs közterület-felügyelet hétvégén, ezeken a napokon nagyon sok olyan szabálysértés
történik a kerületben amiért létrehozták a felügyelõséget, luxus csak hivatali idõben foglalkoztatni. A nap
24 órájában a hét minden napján felügyeljék a kerület közterületeit, van mit. Illegális szemét-lom lerakás,
ebek, tilosban parkolás, italozás, stb. - Válasz: A közterület-felügyeletes észrevétellel nagyon egyetértek. Ezért
kértem az illetékes vezetõket, hogy a 2008. évi költségvetést úgy készítsék, hogy a közterület-felügyelõk, a kerületõrök, a rendõrök és a polgárõrök 24 órában legyenek az utcán. Egyrészt a különbözõ szervezetek mûködjenek
együtt, ezt indokolni sem kell. Másrészt a közterület-felügyelõ köztisztviselõ, így a felsoroltak közül a legdrágább.
A rájuk vonatkozó törvény a munkaidejüket is eléggé behatárolja. - Gergely József alpolgármester
 Üzenet: Felújították a Dohány és Wesselényi utcát, a Barcsay utcára mikor kerülhet sor? - Válasz:
Információink szerint a legközelebbi terv a Rózsa utca felújításának folytatása, amire még idén szerzõdik az önkormányzat. A napokban kiírásra kerülõ Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél kiírásra kerülõ pályázaton a kerület is
részt vesz az Európa belvárosa programmal, ami külömbözõ közterületeket jelent, így például érinti a Klauzál utcát,
a Nyár utcát, a Kazinczy utcát, a Síp utcát, és a Dob utcát, illetve közvetlen környezetüket. Minden más útfelújításról biztosat csak a következõ évi költségvetés tárgyalása után tudunk írni.

KÜLDJÖN

NEKÜNK

ÖN

IS

S M S -T ! SZ Á M U N K: 0 6 - 3 0 - 2 0 2 - 5 7 - 0 7

KÖZÉLET

12

2007/16. szám

PARKOLÁS - KÖZTISZTASÁG - KÖZREND - KÖRNYEZETVÉDELEM - ENGEDÉLYEZÉSI ELJ

Hatóság

Megbüntették?
Panasza van?
Fogalma sincs,
hol keresse a megoldást?

A kerületi közterület-felügyelet
fontosabb adatai
Az 1999. évi LXIII. Törvény - a közterület-felügyeletrõl - felhatalmazása alapján 2003. július 1.-tõl a Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 178/2003 (IV.25.) számú határozatával
önálló költségvetési intézményként létrehozta
az Erzsébetvárosi Közterület-felügyeletet.

Kinek a területén parkolunk?

Mikuláscsomag télen-nyáron

Az intézmény fenntartója az Erzsébetvárosi Önkormányzat.
Igazgató: B. Kiss Mihály
Ált. igh.: Jámbor Attila
Gazd. igh.: Varga Balázs
Járõr csoport: 20 fõ
Kerékbilincselõ csoport: 6 fõ
Adminisztratív munkatárs: 2 fõ
Szabálysértési ügyintézõ: 2 fõ
A rendszeresített 35 fõs létszámból jelenleg 33 fõ köztisztviselõként végzi feladatát.

Elérhetõségek:
Igazgatóság, panaszügyek, levelezések:
1071 Budapest, Dembinszky u. 36.
Tel./fax: 342-7321/413-1233
Kerékbilincselõ, járõrcsoport, operatív ügyintézés:
1073. Budapest Kertész u. 32.
Tel./fax: 461-9040/461-9041
Félfogadási idõ: H - Cs.: 8-16 óráig; P.: 8 - 11.30 óráig.

A Közterület-felügyelet kiemelt
általános feladatai:
 a közterületek általános rendjének, a köztisztaságnak biztosítása;

A K Ö Z T E R Ü L E TFELÜGYELET
HONLAPJA
Lehetõségünk nyílt
arra, hogy a világhálón önálló lappal jelentkezzünk. Mindezt
abban a reményben tesszük, hogy
„Köz”ösen a „Köz”
érdekében,
a
„Köz”terület rendjének javítása még
eredményesebb lesz
a jövõben.

A honlap címe:
www.7keruletkozterulet.
shp.hu

 az önkormányzati
közintézményi vagyon
megóvása, felügyelete;
 a közrendet különösen
befolyásoló bûncselekmények és szabálysértések megelõzésének elõsegítése, együttmûködés
a kerületünkben mûködõ
„Civil” szervezetekkel és
Kerületõrséggel.;
 a Közterület-felügyelet tevékenységével a
rendõrség
bûnüldözõ
munkájának segítése, ezáltal az együttmûködés
erõsítése;
 a kerületi lakosok, a
kerületben dolgozók, a
kerületbe látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

Van, aki mindig betartja a
parkolási szabályokat, van
akinek már többször gyûlt
meg a baja az úgynevezett
mikuláscsomagokkal,
vagy netán a kerékbilincsekkel. Egy dologban általában megegyeznek az
emberek, a közterület-felügyelõk munkáját árgus
szemekkel kíséri mindenki. Pedig a közterület-felügyelet pontosan meghatározott jogszabályi keretek között végzi munkáját,
melyeket törvények és
rendeletek szabályoznak.
Az alábbi felsorolásból
Olvasóink is pontosabb
képet kaphatnak ezekrõl a
szabályokról.
 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletrõl,
 Budapest Fõváros Közgyûlésének
19/2005.
(IV.22.) önkormányzati
rendelete Budapest fõváros közigazgatási területén
a jármûvel várakozás
rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról,
 Budapest Fõváros VII.
kerület Erzsébetváros Ön-

kormányzata Képviselõtestületének
26/2005.
(VI.20.) önkormányzati
rendelet Erzsébetváros
közterületein a jármûvel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról.

Mit tehet a
közterületfelügyelõ?
A közterület-felügyelet
munkatársai hatósági jogkörrel bíró, hivatalos személynek minõsülnek. Felhatalmazásuk van feltartóztatásra, igazoltatásra,
elõállításra, figyelmeztetésre, bírságok kiszabására, kerékbilincs alkalmazására.

Erzsébet krt., Dózsa
György út, Rottenbiller utca, Thököly út, Rákóczi
út, Damjanich utca, Lövölde tér, Baross tér. Címük 1054. Budapest,
Akadémia utca 1., telefonszámuk 06-1-301-75-00.
Ha ezt a néhány útszakaszt megjegyezzük, akkor a többivel már könnyû
dolgunk van, hiszen a többi közterület az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet hatáskörébe tartozik.
Fentiekbõl adódóan az
elkövetés, illetve észlelés
helyszíne szerint illetékes
intézményt kell értesíteni.

1 javaslat

Erzsébetvárosi
vagy fõvárosi ?
Általában problémát jelent
meghatározni, hogy egy
bizonyos pontján a kerületnek milyen hatáskörbe
tartozó parkolás szabályokat kell figyelembe venni.
A kerület határain belül a
következõ közterületeken
a Fõvárosi Közterület-felügyelet jogosult eljárni,
intézkedni: Károly krt.,

Az illegálisan hulladékot
lerakó lakó büntetése
közhasznú munkában elvégzett szemétszedés
lehetne!
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i ügyeink

MI utánajárunk,
felgöngyölítünk,
tájékoztatunk!
Kérdezzen Ön is!

Ajánló

Virágosítási pályázat

Közösen könnyebb!
Az Erzsébetváros Újsághoz érkezõ olvasói levelek egy jelentõs része valamilyen, a lakó számára meglehetõsen zavaró problémát taglal. Több
probléma azonban könnyen megoldható, áthidalható lenne, hiszen tetszik, nem tetszik, szabályok alakítják életünket, és ezek a szabályok teszik élhetõbbé környezetünket is. Lássuk be, hogy egy építkezésnek nem
kell feltétlenül éjszakai zajjal, porral járnia. Az sem bizonyított, hogy parkolóhely hiányában, muszáj lenne szabálytalanul megállni. És a kutyák élettani szükségleteibõl adódó „aknák” sem természetes részei a városlakó életének. Vannak közismert szabályok, és vannak kevésbé ismert rendelkezések is. A most induló rovat, a lapszerkesztõ tervei szerint minden második lapszámban jelenik majd meg. A városrész üzemelését, üzemeltetését, a lakók, autósok, árusok kötelezettségeit taglaló, egyben az apró részletekre is kitérõ, környezetvédelemmel, közrenddel, hatósági ügyekkel kapcsolatos tájékoztató, lehetõségeket feltáró sorozatot szeretném a figyelmükbe ajánlani. A témák feltárásában a lap segítségére
lesz majd több hivatali iroda, önkormányzati szervezet, a környezetvédelmi és közrendvédelmi
bizottság és a közterület-felügyelet is. Meggyõzõdésem, hogy szélesebb lakossági, társadalmi
összefogással a bosszantó problémák jelentõs része kiküszöbölhetõ, és közösen egy élhetõbb
Erzsébetváros kialakításának részesei lehetünk! Vegyen részt ebben a munkában Ön is!
Bán Imre
a közrendvédelmi és környezetvédelmi bizottság elnöke
Szeretnénk bevonni munkánkban az Olvasókat, a kerületi civil szervezeteket, klubokat is,
hiszen elsõsorban az itt élõk érdekeit szeretnénk képviselni. Küldjék el észrevételeiket, javaslataikat, és problémafelvetésüket is!
Postacím: 1073 Budapest, Garay utca 5. - E-mail címünk: olvlev@erzsebetvaros.hu
(Kérjük, jelezzék, hogy Hatósági Ügyeink rovatunkhoz szólnak hozzá!)
SMS számunk: 06-30-202-57-07 (az SMS-ekre lapunkban válaszolunk).
Sári Judit fõszerkesztõ

A közrendvédelmi és
környezetvédelmi bizottság megkapta az idei
növényesítési pályázat
ellenõrzésérõl szóló öszszefoglalót. Az ellenõrzést a városüzemeltetési
és beruházási iroda a társasház közös képviselõjével, illetve az intézmény esetén, az intézményvezetõ megbízottjával közösen végezték.
Ebbõl kiderült, hogy
mind a 35 nyertes pályázó eleget tett a kiírásban
foglaltaknak, azaz a pályázatukban vállalt mun-

kákat a társasházak és
önkormányzati intézmények elvégezték. A vállalt növénytelepítéseket
rendben elvégezték és a
növényzet mindenhol
gondozott volt.

Idézet a KRESZ-bõl
A közlekedésben résztvevõk figyelmébe ajánljuk a KRESZ
alábbi rendelkezését. „Az úton alkalmazott jelzések célját, értelmét, hasznosságát vagy szükségességét a közlekedésben
résztvevõk nem mérlegelhetik: a jelzésekhez való alkalmazkodás kötelezettsége a jelzésekrõl alkotott véleményüktõl függetlenül fennáll, még akkor is, ha a jelzések látszólag ellentmondanak a közlekedés más szabályainak, vagy az ideiglenesen kihelyezett jelzések már nem idõszerûek.”

A galambok etetése - is - szabálysértés!

Csak Öntõl függ, hogy kiteszi-e magát a büntetés lehetõségének!
Mit tudunk a közterület-felügyelõk munkájából?
Fõként azt, hogy messzirõl felismerhetõ egyenruhájukban a parkoló autókat vizslatják. Pedig
munkájuknak csak egy részét adja ez a feladat. És
egyébként azt sem tudják sokan, hogy mikor miért kapnak figyelmeztetést vagy bírságot.
Az alábbiakban néhány
olyan helyzetrõl tájékoztatjuk olvasóinkat, ami intézkedést von/vonhat maga után, annak ellenére,
hogy ezek közül néhányról az átlagember, nem is
tudja, hogy szabálysértést
követ el.
Alkoholfogyasztás
A közterületen való alkoholfogyasztás ugyancsak
szabálysértési vétség, mely
az utóbbi idõben csökkenõ

tendenciát mutat. Irritáló a
lakóközösségek számára a
csendháborítás és garázdaság, ezen ügyekben a
Rendõrség jogosult eljárni.
Kerékbilincs
Kerékbilincs alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a
gépjármû a közterületen
szabálytalanul van elhelyezve, de nem akadályozza közúti közlekedést. Az
eszköz fel-leszereléséért fizetett összeg nem bírság,

az elkövetõvel szemben
szabálysértési eljárás is
kezdeményezhetõ.
Galambetetés
A galambok etetése szabálysértési vétség, mely
büntethetõ, hiszen a közegészségügyet veszélyezteti. Egyébként feljelentést
is lehet tenni az önkormányzatnál, ha például a
szomszéd
notórikusan
szórja a magot a galamboknak az ablakpárkányra.
Sõt! Ami az utcákat és a tereket illeti, a mag- és kenyérdobálás ugyanolyan
szemetelésnek minõsül,
mint ha egy vödör háztartási hulladékot öntenének az
aszfaltra...

A galamb betegségeket terjeszthet, és ürülékében is rengeteg a fertõzõ baktérium
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50 éves a Molnár Antal Zeneiskola
Önállóvá válásának ötvenedik évfordulóját három
napos rendezvénysorozattal ünnepelte a Molnár
Antal Zeneiskola októberben az Erzsébetvárosi
Közösségi Házban.
Az eseményen számos hajdani és jelenlegi
tanár, tanítvány, a testvériskolák képviselõi, illetve
nagyon sok vendég és érdeklõdõ vett részt, ünnepelt együtt.
Hunvald György polgármester
jubileumi
megnyitójában szólt a

kerületi zeneoktatás fontosságáról, amelyben jelentõs szerepet tölt be a
Molnár Antal Zeneiskola: jelenleg kilenc helyszínen közel ötszáz növendékkel foglalkozik
negyven tanár. Megköszönte a hajdani és jelenlegi oktatók munkáját és
kiemelte tanítványaik
eredményeit, elõadásaikat, fellépéseiket, amelyekkel még szebbé, élvezetesebbé teszik a kerület ünnepélyes eseményeit.

A programot zenetörténészek elõadásai színesítették, találkozásokra és
visszaemlékezésekre került sor volt tanárokkal és
növendékekkel. A zárónapon közös hangversenyt
adott az egymással immár
15 éves baráti és szakmai
kapcsolatot ápoló Molnár
Antal Zeneiskola és a
keszthelyi
Festetics
György Zeneiskola.
Az ünnepi alkalom során megvalósult a múlt
felidézése és a jelen bemutatása is. A jövõ terveibõl

Az ünnepséget Hunvald György polgármester nyitotta meg

Az intézmény alapító igazgatója és jelenlegi vezetõje: Szekeres Ferenc
és Kiss Tünde

Dr. Bónis Ferenc zenetörténész átadja Molnár Antal egyik mûvének eredeti hangfelvételét

hármat emelt ki Kiss Tünde igazgatónõ: - Szeretnénk egy olyan, dvd-vel
kiegészülõ jubileumi emlékkönyv
kiadásával
„megkoronázni” ezt az
ünnepséget,
melynek
anyaga fiatal kollégáink
régi tanárokkal, növendékekkel készített interjúiból
és visszaemlékezésekbõl
állna össze. Továbbá most
zajlik az országos, a normatívát is meghatározó,
alapfokú mûvészeti oktatásra vonatkozó minõsítési
eljárás. A második fordu-

lójánál tartunk és bízunk
benne, hogy elnyerhetjük
a kiváló minõsítést. Végül,
de nem utolsó sorban,
nagy örömmel vettük át az
EPSZK költözésével megüresedett helyiségeket az
iskola Erzsébet körúti
székhelyén. Most már
csak a koncertterem kialakítása lenne hátra. Az átalakítás megvalósulásával
a teljes emeleten dolgozhatna az intézmény, megoldódna régóta tervezett,
egy helyen koncentrálódó
mûködése.

Nagy sikert aratott dr. Pásztor Zsuzsa elõadása a zenei munkaképesség
gondozásról

Számos, ma már elismert mûvész kezdte tanulmányait a zeneiskolában.
A hajdani tanítványok közül többen is jelen voltak, illetve szerepeltek az
ünnepségen. Képünkön: Várjon Dénes és Sárközy Angéla Waldinger.

A rendezvény harmadik napján jubileumi hangverseny keretében került
sor közös koncertre a keszthelyi Festetics György Zeneiskola szólistáival
és kamara csoportjaival.
(Fotók: Dozvald János)
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Vasárnapi játszóház
A Százház utcai sportcsarnokban
vasárnaponként 10 és 18 óra között várják a gyerekeket és szüleiket. Van itt óriáscsúszda, akadálypálya, légvár, kézmûves
foglalkozások, társasjátékok.
A játszóház 11:30- tól elõadásokat is kínál: volt már itt
pantomimes bemutató, bohócshow és táncház is. A pantomim
bemutatónak nagy sikere volt, a
gyerekek bevonásával elõadták
A Hófehérke és a hét törpét, a
táncházban pedig közös éneklés
és tánctanulás is volt.
Az idejárók többsége 6- 12
éves, de a kisebbeknek is van
lehetõség a játékra. A klubszobában mini ugrálóvár, autósszõnyeg várja õket. Ezenkívül képzett óvónõ tart kézmûves foglalkozásokat, lehet rajzolni, ragasztani, hajtogatni, színezni.
Lehetõség van különbözõ társasjátékok kipróbálására is, itt a
nagyobbak is megtalálhatják a
nekik való játékokat. Míg a
nagytestvér kiugrálja magát az

Programajánló
gyerekeknek

óriás ugrálókon, addig a kisebbeknek sem kell unatkozniuk.
Sokan visszajárnak a játszóházba, még a város túlsó felérõl
is sokan érkeznek. A gyerekek
élvezik a mûsort, az óriási légvárat és csúszdát. Van olyan
család, aki a nyitás óta minden

Ösztöndíjasok

Ünnepélyes ösztöndíj átadásra került sor október 18-án
az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Dohány utcai épületében. Gergely József alpolgármester adta át az általa alapított
ösztöndíjat három tanulónak.
Nauner Veronika (8.b), Petróczi

Alexandra (7.b), és Szabó László (8.b) osztályos tanulók az iskolai életben nyújtott kiemelkedõ teljesítményükért havi ösztöndíjban részesültek. Képünkön Gergely József adja át az
ösztöndíjat a gyerekeknek, Juhász Ferenc az iskola igazgató
helyettesének jelenlétében.

A Bolgár Önkormányzat közmeghallgatást tart
Az Erzsébetvárosi Bolgár Önkormányzat 2007. december 3-án 17 órakor
közmeghallgatást tart az Erzsébetvárosi Közösségi Házban (Wesselényi
utca 17.). Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

vasárnap feltûnik. Ennek oka a
más játszóházakhoz képest kedvezõ díj és az, hogy a szülõk
nem, mint egy gyermekmegörzõben hagyják ott gyermekeiket, hanem maguk is
játszhatnak velük, akár az egész
család jól érezheti magát.

A Százház utcai Sportcsarnokban 10 órától 18 óráig játszóházat szerveznek a gyerekeknek.
A tornateremben óriáscsúszda,
akadálypálya, légvár, labdák,
karikák, minikosár kipróbálására
lesz lehetõség, 11.30 és 12.30
óra között pedig hetente változó
gyermekprogramokat szerveznek. A klubszobában kézmûves
foglalkozások, képesség és koordinációfejlesztõ-, valamint különbözõ társasjátékok várják a
gyerekeket. A belépõdíj 10 és 12
óra között 800 ft/ 2 óra + 5
ft/perc, nagycsaládos igazolvánnyal 700 ft/ 2 óra + 5 ft/ perc.
12 óra utáni belépés esetén.
600 ft/ 2 óra + 5 ft/perc, nagycsaládos igazolvánnyal 500 ft/ 2
óra + 5 ft/ perc. Erzsébetvárosi
lakosoknak 10 % kedvezmény
(lakcím kártya felmutatásával, a
kísérõknek 200 ft.
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Árpád-házi
Szent Erzsébet plébánia
1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117
November 15., 16. és 17-én, csütörtök, péntek,
szombaton 18 órakor. A lelkigyakorlat Hegedûs
Kolos ferences atya tartja. November 18-án, vasárnap a 11 órai ünnepélyes búcsúi szentmisét Török Csaba plébános atya tartja. Délután 17 órakor
a plébánia fiataljai elõadják a „Szent Erzsébet élete” címû zenés játékot a templomban.
November 19-én, hétfõn Szent Erzsébet ünnepén
egész napos szentségimádás, 17.40-kor litánia.
Urnatemetõnk látogatható hétfõtõl szombatig
16.30-tól 17.30-ig. Vasárnap délelõtt 10-11 óra között és délután 16.30-tól 17.30-ig.

November 19.:
Erzsébet napja
Árpád-házi Szent Erzsébet Európa szerte egyik
legtiszteltebb nõi szent.
1207-ben született Sárospatakon, más források
szerint Pozsonyban, II.
András és Merániai
Gertrúd lányaként. Négy
éves korában eljegyzik,
Wartburgba kerül, ahol
14 évesen Thüringiai Lajos felesége lesz. Kisgyermek korától haláláig
a szegények, koldusok,
éhezõk megsegítõje, a
betegek befogadója, istápolója. Már életében
több legenda fûzõdik
személyéhez, ezek közül
a legismertebb a rózsa
csoda. Adakozását, férje
családja nem nézi jó
szemmel. Egy alkalommal, a kötényében vitt
kenyér, kérdõre vonásakor rózsákká változik.
Halála után, négy évvel,
1235-ben szentté avatják. Alakját legendák,
népénekek, gyermekjátékok õrzik, nemcsak a
magyar, hanem a német
folklórban is. Élete a
francia középkori irodalom kedvelt témája.
Egyik legszebb középkori emlék a kassai Szent
Erzsébet templom késõ
gótikus szárnyasoltára,
melynek képei életének
fõbb eseményeit örökítik
meg. Élettörténete meg-
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Szent Erzsébet, a „szeretet szentje”
Árpád-házi Szent Erzsébetet ünnepelve el kell
gondolkodnunk, miért
aktuális a XXI. század
modern embere számára
az õ ragyogó életpéldája.
Miért ünneplik a világ
minden részén 800 év
távlatában is olyan bensõségesen a mi magyar
vérünket, aki mindössze
24 évet kapott a Gondviseléstõl az örök üdvösségre való felkészüléshez.
A válasz egyszerû: õ
maradéktalanul megvalósította rövid életében a
legnagyobb isteni parancsot, a „szeretet parancsát”. Urunk Jézustól
egyértelmû útmutatást
kaptunk: „Szeressétek
egymást, mint ahogy én
szerettelek titeket.” (Jn
15, 12).
A szabad akarattal
megajándékozott ember
hatalmas felelõsséget visel saját örök sorsa tekintetében. Az ítéletet annak
alapján vonja magára,
mennyiben valósította
meg tetteiben a szeretet

parancsát. Mindez megrendítõen
gyönyörû,
mert Isten végtelen igazságosságának és egyben
végtelen szeretetének bizonyítéka.
Életünk minden napja bõséges lehetõséget
kínál a szeretet gyakorlására. Isten nagyobb dicsõségére végzett legegyszerûbb munkánk is
felmagasztosul, értékhordozóvá nemesül, ha a
Jóistentõl a szívünkbe
oltott szeretet járja át. Ha
munkavégzésünk eredményes, ha minõség születik kezünk nyomán, azzal Isten szeretetének továbbítóivá válunk.
A szeretet érzelmileg
is gyönyörû valóság, de
tökéletes szépsége abban
rejlik, hogy akaratunk
irányítása alatt áll. Úgy
formálódik gyümölcsözõvé, hogy értelmünkkel
határozott tettekké alakítjuk akkor is, ha nem
kíséri emberi szimpátia
vagy vonzalom. Ebben
mutatkozik meg, hogy
megértettük szavadat Jé-

zusunk: „Amit a legkisebb testvéreim közül
eggyel is tetteket, velem
tettétek” (Mt 25, 40).
Urunk, segíts, hogy
mindenkor a Te szereteted közvetítõi legyünk
embertársaink szolgálatában.
Szûcs Gizella
Szent Erzsébet
Plébánia

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

Görög Katolikus Egyházközség

Szent Jozafát

ihleti Liszt Ferencet is,
aki megkomponálja a
Szent Erzsébet legendáját. A VII. kerület római
katolikus temploma és
egyházközsége is felveszi Szent Erzsébet nevét.
Halálának 700. évfordulója alkalmával a Szegényház tér neve Rózsák
tere lesz, utalva a csodára. Ugyanekkor avatják
fel Damkó József Szent
Erzsébet szobrát (képünkön) a téren.

A Rózsák terei templomunkba betérõk a hátsó
padok támláján találnak
csekkeket,
melyeken
adományaikat befizethetik. Két fajtájuk van:
egyházközségünk nevére
szólók, valamint a Szent
Jozafát Alapítványé. Kirõl kapta a nevét ez az
alapítvány?
A görög katolikus
naptárban november 12én, a római katolikus
naptárban 14-én van az
emléknapja. Maga a név
héber eredetû, jelentése:
Isten ítél. Ószövetségi
eredetû. A szóban forgó
szent szerzetesi névként
viselte.
Családneve
Kuncevics volt. 1580 körül született, s fiatalon

belépett a bazilita rendbe. Itt szeretném megjegyezni, hogy az ortodox
- másként görögkeleti egyházban a szerzetesek
Nagy Szent Bazil szabályai szerint élnek, de maga a bazilita elnevezés
csak a görög katolikus
egyházban használatos!
Kuncevics Jozafát
nagyjából a mai Belorusszia területén mûködött, s 1619- ben polocki
érsek lett. Vészterhes
idõk voltak ekkor, a vallásháborúk, s az ellenreformáció kora, melyet
manapság az ökumené
szellemében már másként látunk, s ítélünk
meg. Õ a görög katolikus
egyházat képviselte az

ortodoxiával szemben, s
egy emiatt támadt zavargásban megölték 1623.
november 12-én. 1867ben avatták szentté.
Ereklyéi a bécsi Szent
Borbála nevét viselõ görög katolikus templomban vannak.
A szegényeknek is
nagy pártfogója volt, s
talán ezért is viseli egyházközségünk alapítványa az õ nevét. Bár az
alapítvány részére felajánlott összegekbõl jutott templomunk ujjá
építésére is, rendszeresen részesül támogatásban egyházközségünk ifjúsága és a cserkészcsapat is.
dr. Sasvári László
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Szent András hava - Õszutó

Reformáció
Egy gazdag, vallásos fõember kereste meg Jézust azzal a kérdéssel: „Mit kell
tennem ahhoz, hogy üdvözüljek?” Azért volt különös
a kérés, mert a fõemberek
döntõ többsége Jézust ellenségének tekintette és Isten Országának ügyei sem
érdekelték õket. Ennek a
férfinek a lelkében valami
elkezdõdött és Jézusnak
szimpatikus volt. Ahogy
Lukács evangélista leírja
(18. rész 18-27 versek), vallásosságára rá is kérdez:
„Ismered a parancsolatokat!” Így, felkiáltójellel. A
válasz a boldog igen. Akkor
Jézu8s egy „apró” hiányosságra hívta fel a figyelmét,
a mérhetetlen vagyonára.
Jézus Krisztus követõje
nem lehet az, akinek a szíve
nem teljesen az övé. Nincs
érzelemmegosztás, nincs
kétfelé figyelés. Vagyonod
az Övé kell legyen (Kitõl
kaptad? Ki veheti el? Az
üdvösségbe hány aranyat
viszel magaddal?), Õ rendelkezzen vele, Neki engedelmeskedj csupán, ha az
üdvösség birtokosa akarsz
lenni. Választani kell földi
kincseid és Urad között. Az
a gazdag fájó szívvel, de a
vagyonát választotta.

A kérdés mindannyiunk számára feltevõdik:
földi kincsek, vagy mennyei értékek? Ahol van a
szíved, ott van a kincsed is.
Egy adott kor adott helyzetében Jézus Krisztus az Õ
Egyházának is feltette a
kérdést: vagy földi, vagy
mennyei kincseket akarsz
gyûjteni?! Választ a Reformáció adott azzal, hogy
Krisztus Jézus felé fordult.
Napjaink egyik idétlensége a REFORM szó megújítást helyettesítõ használata. Reformálni azt jelenti:
visszaalakítok. Valami elrontottat az eredetire. Milyen abszurd a „megreformálni” kifejezés, amit fõleg
politikusaink használnak
heves oda nem figyeléssel.
Reformálni azt jelenti,
hogy a deformáltat helyreigazítom, a rárakódott idegen dolgoktól megszabadítom. Egy elrontott épület
ráépített részeit, ha kell vésõvel és kalapáccsal szabadítom ki, ám fontos szerepet kap az aprólékos munka
is, amihez nagy odafigyelés
és nagy-nagy alázat kell. A
Reformáció kora ezt a
munkát végezte el. Reformátoraink minden szennytõl megtisztították a hitet:

Fasori Evangélikus
Egyházközség alkalmai
Fasori Evangélikus Templom
Rendszeres alkalmak: Istentisztelet vasárnap 11 órakor. Családi istentisztelet minden hónap elsõ 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 szeretõ fiatalt! Gyülekezeti bibliaóra szerdán 15 órakor. Idõs testvéreinkre tekintettel sötétedés elõtti idõpontban tartjuk.
„Középnemzedék” bibliaórája minden hónap utolsó
hétfõjén 18 órakor. Érdeklõdõknek külön meghívót
küldünk erre az alkalomra. Konfirmációi oktatás november 5-étõl, szombaton 15.30 órakor.
Hittanórák
8-12 éveseknek: hétfõn 17.15 órakor. 5-8 évesek
pénteken 16 órakor.
Minden érdeklõdõ jelentkezését várjuk személyesen,
vagy telefonon, akkor is, ha az idõpont nem megfelelõ. Idõpont változtatás lehetséges, szeretnénk, ha
senki nem maradna ki a hitoktatásból. A hittanórákat a gyülekezeti teremben tartjuk (VII. Damjanich
u. 28/b.).
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egyedül Krisztus, egyedül
az Ige, egyedül Isten dicsõsége. Luther vallomása így
szólt: „Amíg a Szentírásból
valaki jobbról nem gyõz
meg, hitvallásomat vissza
nem vonom!” És ez a szolgálat meg nem szûnik, hisz
naponta fel kell tegye a kérdést az Egyház: kinek engedelmeskedek? Ötleteknek, világi hatalomnak, elveknek, divatnak, vagy Jézus Krisztusnak?
És az én életem reformációja? Ki az ura az én
lelkemnek? Kinek engedelmeskedem? Pál apostol erre így felelt: „Ha embereknek engednék, Krisztus
szolgája nem lennék.”
(Galata 1:10). Vissza mindenben az én Uramhoz, elhagyni minden fölöslegeset. Mindezt miért? Mert az
üdvösségemet,
belsõm
rendjét, határtalan örömömet már itt e földi életben el
szeretném nyerni. Ezt csak
(!) Vele lehet. A gazdagot
Jézus nem kötelezte, nem
erõszakolta. Ha felébredt a
vágy az üdvösség után, utat
mutatott. Ha elfogadod,
megtörténik a te lelked reformációja is.
Mezey Tibor
református lelkipásztor

Márton napja
A 4. században a pannóniai Saváriában (Szombathely) született. Itáliában
apjával együtt, a római
hadseregben katonáskodik. Vitézsége mellett kitûnik szelídségével, a betegek a szegények iránt
érzett részvételével. A legenda szerint a franciaországi Amiens város kapujánál egy koldus láttán
kettévágja köpenyét, és
egyik felét ráteríti. A következõ éjszaka a koldusnak adott köpenyben
Krisztus jelenik meg elõtte. Márton megkeresztelkedik, felhagy a katonáskodással, és remeteként
él. Amikor Tours népének
nincs püspöke, felkeresik.
Õ vonakodik, elbújik a
felkérés elõl, de rejtekhelyét a libák hangos gágogásukkal
elárulják.
Püspöksége idején is szigorú szerzetes életet él
haláláig. A franciák országuk védõszentjeként tisztelik. A középkor egyik
legnépszerûbb szentje. A
legendára utaló félbevágott köpennyel ábrázolják, vagy lúddal.
A Márton naphoz kötõdõ hagyományt már

egy 14. századi krónika
említi. November 11-ét
úgy tartják számon, mint
a fizetségek, járandóságok, tartozások lerovásának határidejét. A pásztorok kifizetésének ez az
utolsó idõpontja. Ez a
szokás késõbb, oly módon változik, hogy a
pásztorok
köszöntõt
mondva végigjárják a falut, és azok a gazdák,
akiknek állatait õrzik,
megvendégelik, ajándékot, pénzt adnak nekik. A
tavasztól õszig tartó gazdasági évet ünnepélyesen
lezárja a Márton-napi libasült és az újbor. Úgy
tartják, hogy aki ezen a
napon libát eszik, az nem
éhezik az év többi napján
sem, s az újbor - Márton
pohara- gyógyító hatású.
Idõjóslás: ha Márton
fehér lovon jön, kemény
télre, ha barna lovon jön,
enyhe télre számíthatunk.
Magyarországon nevét
helynevek õrzik, pl. Szigetszentmárton, Szentmártonkáta, Tiszaszentmárton, Berettyószentmárton, Bükkszentmárton, Hegyhátszentmárton,
Tápiószentmárton.

Zsidó hagyományok: A mezuzá
Ha valaki zsidók által lakott házba vagy lakásba
megy a jobb ajtófélfára,
ferdén elhelyezett díszes
tokot lát. Ez a mezuzá, az
ajtófélfára elhelyezett pergamentekercs, amelyet a
vallásos zsidók helyeznek
el az otthon és a család védelmére. A mezuzá a Tóra
613 parancsolatának egyike: „Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!”
(5Mózes 6:9.)
Bár a mezuzá szó szerint „ajtófélfát” jelent, az
ajtófélfára helyezett pergamentekercset - a kláfot - is
mezuzának hívják. Ez egy
kis
pergamentekercs,
amely két bibliai szakaszt
tartalmaz: „Halljad, Izrael,
az Örökkévaló az Istenünk, az Örökkévaló

Egy!” (5Mózes 6:4-9.) és a
másik: „Ha engedelmesen
hallgattok parancsaimra...”
(5Mózes 11:13-21.) A szöveget csak vizsgázott és
engedélyezett Tóramásoló
írhatja le. Az ily módon leírt pergamenlapot összetekerik, fa-, fém- vagy mûanyag tokba helyezik és
erõsítik fel az ajtófélfára.
Ha a háznak több bejárata
van, mindegyikre kell
mezuzát kell tenni, még
akkor is, ha csak egyet
használnak állandóan.
Nem szükséges azonban mezuzát tenni a fürdõszoba, a toalett és más hasonló helyiségek ajtajára,
sem a nyilvános fürdõkre,
mert csak magasabb célokat, állandó tartózkodást
szolgáló házak és szobák

bejáratára kell mezuzát elhelyezni. Ezért nem is teszünk mezuzát a szukoti
sátor bejáratára, mivel a
szuká csak ideiglenes tartózkodásra szolgál. A
mezuzát bármelyik családtag fölteheti, sõt még a
gyerekek is, ha megértik a
kötelezettséget és jelentõségét. Elõtte azonban áldást kell mondanunk: „Áldott vagy Te, Örökkévaló
Istenünk, a Világ Királya,
ki megszentelt minket parancsolataival, s meghagyta nekünk, hogy tegyünk
föl mezuzát.” A tokon Isten egyik neve a Sádáj szó,
vagy annak kezdõbetûje
látható, amely a hagyomány szerint mozaik szó:
Somér Dáltot Jiszrael (zsidó ajtó õrzõje).
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Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház
Mai Manó (1855-1917) császári és királyi, udvari fényképész 1894-ben, a Nagymezõ utca 20. szám alatt építtette fel mûteremházát. A különleges díszes eklektikus stílusú kis palota, Mai Manó
lakrészét leszámítva, teljes
egészében a fényképész mûterem céljait szolgálta.
A századfordulón is rangos épületet homlokzatán Zsolnay-kerámia
díszek, fogadótermében Róth
Miksa színes üvegablakai hívják
fel magukra figyelmet. A ház eredeti rendeltetésének megfelelõen
1931-ig mûködik. Ekkor vásárolja
meg Rozsnyai Sándor, aki Arizóna
néven a mágnás világ és a külföldi
elõkelõségek felkapott mulató helyévé alakítja át. A különlegesnek
számító orfeum 1944-ig szórakoztatja közönségét. Az azt követõ 50
évben különbözõ intézmények
váltják egymást: használják raktározásra és a felsõ szinteken bérlakásokat, alakítanak ki.
Már a két világháború között
felvetõdik, hogy Mai Manó egykori házában ismét a fotómûvészet
jusson szerephez. Az 1990-es
években néhány ember kitartásának és lelkes munkájának köszönhetõ, hogy az ötlet valósággá válik.

1996-ban az épületet mûemlékké
nyilvánítják, és azóta folyamatosan rekonstruálják. … „Kevés
olyan európai város van, ahol ehhez fogható módon épségben
megmaradt volna, egy még a múlt
században épült fényképész mûteremház, annak minden tartozékával három napfény mûtermével,
gazdagon díszített várószobával,
homlokzatán a fényképezés és a
festészet allegorikus alakjaival”
(Kincses-Nádas: Mai Manó fotográfiái). A mûterem õrzi a századforduló hangulatát, egyedisége,
igényessége lenyûgözõ. 1996-97
között régi formájában helyreállítják a II. emeleti Napfény mûtermet. Restaurálják az itt lévõ addig
elfedett háttér freskókat. A természetes fényt áteresztõ üvegtetejû
teremben ezek a freskók szolgáltak
háttérként a fényképfelvételekhez.
Ugyanitt láthatjuk azokat a fényképeket, melyeket még Mai Manó
készített.
A Magyar Fotográfusok Háza
hazai és nemzetközi, történeti és
kortárs fotómûvészeti kiállításoknak ad helyet. Nagyobb terjedelmû
jelentõs életmûveket, összefoglaló
tárlatokat, illetve kamara kiállításokat rendez.
2007. december 2-ig tekinthe-

tõ meg a „Brassai fotográfiák és
dokumentumok” címû kiállítás.
Eredeti nevén Halász Gyula
(1899-1984) képzõmûvész, fotós,
író Brassóban született. 24 évesen
úgy kerül Párizsba, hogy nem tud
fényképezni, de néhány év múlva
a város éjszakai életérõl készített
képei világsikert aratnak. Párizsi
képeivel, híres kortársairól készült
fotóival, lírai hangulatú mûvészi
aktfotóival, és élete egy-egy dokumentumával ismerkedhet meg a
látogató.
Ugyancsak december 2-ig tekinthetõ meg a kamara kiállítás,
mely a keleti kultúrák világába
avatja be az érdeklõdõt. Normantas Paulius, hazánkban élõ litván fotómûvész számára nem ismeretlen Kína, Tibet, Kazahsztán,
Pakisztán, India, Kambodzsa, Nepál, Burma. Bejárta Kõrösi Csoma
Sándor útját is. „Szabad Szél Keleten” címû kiállítása december 2ig várja látogatóit. A ház helyet
biztosít szakmai rendezvényeknek,
továbbképzéseknek. Szakkönyvtárral is rendelkezik.
Nyitva tartás: hétköznap 14-19
óráig, hétvégén és ünnepnapokon 11-19 óráig. Belépõdíj: 700,
illetve 300 Ft.

Jeles napok, világnapok
November 16.

November 17.

A Tolerancia
Nemzetközi Napja
1995-ben egész éven át nemzetközi kampányok hívták fel a figyelmet a toleranciára, az erõszakmentességre. Az UNESCO
által kezdeményezett eseménysorozat folytatásaként, évente
ezen a napon fokozottan felhívják a figyelmet az élet minden
területén a tolerancia fontosságára.

Budapest Ünnepnapja
1873-ban ezen a napon egyesült
Pest, Buda és Óbuda Budapest
néven. 1873. november 17-én
az új testület Ráth Károly fõpolgármester irányításával megkezdte munkáját. A Fõvárosi
Közmunkák Tanácsa élén

Podmaniczky Frigyes állt. Többek között ebben az idõszakban
épül a Sugárút (ma Andrássy), a
Nagykörút, a második Dunahíd, a Margit híd, az Országház,
a Vígszínház, az Iparmûvészeti
Múzeum, az Operaház. 1896 a
Millennium éve, a korszak
csúcspontja. 1991-tõl ünnepeljük ezt a napot.

November 20.
A Filozófia Világnapja
Az UNESCO kezdeményezésére a bölcsészettudományt 2002ben ünneplik elõször. E naphoz
tudományos konferenciák, vitafórumok társulnak.

November 16.
Füstmentes Nap
1971-ben az Egyesült Államokban Massachusett állam kormányzója kezdeményezésére
egy napon át szünetelt a dohányzás. Hat évvel késõbb minden állam csatlakozott a Füstmentes Naphoz. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
nemzetközi szinten tette november 16-át dohányzás mentes
nappá.

2007/16. szám

November 21.
A Gellérthegy északi oldalán, a
víztározó feletti parkban található
Lesenyei Márta Buda és Pest térplasztikája. Képünkön Buda-király
és Pest-kisasszony.

A Televízió Világnapja
1996 óta emlékeznek erre a
napra. A világnap célja, hogy a
nézõk a béke, az együttmûködés, a fejlõdés témáival kapcsolatban minél több mûsort lássanak.

A N A P O N T Ö RT É N T

1791. november 11.

Megszületik Katona
József drámaíró
1814-ben írja meg a Bánk bánt, mely
késõbb lesz sikeres. 1848. március
15-én e drámát tûzik a Nemzeti Színház mûsorára. Erkel Ferenc zenéjével operaként hallgathatjuk.

1989. november 11.

Az EU-s csatlakozás
kezdetei
Még a szovjet csapatok bent vannak az országban, még él a Varsói Szerzõdés, amikor a Németkormány beadja a csatlakozási
kérelmet az Európai Tanácshoz.

1895. november 18.

Nõk az
egyetemeken
1895-ben kiadott rendelet teszi lehetõvé a nõk számára bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészeti
egyetemeken a képzést. 1918ban már a Mûegyetem kapuja is
megnyílik a nõk elõtt.

1928. november 18.

Megszólal Miki egér
1928. november 18-án Vili, a gõzhajó címû elsõ hangos filmben
szólal meg Miki egér.

1900. november 19.

Budán lovas kocsi,
Pesten tricikli
szállítja a postát
A háromkerekû szerkezetet Csonka János mérnök tervezi a Ganz
gyárban. Több mint 20 éven át
közlekednek Pest utcáin a levélgyûjtõ triciklik. Csonka hû marad
a postához, 1904-ben négykerekû
autót is tervez számára.

1849. november 20.

Hídavatás
Széchenyi István jövõképe valósul
meg akkor, amikor Pestet és Budát
híd köti össze. A tervezéstõl az elkészültéig minden figyelme a híd
felépülésére irányul. 1849. november 20-án adják át Európa egyik
legpompásabb hídját, a Lánchidat.

1926. november 20.

Divat a korcsolyázás
Európa elsõ mûjégpályája 1926ban nyílik meg a budapesti Városligetben. Kezdetben jégkorong és
mûkorcsolya versenyeket rendeznek itt. 1955-ben ezen a pályán
lesz Európa-bajnok a Nagy-testvérpár sok ezer szurkoló örömére. Ma
a versenysport helyett a fõváros
egyik kedvelt téli szórakozóhelye.

H E LY T Ö R T É N E T
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Honthy Hanna a pesti „csikágóból” indult
Honthy Hanna (18931978) 10 éves koráig a
Nefelejcs utca 8-ban lakik szüleivel és nagymamájával.
Ekkor
még Hügel Hajnalkának hívják.
Nyomdász édesapa elhagyja
családját és az alig három
éves kislányát. Ezután abból
a jövedelembõl élnek, amit a
nagymama a szabadságharcban meghalt százados férje
után kap. A család a Nefelejcs utcai ház udvari földszinti lakását bérli, amely télen sötét, lehangoló. A tavasz
hoz életet a „csikágói” gyerekek életébe. Így hívják akkoriban ezt a városrészt,
nem hivatalosan. Ilyenkor a
hosszú Nefelejcs utca muzsikusai - hegedûsök, verklisek - népesítik be házuk udvarát. Hajnalka a verkli dallamára táncra perdül, feledve szegényes öltözetét és elnyûtt cipõjét. A folyosó rácsaira könyöklõ emberek
megtapsolják. A ház tehetõsebb lakóinak egyike felfigyel tehetségére, és segítségével bejut az Operaház balettiskolájába. (A felvételi
vizsgára sokan jelentkeznek,
ám Hajnalkának sikerül az
elsõ megmérettetés.) Az elsõ
év befejezése után mindjárt a
harmadik évfolyamba kerül.
Meggyõzõ a kislány szorgalma, határozottsága. Azonban
kiderül, hogy alkata nem teszi lehetõvé, hogy prímabalerina váljék belõle.
Megváltozik az életük,
amikor egy titokzatos lovag,
„mecénás” kiragadja õket a
Nefelejcs utcai ház szobakonyhás lakásából és az
Operaház közelében, a Szerecsen utcában bérel számukra összkomfortos lakást.
A lovag bõkezûen gondoskodik róluk. Nevelõnõt is fogad, aki Hajnalkát német és
francia nyelvre tanítja. Hajnalka a tánctanulás, gyakorlás mellett Rákosi Szidi híres
színésziskolájának is növendéke lesz. Rákosi Szidi tanácsára énekleckéket vesz
egy híres operaénekestõl.
Közben megválik az Operaház balettkarától. A színész-

iskolát kiváló vizsgaelõadással fejezi be. Márkus Dezsõ,
az ünnepelt karmester és
zongoramûvész a Népoperához szerzõdteti le Hajnal
Hajnalka néven. Itt nem jut
megfelelõ szerephez, ezért a
pozsonyi színtársulathoz
szerzõdik. Ettõl kezdve már
Honthy Hannának hívják.
Nagy lehetõséghez jut, olyan
operettek fõszerepében, mint
a Csárdáskirálynõ, Három a
kislány, az Obsitos, az
Aranyfácán és a Leányvásár.
Véglegesen meghódítja a
pozsonyi közönséget. Hannát ügynöke felvilágosítja,
hogy tehetségével a fõváros
színpadain lenne a helye. A
pozsonyiak ragaszkodnak
hozzá, ám Debrecen is szerzõdtetni akarja. A pozsonyiak minden anyagi áldozatra
készek, a debreceni színházigazgató perre akarja vinni
az ügyet. Per nem lesz, de a
vita az Országos Színészegyesület döntõbizottsága
elé kerül. Salamoni döntés
születik: árverésen döntse el
a két város színigazgatója a
kérdést. A nagyobb összeget
- 48. 000 Ft-ot - a debreceni
igazgató, Heltai Jenõ ajánlja
fel Hannáért. A Debreceni
Független Újság vezércikkben írja: „A legdrágább primadonna-Debrecené!” Bemutatók következnek egymás után: Sztambul rózsája,
Három a kislány, Márványmenyasszony, Túl a Nagy
Krivánon, Tiszavirág, A kóristalány, A szókimondó
asszonyság, Vandergold kisasszony. A debreceni elõadásoknak messzire eljut a
híre. Debrecen után Pesten,
a Hermina úton megnyílt
Scala Színházban lép fel.
Beöthy László már édesanyja, Rákosi Szidi iskolájából
kikerülve szerzõdtetni szeretné Hannát, de Márkus
gyorsabb nála. Most amikor
újra találkozik Hannával, azt
mondja neki, „megveszem
magát színházastól”. Beöthy
László ugyanis 1918-ban
megalapítja az elsõ magyar
színházi trösztöt, az Unió
Színházi és Színházüzemi
RT-t. Ekkor bérli ki az Unió

színházaihoz (Magyar, Király, Belvárosi), a Blaha Lujza (korábbi Revû Színház) és vele együtt a Scala Színházat.
Honthy Hanna nevét a
Blaha Lujza Színházban játszott FIFI címû operettben
ismeri meg a pesti közönség.
Ezután a Király Színházban
lép fel. Kálmán Imre Bajadér címû operettjében Fedák
Sári a prímabalerina, Honthy

Karinthy egy felvonásos
mûveinek prózai szerepében
aratja színészpályája eddigi
legnagyobb diadalát. „A
Belvárosi Színház elõadásának legnagyobb meglepetése
Honthy Hanna. …Véletlenrõl nem lehet szó. Három
darabban játszott, három
egymástól messze esõ szerepet, s háromszor volt kitûnõbb a másik két szerepénél…” olvasható Az Új-

Honthy Hanna a Csárdáskirálynõben, Operettszínház (Magyar színházmûvészet 1949-1959.)
Hanna a szubrett. A premier
meglepetést hoz. „…ennek
az operettnek, talán az operett történetében elõször két primadonnája van”. Nyaranta Hanna a Horváth-kertben, azaz a Budai Színkörben játszik. A Régi nyár címû operett soha nem látott
sikere a Budai Színkörnek.
Egy ország énekli egész nyáron: „Legyen a Horváthkertben Budán, szombaton
este fél nyolc után…”
1925-ben a Fõvárosi
Operettszínházhoz szerzõdik. Itt újra együtt játszik
Fedák Sárival. 1927-1929
között a Belvárosi Színházban - Beöthy László kérésére - új mûfajban, prózában
lép fel. Mikszáth, Herczeg és

ságban, Pünkösti Andortól.
Felszökõ népszerûségét jelzi, hogy bevonul a Színházi
Élet társaságrovatába, fényképezik próbateremben, estélyi ruhában, lóháton, úszómedencében. Megjelenik az
Új Idõk hasábjain is.
A Király Színházban
1930. október 31-én tartják
Lehár Friderika címû operettjének fõpróbáját. A karmesteri dobogón - Lehár Ferenc! A premier elõtt ünneplik a 60 éves Lehárt. Majd az
elõadás után Lehár az elsõ,
aki gratulál Hannának.
Honthy Hanna késõbb a
Vígszínházhoz szerzõdik.
Ezen a színpadon elõször
nem veszik észre. Most lehetõsége adódik nemcsak észre

vetetnie magát, hanem meglepetést szereznie. Újra az
Operettszínházban játszik,
ahol Fényes Szabolcs Maya
címû világhírû darabja fõszerepét alakítja. Ez az operett a Magyar Rádió elsõ
színházi közvetítése.
Az 1950-es években a
Csárdáskirálynõt továbbra is
Honthy Hannával akarja bemutatni az Operettszínház.
Sylviát már nem játszhatja,
ezért Hannának való szerepet teremtenek. Ezután a kitüntetések idõszaka következik. 1950-ben érdemes mûvész, 1953-ban Kossuth-díj
és kiváló mûvész lesz. 1955ben és 1956-ban Moszkvában, 1963-ban Bécsben, Triesztben, Nizzában, Montecatiniben kápráztatja el a
közönséget. Ezután Pozsony, az elsõ nagy siker
színhelye következik, ahol
évtizedek multán sem felejtik el. Innen aranyéremmel
tér haza. 1965-ben az Egyesült Államokba és Kanadába
hívják vendégszereplésre.
Még meg se hirdetik elõadásai idõpontját, máris elkelnek a jegyek. Sajnos Hanna
az utazás helyett a Kútvölgyi
kórházba fekszik. Az amerikaiak levelébõl arról értesül,
hogy a nézõk nem óhajtják
visszaváltani a jegyeket,
megvárják a mûvésznõt.
Hanna 1969 nyarán végre
utazhat. Az a közönség,
mely négy éve õrzi jegyét,
felállva percekig tapsol, s
csak akkor foglalja el helyét,
ha Hanna jelzi, szeretné a
mûsort elkezdeni. A zongoranyitányban felcsendülõ ismerõs dallamokat több ezren
éneklik, még az ott született
gyerekek is. Rengeteg meghívást kap milliomosoktól és
névtelen kis emberektõl,
emigránsok és született amerikaiak, elárasztják szeretetükkel.
Honthy Hanna hosszú pályája során az operett repertoárt
szinte végigjátssza, sikertsikerre halmoz. Hügel Hajnalka mindent elér, amit valaha a „csikágói” Nefelejcs
utcában megálmodott.
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H I R D E T É S F E LV É T E L : G A R AY
 ERZSÉBETVÁROSI GYORSSZERVIZ: teljes körû gázkészülék javítás, fûtésszerelés, dugulás-elhárítás, víz-, gáz-, villanykészülékek javítása 0-24 óráig, hétvégén is. Tel.: 321-3174, 06(20)342-5556
 KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT:
dugulás elhárítás, víz-, villany-, gáz-, fûtésszerelés és gázkészülék javítás anyagbeszerzéssel, garanciával. Tel.: 321-1826
 KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT:.
Teljes körû gázkészülék javítás, víz-, villany, fûtésszerelés, gépi duguláselhárítás, csatornatisztítás a nap 24 órájában, hétvégén is!
Tel.: 321-8082, 291-2800, 06(20)334-3437

 GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS: cirkók,
konvektorok, cserépkályhák, tûzhelyek, vízmelegítõk karbantartása, javítása garanciával 0-24-ig hétvégén és munkaszüneti napokon is. Tel.: 292-1990, 06(20)334-3438
 GÁZ ÉS FÛTÉSSZERELÕ GYORSSZERVIZ, teljes körû gázkészülék javítás,
szervizelés, hétvégén is, garanciával. Tel.:
06(30)3678-675, 06(20)350-3600

 Zárlakatos! Gyorsszolgálat! Zárnyitás,
zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, ajtó-, ablakrácsok, lakatosmunkák, galériakészítés! Tel.: 06(30)961-3794
 Vállalkozó vállal vízszerelés, fûtésszerelés, gázszerelés átalakításokat, dugulás-elhárításokat, ingyenes kiszállás, kõmûves munka, burkolás és komplett lakásfelújítást,
nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.:
06(20)9125-128

UTCA
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 Tv, cd javítás garanciával, kiszállási díj
nélkül, javítás esetén. Tel.: 06(30)394-4090,
06(70)617-0242
 KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerûen!
INGYENES dobozok! Tel.: 292-1612,
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu
 Villanyszerelés. ELMÛ szerelõ javít: lakásvillanyt, fûtéseket, bojler villamosságot,
elõre megbeszélve, hétvégén is. Tel.:
06(70)259-0089, 337-0338
 WC szagelszívó szerelés. Saját szabadalom. Közben is, utána is szagtalan. Tel.:
06(70)259-0089, 337-0338
 Vízóraszerelés, egyéb vízvezeték szerelés. Tel.: 251-4912
 Államilag elismert dajka pedagógiai és
gyógypedagógiai asszisztensképzés. Kasza
Szakképzés 06(1)276-5918
 AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERÛ JAVÍTÁSA, szigetelése, zárcserék garanciával.
Horváth Ákos, tel.: 06(30)9628-704
 Irodák, lépcsõházak takarítását vállaljuk referenciával, számlaképesen. Tel.:
06(30)244-5634
 GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA gázégõk, konvektorok, tûzhelyek, FÉG vízmelegítõk javítása, karbantartása. Bán László
Tel.: 220-9765, 06(20)432-5598
 Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, teljes könyvtárakat, vitrintárgyakat, régi képeslapokat, valamint CD-t, DVDt, hanglemezt. Tel.: 332-0243, 06(20)9220001
 Megbízható szakember burkolást, kisebb kõmûves munkát vállal, egyszerûtõl a
lehetetlenig. Tel.: 06(20)234-0811

 Vízvezeték - NONSTOP! Mosógépek
bekötése, mosdók, csapok cseréje, javítások,
felújítások. Tel.: 06(30)954-9554
 Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenzõ szerelése, javítása, garanciával. Tel.: 261-3380, 06(30)973-4378,
06(20)424-2618
 Bélyeggyûjteményeket, régi képeslapokat, régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk. V., Bécsi utca 5. Tel.: 317-4757

Csempeburkolás-kõmûvesmunkák!
Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakítása.
Anyagbeszerzéssel, határidõre, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
 Fogászat, fogtechnika, porcelán pótlás,
fogsor készítés kedvezõ áron, 40 százalék
kedvezménnyel. Tel.: 322-3373, 06(20)9757498
 Költöztetés, fuvarozás, emelõhátfalas
teherautóval. Ár megegyezés szerint. Tel.:
06(20)944-2092, Márton és Fiai
 BÕRGYÓGYÁSZAT, KOZMETOLÓGUS RENDELÉS! Dermatoszkópos
rákszûrés, szemölcsök elektrosebészeti eltávolítása, hyaluronsavas ráncfeltöltés, botulinos mimikai ránckezelés, pattanásos bõr
kezelése. Dr. Nagy Éva. Bejelentkezés:
06(30)366-3706, 1073 Akácfa u. 54.

 Villanyszerelés, gyorsszolgálat, bojler javítás kiszállási díj nélkül. Tel.: 06(20)9393799
 Ablakszigetelés! Ajtók, ablakok utólagos
szigetelése szilikon gumival, garanciával.
Tel.: 06(20)494-3657

 Matematika oktatást vállalok, több éves
tapasztalattal. Tel.: 06(70)310-7695
 Kõ- és mészkõ szerkezetek javítása, csúszásmentesítése kisiparostól. Tisztességes
munka, megfizethetõ árak. Tel.: 06(20)3382735
 VII. kerületi, új építésû társasházban világos, jó elrendezésû lakások kedvezõ
áron eladók. Lakásméretek: 33-112 nm.
Mûszaki átadás: 2008. augusztus. Tel.:
06(30)634-3139

 Faliszõnyeget, ebédlõasztal terítõt venne
ügyvédnõ plüssbõl, kelinbõl, gyapjúszövésbõl. Tel.: 201-3711
 Török szõnyegrestaurátor kézi csomózású szõnyegét szakszerûen kitisztítja, megjavítja. Régi, új szõnyegeket vesz-elad. Felbecsül, tanácsot ad, díjtalan kiszállással. II.
Keleti Károly u. 20. Tel.: 315-2159,
06(20)246-5394
 II/a. kerület fejlõdõ részén 400 nm-es,
örökpanorámás telek nyaralónak használt 2
szintes kis téglaépülettel eladó, vagy lakásra
cserélem. Ára: 13,9 mFt Tel.: 06(20)5852966
 SIKERES INGATLANKÖZVETÍTÉS,
értékbecslés, szaktanácsadás. Jutalék CSAK
2% (szerzõdéskötéskor, utólag fizetendõ).
Tel.: 06(20)585-2966
 Londoni tapasztalattal angolból
nyelvvizsga felkészítést, korrepetálást vállalok kezdõtõl középfokig. Tel: 06-70-3629562
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A társasházakban kihelyezett papírgyûjtõ konténerek ürítési rendje
Tisztelt Lakók és Társasházkezelõk!
A kihelyezést a jelzett ürítési napokon reggel 6.30 -ig a kapu elé,
majd az ürítést követõen másnap délelõtt 10.00 -ig a társasházba
vissza kell helyezni.
Felhívjuk az alábbi táblázatban megadott utcák társasházai közös
képviselõinek és gondnokainak figyelmét, hogy csak a táblázatban
szereplõ idõpontokban helyezzék ki a 150 literes, piros színû papírhulladék gyûjtõ-edényt a társasház elõtti járdaszakaszra, ürítés
után gondoskodjanak azok visszavitelérõl.
Az ürítések megtörténtét Hivatalunk Városüzemeltetési és Beruházási Irodája folyamatosan ellenõrzi.
Az edények ki- és visszahelyezését a társasháznak kell megoldania. A kihelyezést a jelzett ürítési napokon reggel 6.30 -ig a kapu
elé, majd az ürítést követõen másnap délelõtt 10.00 -ig a társasházba vissza kell helyezni. Ellenkezõ esetben a papírgyûjtõ konténert elszállítjuk.
A begyûjtési szolgáltatás kizárólag - a táblázatban szereplõ idõpontban - a járdára kihelyezett edényekre és azokban tisztán, szeparáltan gyûjtött papírhulladékokra terjed ki.
Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
Papírgyûjtõ konténer ürítési rend 2007. év

1. KÖRZET:
Ürítés: hó elsõ és harmadik hetén szerdán. Rottenbiller u. (páratlan oldal), Damjanich u., István u., Dembinszky u., Bethlen
Gábor u., Garay u., Nefelejcs u., Peterdy u., Marek József u.,
Alpár u., Murányi u., Hernád u., Dózsa György u., Százház u.,
Cserhát u., Szinva u., Barros tér, Garay tér, Bethlen Gábor tér,
Péterfy u., Thököly u., Városligeti fasor, Verseny u.
2. KÖRZET
Ürítés: hó elsõ és harmadik hetén csütörtökön. Munkás u.,
Huszár u., Jósika u., Erzsébet krt. (páratlan oldal), Dob u. 67105., Dohány u. 53-87., Rottenbiller u. (páros oldal), Szövetség
u., Wesselényi u. 45-71., Rózsa u., Vörösmarthy u., Alsó erdõsor
u., Síp u., Barcsay u., Rózsák tere, Rákóczi út, Osváth u., Király
u. 63-105., Barát u., Izabella u., Hársfa u., Rejtõ Jenõ utca
3. KÖRZET
Ürítés: hó elsõ és harmadik hetén pénteken. Király u. 1-65.,
Károly krt., Rákóczi u. 1-46., Csengery u., Dob u. 1-59., Asbóth
u., Rumbach S. u., Madách S. u., Kazinczy u., Kisdiófa u., Nagydiófa u., Klauzál tér, Klauzál út, Nyár u., Akácfa u., Kertész u., Erzsébet krt. (páros oldal), Wesselényi u. 1-41., Dohány u. 1-51.

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

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

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

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

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

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

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

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

K U LT Ú R A – G A S Z T R O N Ó M I A

22

Gombászkurzus
Gombaismereti
képzést indít a TIT
Stúdió Egyesület jövõre 60. évfordulóját ünneplõ Gombász Klubja.
A 15 alkalomból álló,
kéthetente szerdánként
este 6 és 8 óra között zajló tanfolyamon felsõfokú
gombaismerõi, szakértõi
végzettséggel rendelkezõ
szakemberek tartjákaz
elõadásokat. A gombák
felismerését nyolc alkalommal, munkaszüneti
napokon terepgyakorlatok, kirándulások, gyûj-

tések során sajátítják el a
hallgatók. Már több mint
3500 fõ vett részt a gombaismereti tanulmányokban családja, barátai, ismerõsei és a saját egészsége érdekében.
A tanfolyamra beiratkozókat november
14-én, délután 4 és 7 óra
között várják a TIT Stúdió Egyesületben, a XI.,
Zsombolyai u. 6. szám
alatt. További információ
a 466-9019-es telefonszámon kérhetõ, vagy a
Stúdió honlapján www.tit.hu - érhetõ el.

A gombafajták egy része egyáltalán nem „játék”!
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Négyezer év divattörténete
8. rész
Spanyol
(XI-XVII. század)

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

F Õ Z Z Ü N K- S Ü S S Ü N K

A spanyolok mereven mozogtak, beszédük, életük egyaránt rideg volt. A spanyol ruha merev volt, a nõi test formája elveszett benne. A merev fodros gallérja harmonizált az ujján lévõ csipke vagy fehér dísszel. A hosszú, merev ruhaderék, az ujja általában szûk, kitömött hengerforma volt a nõknél, férfiaknál egyaránt. A haj simán magasra fésült, rajta fejfedõt viseltek. Egyhangúlag a sötét színeket, inkább a feketét kedvelték. A ruhákat arannyal,
ezüsttel, drága gyöngyökkel díszítették.

E G Y Ü T T F I N O M AT !

A burgonyát nem csak köretként szeretjük...
A burgonya a legváltozatosabban elkészíthetõ és talán legnépszerûbb zöldségeink egyike. Köretként is többféleképpen elkészíthetõ, ugyanakkor egytál húsételek egyik fõszereplõjeként is megállja a helyét.

Rakott
felsál
Hozzávalók: 80 dkg marhafelsál, 15 dkg füstölt szalonna, 2
fej vöröshagyma, 2 db zöldpaprika, 2 db paradicsom, 2 dl tejföl, 1 mokkáskanál pirospaprika, 5 dkg liszt, 1 dl olaj, 1 kg
burgonya, só, õrölt bors.
A szép vékonyra felszeletelt
a hússzeleteket, kiverjük, megsózzuk, megborsozzuk, lisztbe
mártjuk és kevés olajban hirtelen szép pirosra sütjük. A füstölt szalonnát nagyon vékonyan
felszeleteljük, ebbõl néhány
szeletet egy tûzálló tál aljára
fektetünk. Terítünk rá egy réteg
karikára vágott burgonyát (a
burgonya egyharmadát) erre
fektetjük rá a hússzeletek felét,
a felszeletelt zöldpaprika, paradicsom és hagyma felét, majd
meghintjük pirospaprikával.
Erre terítjük a burgonya második harmadát, kicsit megsózzuk, ismét a hússzeletek másik

felét, vöröshagymát, paprikát,
paradicsomot, pirospaprikát
szalonnaszeleteket és erre ismét
burgonyát terítünk. A pecsenyezsírt elkeverjük a tejföllel, ráöntjük a tetejére és fólia alatt
puhára pároljuk, Ha már megpuhult, a fóliát levesszük és
felsõ lángon a tetejét szép pirosra sütjük.

a burgonyát meghámozzuk, kis
kockára vágjuk, felöntjük vízzel, hogy jól ellepje, beleteszszük a húsleveskockát, sózzuk
és lefedve kis lángon puhára
fõzzük. Ha megpuhult hozzáadjuk a 4 db virslit, és meghintjük az apróra vágott petrezselyemmel. Ezzel már csak 2-3
percig forraljuk.

Frankfurti
karfiolleves

Töltött
burgonya

Hozzávalók: 80 dkg karfiol, 30
dkg burgonya, 1 húsleveskocka,
2 pár virsli, 1 csomó petrezselyem zöld.
A karfiolt rózsáira szedjük,

Hozzávalók: 40 dkg sertéscomb, 2 dl tejföl, 8 db nagyobb
burgonya, zsír, pirospaprika,
bors, só.
A sertéscombot nagyon ap-

T U D N I VA L Ó K

róra vágjuk és a hagymával,
paprikával a szokásos módon
pörköltet készítünk. A burgonyát nyersen meghámozzuk, a
tetejérõl hosszában egy vékony
lapocskát levágunk és a közepét kivájjuk. Egy mély tepsit
kizsírozunk és kibéleljük a kivájt burgonyaforgáccsal, rárakjuk a kivájt burgonyát, melynek
a belsejét megtöltjük a pörkölttel, majd a lapocskákkal befedjük. A sütõben kb. 1 órát sütjük,
végül leöntjük a tejföllel összekevert pörkölt levével, a sütõbe
visszatéve még néhány percig
pirítjuk.
Jóétvágyat!

A FÛSZEREKRÕL

Gyömbér
A gyömbér kitûnõ gyomorerõsítõ, étvágyjavító, az emésztést elõsegítõ fûszer. Nálunk vágott állapotban árulják,
egyes országokban azonban õrölve, sõt kandírozva (cukrozva) is forgalomba kerül. Levesek (hús-, bab-, burgonya-, gyümölcs), mártások és angolosan készített húsételek kitûnõ ízesítõje, de intenzív aromája miatt takarékosan kell bánni vele.
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BEKÜLDENDÕ A FÕSOROK MEGFEJTÉSE
Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, szerkesztõségünkben névvel, címmel
ellátott zárt borítékban vagy levelezõlapon leadhatja. E-mail címünk: olvlev@erzsebetvaros.hu Csak a névvel, címmel ellátott megfejtéseket van módunkban regisztrálni. Beküldési határidõ: november 20. A 2007/14. lapszám nyertesei: Szalai János, 1071 Dózsa György út 64., Ádám Mariann 1074
Dohány u. 20., Ludányi György 1077 Almássy tér 17. Gratulálunk! Nyereményük könyvutalvány. A nyeremény telefonon történõ egyeztetés után (46234-11), szerkesztõségünkben átvehetõ.

Olvasni jó!

Könyvgyûjtés

Rober Merle: Malevil
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.
Malevil egy dél-franciaországi várkastély neve, melyet még a XII-XIII. században építettek az angolok egy
sziklafal védelmében. E kastély borospincéjében hét ember tartózkodik, amikor
atombombát dobnak le a
földre, s bolygónkon jóformán minden szénné ég...
Az életben maradók
megpróbálják megszervezni
a maguk új világát, hamarosan kialakul egy kedélyes,
emberséges, demokratikus
közösség. Már-már túlságosan is meséssé és idillikussá
válna minden, ha nem derül-

ne ki, hogy a malevilieken
kívül egyéb csoportocskák is
életben maradtak. És a különbözõ gondolkodású emberek felbukkanása elindítja
az izgalmas és váratlan fordulatokban, kalandokban
bõvelkedõ utópisztikus történetet.
Aki szereti az újrakezdõs, újjáépítõs történeteket mint például a Robinson
kalandjai -, annak biztosan
kedvelt olvasmánya lesz a
könyv.

Küldjön Ön is könyvajánlót!

Ne dobja ki!
Ajándékozza el!

Ha van olyan könyve, melyet
megunt, vagy nincs helye a tárolásra, ne dobja ki. Ha leadja szerkesztõségünkben, akkor témája
szerint eljuttatjuk az iskolákba és
a helyi nyugdíjasklubokhoz.
Cím: Garay utca 5.
A könyvadományok kiosztása megkezdõdött, következõ lapszámainkban tájékoztatjuk Olvasóinkat arról,
kiknek a könyvtárát gyarapítja a beérkezett több ezer könyv.

FELHÍVÁS - MOZAIK
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ERZSÉBETVÁROSI
POLGÁRI SZALON
A rendezvények helyszíne: VII. ker. Fidesz Információs és Szolgáltató
Iroda (1072 Budapest,
VII. ker. Klauzál tér 16.
tel: 788 6229).

Programok
 November 8. 16 óra
FILM KLUB: egy régi magyar film vetítése, kivetítõn
(“Karosszék”, fõszereplõ:
Latabár
Kálmán
és
Szeleczky Zita)
 November 13. 16 óra
NYUGDÍJAS
KLUB
(sakk, kártyajátékok)
 November 15. 18 óra
FILM KLUB - legújabb mozifilmek vetítése, kivetítõn
(Mesterlövész, amerikai
film)
 November 16. 18 óra
Beszélgetés: Rónaszékiné
Keresztes Monikával
Vendég: Balsai István a
Fejér Megyei Közgyûlés alelnöke
 November 19. 18 óra
Zenés est - Fellép: Oláh
Jazz trió együttes
 November 20. 16 óra
NYUGDÍJAS KLUB- (sakk,
kártyajátékok)
 November 21. 20.30 óra
Bajnokok Ligája, Labdarugó meccs - Közvetítés kivetítõn
 November 22. 16 óra
FILM KLUB - egy régi magyar film vetítése, kivetítõn
(„Egy éjszaka Erdélyben”,
Fõszereplõ: Szeleczky Zita
és Szilasi István)
 November 27. 16 óra
NYUGDÍJAS KLUB
(sakk, kártyajátékok)
 November 29. 18 óra
Új többség - erõs Magyarország - Vendég: Dr. Kövér
László, az országos választmány elnöke
Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt programjainkra!

Az Erzsébetvárosi Ezüstévek vásárlói kártya szolgáltatói
köre újabb elfogadóhelyekkel bõvült
Üzlet neve
címe
Gyümölcs Kosár
Mamu Élelmiszer Bolt

1073 Dohány utca 83-85., Császár Tamásné
1076 Garay utca 34. Mamu Kereskedõ Bt.,
Kõszegi Péterné vezetõ tisztségviselõ
Non Stop Élelmiszer
1076 Thököly út 19., Thököly Kkt.
Sunyovszky Ferenc vezetõ tisztségviselõ
Hús és Vegyes Élelmiszer Bolt 1077 Wesselényi utca 63. ifj. Kõhalmi János
Zöldség-Gyümölcs Kisker.
1072 Klauzál téri Csarnok, Klauzál tér 11., Forgách György
Továbbra is várják a jelentkezõket, a kerületi üzletek tulajdonosait.
Jelentkezni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáin lehet:
Erzsébet krt.6.; Tel: 06-1-462-31-20 / Garay utca 5.; Tel.:06-1-462-33-05.

Okosságok
- Nem biztos, hogy a pozitív

hozzáállás

problémádat

minden

megoldja,

de elég embert bosszant
ahhoz, hogy érdemes legyen kipróbálni.
- Két szó van, ami minden
ajtót megnyit:
„Tolni” és „Húzni”
- Minek megjegyezni a

A nagy párbeszéd. November 22-

dátumot, amikor az minden nap változik?

én 17 órától a Piros Pont
Dob utca 65. szám alatti
helyiségében
Herczog
Edit, Európa Parlamenti
képviselõ tart elõadást.
Téma: Vállalkozások, vállalkozók helyzete a magyar gazdaságban. Az EU
jövõképe és gazdaságpolitikája. Mindenkit szeretettel várnak!

- A csapatmunka lényege: mindig van kit hibáztatni.
- Ha jobban néznék ki, kiesnék az ablakon.
- A mosoly még mindig a
legelegánsabb módja annak, hogy kimutasd a fogad fehérjét.
- Plátói szerelem = kívül-

Kiállítások
A Godot Galériában (Madách út 8.) Ujházi Péter kiállítása látogatható november 24-ig, keddtõl péntekig
10 és 18 óra, szombaton 10
és 13 óra között.
A Nyitott Mûterem alkotóinak kiállítása látogatható december 16-ig, naponta 10 és 18 óra között a

Dózsa György út 46. szám
alatt.
A Fészek Mûvészklub
Galériájában (Kertész
utca 36.) november 30-ig
Haris László fotómûvész
munkái tekinthetõk meg.
A kiállítás munkanapokon 14 és 19 óra között
látogatható.

Régi barát

Országgyûlési
képviselõi
fogadónap
Filló Pál Erzsébetváros
országgyûlési képviselõje
fogadónapjait november
22-én, illetve december
13-án tartja az István utca 29. szám alatt, 16-tól
18 óráig.

2007/16. szám

Klezmer
November 22-én 19 órai
kezdettel,
vacsorával
egybekötött Klezmercsütörtököt tartanak a
Spinozában (Dob utca
15.), a Pannónia Klezmer
Band közremûködésével.
November 24-én 19 órakor Klezmerész ad koncertet ugyanitt.

rõl nyalogatni a lekváros
üveget...
- Lehet, hogy az életed
egyetlen értelme, hogy
másoknak elrettentõ példával szolgálj.
- Reggelizni mentem, ha
nem jönnék 12:30-ig, akkor ebédelni is.
- Nem szégyen a kopaszság: Egy szép arcnak kell

DélUtán

a hely.

A DélUtán közhasznú
alapítvány az idõsek és 45
év felettiek ingyenes
lelkisegélyszolgálata. Ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80-200-866.
Ügyelet minden nap 18 és
21 óráig. Ingyenes orvosi,
jogi és betegjogi tanácsadás. Mediáció (konfliktuskezelés): 06-30-3779030, e-mail cím: mediacio@delutan.hu

tottak utánam a nõk, de

- Régebben csak úgy fuma már nem lopok retikült.
- Ha megígérem, hogy hiányozni fogsz... elmész?
- Mindenki, aki hisz a
parajelenségekben, emelje fel a kezem!
- A boldogság két fontos
eleme: jó egészség és
rossz memória.

ERZSÉBETVÁROS

- Kigyógyult már a kedves feleséged a tisztaságmániájából?

a VII. kerületi önkormányzat ingyenes lapja
Fõszerkesztõ: Sári Judit
Szerkesztõ: Matus Adrien Fotó: Kissimon István
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 36 ezer példányban

