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z 1800-as évek elején Erzsébetváros még tervszerűen
sem létezett, pontosabban szólva a mai VII. kerület
még Terézváros része volt. 1875-ben, amikor felvetődött, hogy a Nagykörút részeit az érintő kerületekről nevezzék el, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa arra is javaslatot tett,
hogy a túlságosan hosszú Terézvárost érintő szakasz egy részét, a már korábban kirajzolódó „Erzsébetváros” tervek
szerint, Erzsébet körútnak nevezzék el. Ferenc József osztrák
császár és magyar király 1882 januárjában engedélyezte az
„Erzsébet”-név használatát. A fővárosi közgyűlés 1881 december 11-én döntött „a VII-ik közigazgatási kerületnek
„Erzsébet” külvárosa leendő elnevezése tárgyában”. Ehhez
azonban engedélyt kellett kérni Ferenc József osztrák császár
és magyar királytól, aki hozzájárulását adta, hogy „a fővárosi VII-ik kerület a királyné őfelsége tiszteletére - ennek
legmagasabb hozzájárulásával - „Erzsébet” városnak nevezhető”. A következő évben a Király utcától délre eső területet leválasztották Terézvárosról.
Az idén 125 éves Erzsébetváros ma Budapest legkisebb,
ám legsűrűbben lakott kerülete az önkormányzat szervezésében május 18-tól 25-ig jubileumi ünnepségsorozattal emlékezik meg a nevezetes évfordulóról.

Erzsébetváros 125 éves
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Erzsébetváros 125 éves
Fergeteges hangulat

S z é p s é g v e r s e n y, s i m o g a t ó , ö r ö k b e f o g a d á s

Utcabál Gáspár Lacival,
Marót Vikivel és L. L. Juniorral
Az ünnepségsorozat első
estéjén a Kéthly Anna
téren szervezett utcabálra
várták az érdeklődőket.
Délután öt órakor a T’rakija
csoport tagjai húzták a talpalávalót a táncházak hangulatát
kedvelő „bálozóknak”. Utána

Ebeknek, ebekről, embereknek

L. L. Junior következett, majd a
Big Bang szórakoztatta a közönséget.
Az igazán fergeteges hangulatú estén Marót Viki és a Nova
Kultúr Zenekar produkciója,
majd Gáspár Laci zárták a rendezvényt.

A sok ismert név nem csak a kerületieket vonzotta. A nagyszabású rendezvényen fellépõ neves zenészekre és énekesekre nagyon sokan voltak
kiváncsiak. A rendezvény természetesen ingyenes volt.

Van, aki szereti, van, aki ki nem
állhatja őket, van aki félti, van aki
fél tőlük, van aki a rövid szőrűt,
van aki a nagy bozontosat szereti
- egy biztos, a kutyákról mindenkinek van valamilyen véleménye.
Az erzsébetvárosi jubileumi ünnepségsorozat egyik kiemelkedő
eseménye volt a május 20-án
szervezett „Ebugatta” kutyás nap.
Az egész napos rendezvényen
volt kutyasimogató, ahol az aprócska kölyökkutyáktól kezdve a
nagytestű basset houndon és a nemes agáron keresztül a jópofa

Csicsergő – Kemény Henrikkel, légvárakkal és utcaszínházzal
A szombati nagyobb gyerekeknek
szóló TeiS rendezvény után vasárnap az igazán apróknak kedvezett
az ajánlott program. A Klauzál téri jól felszerelt játszótéren vasárnap, május 20-án Csicsergő programra várták a gyerekeket. Délelőtt 10 órától arcfestés, lufiszobrászat, vásári komédia, kézművesek és kreatív játékok asztala várta
a csemetéket a téren. Programként
a szülők, sőt talán a nagyszülők régi kedvencét, Kemény Henrik
bábelőadását, térzenét, a Mollini
Bűvészklubját, majd késő délután
az Ort-lki Báb-és utcaszínház tagjainak műsorát kínálták a szervezők. Természetesen az elmaradhatatlan légvárak sem maradtak ki a
programból. A jubileumi ünnepség hírét maguk a gyerekek vitték
tovább a 125 éves Erzsébetváros
felirattal ellátott léggömbökön.

A Csicsergõ rendezvényén Kemény Henrik bábszínháza szórakoztatta a
kicsinyeket és a szülõket egyaránt, a felejthetetlen Vitéz Lászlóval és
elmaradhatatlan palacsintasütõjével

bobtailig és a vad kinézetű ír farkaskutyákig mindenféle kutya
megtalálható volt.
Neves tenyésztők mutatták be
a kutyákat, így például bemutatkoztak a My Desteny basset
houndok, a Svájci Fehér Juhászkutyások, a Szentbernáthegyi Baráti Kör, az Ír farkaskutyák - Ádh
Mór kennel, a Manipulus tacskók. Az időponthoz kötött első
program a MEOE Gödöllői Kutyakiképző Iskolájának bemutatója volt, ahol engedelmességi,
ügyességi, szituációs, őrző-védő
gyakorlatokat végeztek a közönség bevonásával. A vállalkozó
kedvű érdeklődők kipróbálhatták
az őrző-védő kutyák ügyességét.
A délutáni program elején Orci
kutya és kísérője Laci kutyajó
show műsora volt a színes eseménye a rendezvénynek, majd a Magyar Pásztorkutyák Bemutató
Csoportjának fellépése után a keverékek és törzskönyv nélküli fajtatiszta ebek számára szervezett
szépségversenyen izgulhattak a
nézők kedvencükért.
A rendezvényen nem csak a
kutyákkal lehetett „megismerkedni”, az utcahosszon felsorakozott
sátrakban megtalálhatták az érdeklődők a Magyar Állatvédő és
Természetbarát Szövetséget, a
Tappancs Állatotthont (Tatabányáról), részt vett a Vizsla Kuckó
- Vizsla mentők - Vizsla Túra csapata, az „Állatorvosi” sátorban a
Murmuczok, a „Spanita és barátai” kutyakozmetika és volt K9
kutyakiképző sátor is.
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Erzsébetváros 125 éves
Az 1800-as évek elején Erzsébetváros még tervszerűen sem létezett, pontosabban szólva a mai VII. kerület még Terézváros része
volt. 1875-ben, amikor felvetődött, hogy a Nagykörút
részeit az érintő kerületekről nevezzék el, a Fővárosi
Közmunkák Tanácsa arra
is javaslatot tett, hogy a túlságosan hosszú Terézvárost érintő szakasz egy részét, a már korábban kiraj-

zolódó „Erzsébetváros”
tervek szerint, Erzsébet
körútnak nevezzék el. Ferenc József osztrák császár
és magyar király 1882 januárjában engedélyezte az
„Erzsébet”-név használatát. A fővárosi közgyűlés
1881 december 11-én döntött „a VII-ik közigazgatási
kerületnek „Erzsébet” külvárosa leendő elnevezése
tárgyában”. Ehhez azonban engedélyt kellett kérni

Ferenc József osztrák császár és magyar királytól,
aki hozzájárulását adta,
hogy „a fővárosi VII-ik
kerület a királyné őfelsége
tiszteletére - ennek legmagasabb hozzájárulásával „Erzsébet” városnak nevezhető”. A következő évben a Király utcától délre
eső területet leválasztották
Terézvárosról. Erzsébetváros mai határvonalait
1935-ben rajzolták meg, a

Dózsa György út, a Király
utca, a Károly körút, a Városligeti fasor, a Rákóczi
út, Baross tér, Thököly út
és a Verseny utca által körülhatárolt 2,1 km2 nagyságú területen. Erzsébetváros, a főváros legkisebb
és egyben legsűrűbben lakott kerülete május 18-tól
25-ig jubileumi ünnepségsorozattal emlékezik
meg a nevezetes évfordulóról.

Erzsébet királyné

Jubileumi Kulturális Napok kerületszerte

Megnyitó ünnepség emléktábla avatással

Az ünnepélyes megnyitón a városháza elõtt Hunvald György polgármester L. L. Junior
elõadómûvész és Nagy „Csonttörõ” János bokszoló közremûködésével leleplezte a
Polgármesteri Hivatal melletti kõburkolaton azt a márványtáblát, amely az évfordulónak
állít emléket. A tábla szövege: „Erzsébet királyné nevét kerületünk 125 éve vette fel. Az
évforduló alkalmából állíttatta Erzsébetváros Önkormányzata. 2007.”

A május 18-i testületi ülést
megszakítva került sor Erzsébetváros névadásának
egyben 125. születésnapjának méltó megünneplésére hivatott jubileumi
rendezvénysorozat megnyitójára. Megnyitó beszédet mondott Hunvald
György polgármester. A
rendezvényen részt vettek
a képviselő-testület tagjai,
dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző, a Hivatal irodavezetői, több civil szervezet
képviselője, a kisebbségi
önkormányzatok tagjai
valamint az erzsébetvárosi önkormányzat vendégei, a testvérvárosok delegációi is.

Az ünnepélyen elhangzott
beszédében
Hunvald György polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd felhívta
a figyelmet arra, hogy az
önkormányzat előtti téren
összegyűlt vendégek és érdeklődők két különleges
esemény részesei.
- Az első egy márványtábla elhelyezése,
amely annak állít örök emléket, hogy 125 éve vehette fel kerületünk Erzsébet
királyné nevét. Ez a jubileum kínálta ezt a lehetőséget, hogy a mai ünnepi testületi ülés keretében felavassuk ezt a táblát. Jelezve ezzel is, hogy számunk-

ra milyen fontosak, sokat
jelentenek a hagyományok, a múlt, mindazok az
értékek, melyekkel kerületünk bír.
Az emléktábla leleplezésekor Hunvald György
polgármester segítségére
volt L. L. Junior előadóművész és Nagy „Csonttörő” János bokszoló is,
akik
megjelenésükkel
nem csak az ünnepség,
hanem a jövőben Erzsébetváros
közéletének
szerves részesei kívánnak
lenni. A bejelentett megállapodás
értelmében
boksz és tánciskola nyitásával kívánják támogatni
a kerületi gyermekeket.

Büszkén mutatjuk az irányt
testvérvárosaink felé
Ezután a polgármester
fölavatta az ugyancsak a
hivatal előtt elhelyezett
kandelábert, amely a
VII. kerület testvérvárosainak nevét, irányát és
távolságát mutatja.
- Adottságaink, napi
problémáink eltérőek lehetnek, és mások a megoldásaink is. De ezek megbeszélése, a tapasztalatok
megosztása mindannyiunk
számára hasznos lehet mondta a polgármester,
aki külön köszöntötte a
testvérvárosok delegációit.
A kandeláber avatásán
megjelent a bolgár Sveti

Vlas képviselője, a lengyel Siedlca polgármestere, a francia Nevers alpolgármestere, a görög
Thessaloniki-Stavroupoli
polgármestere és a leendő
horvát
testvérváros,
Pozega polgármestere és
kísérőik. Mint jövendőbeli testvérvárosunk képviselője, részt vett a rendezvényen Belgrád Starigrad
kerületének polgármestere is. A delegáció tagjai
Hunvald Györgytől egyegy darabot kaptak abból
a nemzetiszínű szalagból,
amellyel az irányjelző
kandelábert díszítették.

Az irányjelzõ oszlopon látható testvérvárosaink neve,
címere, tájolása, és kerületünktõl való távolsága is
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Gurmai Zita EP képviselõ örökbe fogadta a Dob utcai iskolát

A gyerekek, akik mindent tudnak az EU-ról
2004. május 1-én Kelet és Nyugat Európa
nagy része egyesült az
Európai Unióban. Az
akkor csatlakozott országok sorában, ezen
a napon hazánk is az
Európai Unió tagja
lett. Bár idén immár a
harmadik évfordulót
ünnepeltük, kérdés,
tíz emberből hányan
tudják felsorolni az
uniós tagállamokat?
A Dob utcai MagyarAngol Kéttannyelvű
Általános Iskola és
Vendéglátó Szakiskola diákjai bizonyosan.
A korábban lezajlott selejtező és elődöntő után május
18-án a Jubileumi Kulturális Napok keretében került
sor a Dob utcai iskola EUvetélkedőjének döntőjére.
Már maga az elődöntő sem
volt könnyű, hiszen a felkészülés mellett gyakorlati
feladatokat is el kellett végezniük a jelentkező csapatoknak, így például a kapott ország egyik híres épületének makettjét illetve
népszerű süteményét kellett
elkészíteniük.
A döntőn az 5-8. osztályosok 10, míg a szakiskolások 3 háromfős csapattal
vettek részt. A két korcsoportban különböző nehézségi fokozatú kérdéseket
kaptak a gyerekek. Először
tesztfeladatokat kellett írásban megoldaniuk, melyek
pontértékét átvitték a gyakorlati részbe is. Ez utóbbin
a versenyzők szinte minden
esetben táncokkal, dalokkal, előadásokkal mutatták
be az adott országot.
A zsűri elnöke Gurmai
Zita EP képviselő volt, a
zsűri tagjai: Szanyi Tibor
országgyűlési képviselő, dr.
Szabó Zoltán, a VII. kerület
országgyűlési képviselője,
Havas
István
az
Ernst&Young képviseletében, Szuhay Andrea az EU
Bizottság Bp-i Képviselete
politikai osztályának vezetője, Márta Edit igazgató
asszony, Dr. Kispál Tibor

kerületi képviselő, és Tóth
Mária az EPSZK vezetője.
A verseny szünetében,
bevonva a közönséget is a
játékba, Hunvald György
polgármester tett fel az
EU-ra vonatkozó kérdéseket, melyek helyes meg-

válaszolásáért könyvjutalom járt.
A szakiskolásoknál a
nyertes Írország csapata,
azaz a 11. osztály tagjai lettek. A felsősöknél az Olaszországot képviselő csapat
nyolcadikosai lettek a leg-

jobbak. A fődíj egy brüszszeli út, melyen a gyerekek
és felkészítő tanáraik vehetnek részt. Ám minden
résztvevőnek jutott valamilyen „út”, hiszen Kiss Péter
szociális és egészségügyi
miniszter felajánlásával él-

ve, 20 gyermek augusztusban 5 napos zánkai kiránduláson vehet részt, valamint 10 gyermek a Pécs
melletti Magyarhertelend
polgármesterének, Kovács
Gyulának meghívására két
napos pécsi látogatást tehet.
Gurmai Zita a rendezvényen jelentette be, hogy
örökbefogadja az intézményt. Az erről szóló okiratot az iskola igazgatónője, Márta Edit vette át. Az
örökbefogadással Gurmai
Zita vállalta, hogy támogatja az iskolát, segíti munkájukat, a gyermekek tanulmányait, EU-val kapcsolatos rendezvényeit, illetve figyelemmel kíséri az iskolában elindult kezdeményezést, a tantervbe illesztett
EU-ismeretek oktatásáról.

Az EU-Bál kedvezményezettje a Dob utcai iskola
Idén, május 13-án a
Károlyi Rezidencia
adott otthont az immár hagyományos, 4.
alkalommal megrendezésre kerülő EUbálnak. A bál háziasszonya és nem utolsósorban szervezője
Gurmai Zita Európa
Parlamenti képviselő,
fővédnöke Kiss Péter
volt. A rendezvényen
részt vett kerületünk
polgármestere,
Hunvald György is.
A részletekről Kispál
Tibor képviselő tájékoztatta kollegánkat.
A Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány
által jegyzett EU-bálon
olyan politikusok, üzletemberek vesznek részt,
akik munkájuk során kötődnek az Európai Unió
intézményéhez. A rendezvény belépőjegyes, a
háziasszony Gurmai Zita
minden évben jótékony
célra ajánlja fel a bevételt.
Idén, a borsos, mintegy 40 ezer forintos be-

lépti díj ellenére is több
mint 600-an vettek részt
az eseményen. A felajánlást, vagyis az idei bevételt a Dob utcai MagyarAngol
Kéttannyelvű
Vendéglátó és Általános
Iskola kapta, ami talán
nem meglepő annak tudatában, hogy Gurmai
Zita EU-képviselő már
korábban bejelentette,
hogy „örökbe fogadja”

az iskolát. A bálon más is
kedvet kapott a támogatáshoz, megjelent dr.
Nagy János vezérőrnagy,
a Magyar Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka és bejelentette,
hogy egy tucat számítógépet adományoz a kedvezményezett Dob utcai iskolának.
A támogatók sorában
Erzsébetváros részéről a

polgármester
mellett
megjelent több kerületi
képviselő, Ripp Ágnes,
Solymári Gabriella, Bán
Imre és a lapunkat tájékoztató dr. Kispál Tibor,
valamint Tóth Mária az
Erzsébetvárosi
Pegadógiai Szolgáltató Központ vezetője, Márta Edit
az iskola igazgatója és
Hollósi Géza a művelődési iroda vezetője is.

Kispál Tibor önkormányzati képviselõ, Herczog Edit EP képviselõ, Márta Edit igazgató,
Dr. Gurmai Zita EP képviselõ, Dr. Nagy János VPOP parancsnok
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Hivatal a téren
A jubileumi ünnepségsorozat egyik különleges eseménye
volt a Hivatal a téren
elnevezésű,
nagyszabású program május 19-én,
amikor is Erzsébetváros Polgármesteri
Hivatala egy teljes
napra „kiköltözött”
a Klauzál térre.
- Célunk volt, hogy
önálló rendezvénnyel a
hivatal is bekapcsolódjon a jubileumi ünnepségsorozatba,
ezáltal
jobban megismertessük
a hivatal tevékenységét,
kötetlenebb körülmények között közelebbi
kapcsolatba kerüljünk a
kerület lakosságával -

teljes napra „egymáséi
lehettek”. A Fele sem
igaz vetélkedőn a hivatal
és a lakosság csapata
mérkőzött meg, és sokan
„igényeltek”
(fiktív)
okmányokat is.

A nagyközönség is tanúja lehetett egy fiatal pár esküvõi szertartásának

vendégkönyvünkben is
megfogalmaztak a látogatók. A rendezvény az
itt dolgozók számára is
egyfajta csapatépítő alkalomként is szolgált. A

A Hivatali sátorban a kihelyezett ügyfélszolgálat, adócsoport és az okmányiroda munkatársai adtak felvilágosítást

tájékoztatott a hivatal
vezetője dr. Kálmán
Zsuzsanna jegyző. - Az
egész napos rendezvény
létrehozását
komoly
szervezési munka előzte
meg. A ötletek és azok
megvalósítása csapatmunka
eredménye,
melyben jelentős szerepet vállalt a hivatal közel ötven dolgozója,
akiknek
színvonalas
munkáját ezúton is szeretném megköszönni.
Úgy érzem, jól sikerült a
hivatal első ilyen rendezvénye. Ezt támasztják alá a helyszínen tapasztaltak, továbbá azok
az elismerő vélemények,
amelyeket kihelyezett

pozitív visszajelzések
ösztönzően hatottak, bebizonyosodott, hogy lét-

jogosultsága van az
ilyen programoknak.

hattak a vállalkozó kedvű
kerületiek.

Hivatali sátor
A Hivatal a téren elnevezésű rendezvény programjai három helyszínen
zajlottak. Az úgynevezett
Hivatali sátorban a kihelyezett ügyfélszolgálat,
az adócsoport és az okmányiroda munkatársai
adtak felvilágosítást az
érdeklődő lakosoknak. A
legtöbben a gépkocsi átírással, az egyéni vállalkozói igazolványok kiadásával, sokan pedig az
illetékváltozásokkal kapcsolatban kértek információkat. Itt kapott helyet a hivatal szakmai
munkáját és eredményeit
bemutató kiállítás is, az
érdeklődők rövid előadást hallhattak a hivatal
és Erzsébetváros történetéről, illetve az ezzel
kapcsolatos kérdésekből
összeállított totót játsz-

Fele sem igaz
A Buli sátor humoros kínálatában a legnépsze-

Kisvasúttal
Erzsébetvárosban
A két sátor közötti terület elsősorban a gyerekeknek szóló, játékos vetélkedőknek, kreatív foglalkozásoknak adott otthont, illetve itt kapott helyet a kerület nagyberuházásait ismertető fotómontázs bemutató is.
Ugyanakkor igen közkedveltnek bizonyult a
nap folyamán több alkalommal is útnak induló

A hangulatos mûsort adott Payer András

rűbbnek az esküvő-szimulátor bizonyult: 38
pár „kötött házasságot”,
akik, ha nem is holtodiglan-holtomiglan, de egy

Sokan tettek helytörténeti körutazást az elektromos kisvonattal

helytörténeti körutazás,
melynek keretében az érdeklődők
elektromos
kisvonattal járták végig
Erzsébetváros nevezetes
helyeit. Persze a nap
nem múlhatott el hangulatos, zenés program nélkül: a jelenlévőknek
Payer András énekelt,
Gyarmathy István zongorakíséretével.
Egy valódi esküvõ
A jubileumi rendezvény
egy megható eseménnyel
is szolgált. A nagyközönség is tanúja lehetett egy
fiatal pár esküvői szertartásának. A feldíszített
helyszínen, ünnepélyes
keretek között Hunvald
György polgármester adta
össze a fiatalokat.
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A törvényes keretek adta szabályozás szerint az országos tisztújítást követõ 30 napon belül a helyi Fidelitas tagszervezeteknél, így Erzsébetvárosban is megtörtént a tisztújítás. A
május 8-i találkozón, a helyi Fidesz Klauzál tér 16. szám alatti irodájában 24 tag vett részt.
Egy tartózkodás mellett, 23 igen szavazattal a tagok Megyesi Mózest választották meg elnöknek. Ellenjelölt nem volt. A szervezet alelnöke Kismarty Anna és Téglássy Máté lett. A
csoportgyûlésen részt vett dr. Deutch-Für Tamás képviselõ, és Schneller Domonkos, a
Fidelitas budapesti elnöke.
Az erzsébetvárosi Fidelitas egyelõre a megyesimozes@fidesz.hu e-mail címen elérhetõ,
ám készül új honlapjuk is. A címrõl tájékoztatjuk majd olvasóinkat.

A komfortérzetünkért naponta takarítják

Tiszta terek, parkok és illemhelyek

A kerületi közterületi illemhelyeket rendszeresen takarítják

A kerületiek jó közérzetéért a Kamilla Kht.
dolgozói nap, mint nap sokat tesznek. Kezük
munkája által tűnik el a szemét a parkokból,
tisztul meg a homokozó a piszoktól, a kutyafuttató az ebek ürülékétől. Most Sztipich István, a Kht. igazgatójának segítségével következzen egy rövid bepillantás a mindennapjaikba.
- Az erzsébetvárosi köztereket - összesen tizenhármat - naponta takarítjuk, a tisztaságért tíz-tizenkét ember dolgozik.
Bár a munka egész évben
folyik, a szemét mennyisége a játszóterek és a
parkok gyakori látogatottsága miatt ilyenkor
megsokszorozódik. A
szemetes edényeket kiürítjük, a hulladékot elszállítjuk. Ha szükségesnek látjuk, a tereken lévő
díszburkolatok és a
sétálóutak felületét vízzel
tisztítjuk meg, ilyenkor a
padokat is lelocsoljuk.

Ezen a nyáron egy újdonsággal is szolgálunk, szárazság idején a homokozókat is locsolni fogjuk,
hogy a homok ne szálljon
mindenfelé.
A kerületben működik négy kutyafuttató, az Almássy, a Klauzál, a
Kéthly Anna téren és a
Dob utcában - ezeket
szintén naponta karbantartjuk. Júniustól megkezdjük a futtatókban lévő gyöngykavicsok fertőtlenítését, a baktériumokat égetéssel pusztítjuk el, vegyszereket nem
használunk, hogy megóv-

juk a kutyák épségét.
Működtetünk
három
nyilvános illemhelyet,
amelyek tavasztól őszig
tartanak nyitva. Idén egy
kicsit később nyitottunk,
mert a biztonságos működéshez szükséges, fontos
karbantartási munkákat
végeztünk el. Kicseréltük
az életveszélyes villanyvezetékeket, az elhasználódott csöveket és többek
között új csaptelepeket,
villanykapcsolókat és
biztosítékokat szereltünk
fel. Az Almássy térivel
készültünk el legkorábban, majd megnyitottuk a
Rózsák tereit, június elején pedig már a Klauzál
téri mosdó is készen lesz.
Az illemhelyek
egyébként ingyenesek, állandó személyzettel működnek, minden nap délelőtt tíztől este hatig tartanak nyitva.
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Újra a Szabadidõközpontról
„Csak lakosságbarát megoldást
tudok támogatni”
Az Erzsébetváros újság legutóbbi számában két cikk is foglalkozott az Almássy
Téri Szabadidőközpont sorsával. Molnár István képviselő
a témához kapcsolódva kért hozzászólási lehetőséget.
- A kerület a rendszerváltás
óta számtalan konstrukcióban próbálta fenntartani,
üzemeltetni, hasznosítani a
Szabadidőközpontot. Számos esetben történt koncepcióváltás az épület működésének finanszírozását, illetve
a működtető személyét tekintve. A megjelent két vélemény sok mindent jól lát
az ATSZK múltját, jelenét
és jövőjét tekintve. Úgy látom azonban, hogy talán a
probléma legfontosabb eleme nem lett eléggé kihangsúlyozva. Ez pedig az, hogy
egy Szabadidőközpont nem
fenntartható nagy tömegeket
vonzó, késő estébe nyúló
rock-koncertek gyakori rendezése nélkül. Ezt mindenki
tudja, ha tagadja is. Ez pedig
azt jelenti, hogy a döntések
előtt bárki bármit is ígér, a
gazdasági kényszer előbb
vagy utóbb mindenkit rákényszerít az ilyen típusú
rendezvények szervezésére.
Ez a terület lakóövezet.
Sűrűn beépült, sétálóutcával

határolt, az érkezők parkolását biztosítani képtelen. Az
itt élőket is meg kell kérdeznünk arról, hogy mit szeretnének. Az ő életük, hétvégi
nyugalmuk, az, hogy ablakot tudjanak nyitni péntek,
szombat, vasárnap este is,
hogy a távozó koncert rajongók szemete ne öntse el
rendszeresen a teret, stb., ez
mind fontos szempont kell,

S TA R T P L U S Z

S TA R T E X T R A

Molnár István

hogy legyen a döntésnél.
Évekig próbálkoztunk, kísérleteztünk
különböző
megoldásokkal, de azt hiszem, nem sikerült megtalálnunk az igazit. Ezért a
magam részéről - mint a
körzet képviselője - a végleges, a körzet lakóinak igényét kiemelten figyelembe
vevő megoldást tudok csak
támogatni, úgy, hogy azt
előzetesen egyeztetni fogom
az itt élőkkel.

ÉS

Idén nyártól folytatódik a Start program, ugyanis a Start
kártya további társadalmi csoportokra történõ kiterjesztésére vonatkozó törvényt elfogadta az országgyûlés - tájékoztatott Filló Pál, Erzsébetváros országgyûlési képviselõje, a Parlament foglalkoztatási bizottságának tagja. A
kártya segítségével a jövõben a kisgyermekesek és az 50
év felettiek munkavállalási esélyei nõnek.

Kisgyermekeseknek
Az elhelyezkedésüket a Start Plusz kártya segíti, tulajdonosát
a foglalkoztatónak a munkáltatói és társadalombiztosítási járulékok helyett elsõ évben 15 százalékos, míg a másodikban
mindössze 25 százalékos járulékot kell fizetni.

50 év felettieknek
Az idõsebb korosztály számára a Start Extra programja segíti az elhelyezkedést. Itt az elsõ évben a munkáltatói és társadalombiztosítási járulékok helyett egyáltalán nem, míg a második évben is csak 15 százaléknyi járulékot kell fizetni.
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ERZSÉBETVÁROSIAK
ERZSÉBETVÁROSRÓL
Gyermeknap
Az Alsóerdõsori általános iskolában immár hagyomány, hogy iskolai szervezésben megünneplik a
gyermeknapot. Most a iskola kisdiákjait kérdeztük meg, hogyan
ünneplik otthon és az iskolában a
gyereknapot, mit szoktak és mit
szeretnének ajándékba kapni.

Kalya Ádám:
- Gyereknapkor otthon
palacsinta a menü, amit
nagyon szeretek. Ilyenkor több idõt szánnak
rám a szüleim, sokat játszunk, legtöbbször kimegyünk a Városligetbe sétálni. Ritkán kapok ajándékot, de ha most mégis meglepnének valamivel, egy mobiltelefon lenne
a kívánságom.

Domahidy Farkas:
- Ha lehetne ajándékot
kérni, a trópusokra,
Dél-Amerika õserdeibe szeretnék elutazni
anakondát nézni. Az
iskolai ünnepen a jó magatartásért járó „mosolygó jelvényt” szeretném egyszer megkapni, ezzel örömet szereznék a
szüleimnek és otthon még jutalmat
is kapnék érte.

Fórika Eszter:
- Gyereknapon az
egész
családunk
együtt megy az Állatkertbe vagy a Vidámparkba és eszünk valami finomságot egy híres cukrászdában. Külön ajándékot nem szoktam kapni, igaz, egy nappal elõtte
van a születésnapom.

Révay Rebeka:
- Anyukámmal és baráti társasággal elmegyünk Hûvösvölgybe
kirándulni. Betérünk egy
gyorsétterembe és megeszünk egy
menüt, amit választok. Mindig kapok
valamilyen ajándékot, a mostani kívánságom, hogy beköttessük az
internetet. Az iskolában az ügyességi
sportjátékokat és a kézmûves foglalkozásokat szeretem.

Szalacsovis Sándor:
- Hármasban, apu,
anyu és én, kimegyünk
a Városligetbe, - én
ilyenkor minden programban részt veszek vagy elmegyünk valamelyik múzeumba. Gyereknapon
meglátogatjuk a nagymamámat, aki
a kedvenc ételemet készíti el. Ez az
ajándék. Az iskolában a szkanderezést szeretem.
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Részletek a felújításról

Megújul a Damjanich utca
Demszky Gábor főpolgármester és Hunvald György
polgármester útfelújításokról szóló sajtótájékoztatójáról már előző lapszámunkban tájékoztattuk olvasóinkat. Ahogy ígértük, most a
Damjanich utca felújításáról
közlünk részleteket.
Április 20-án vonult fel az útfelújítást végző kivitelező a Damjanich utcában, ahol a gázvezeték
rekonstrukciója már befejeződött, május végéig pedig az út- és
a vízvezeték felújítását végző kivitelezők egymás mellett dolgoznak. Hunvald György polgármester elmondta: a Damjanich
utca május végére készül el, a beruházás 113 millió forintba kerül.
Az önkormányzat május elején
döntött arról, hogy a mostani
munkálatokkal párhuzamosan
1500 négyzetméter zöldfelületet
is felújítanak.
A most tervezésre kiírt pályázatok
között szerepel a Wesselényi utca
felújítása, amely várhatóan kora
ősszel újul meg, amennyiben a Főváros a terveknek megfelelően tudja a programot folytatni. Tervezés
alatt van továbbá a Városligeti fasor teljes szélességben történő átépítése.

Összehangolt közmû
és útfelújítás
A közműmunkák és az útfelújítások összehangolása az egész
program során érvényesül.
Ahogy az elmúlt két évben, az útfelújítási munkálatok többségét
idén is közműmunkák előzik
meg. Az idei évben összesen 80
helyszínen végzik el a közmű-rekonstrukciót az út felújítása előtt.
Az elöregedett csatorna-, víz-,

Vízvezeték-felújítás
A fővárosi útfelújításokhoz
kapcsolódóan a Fővárosi Vízművek Zrt. a Damjanich utca
alatt húzódó vezeték felújítását
végzi a Dózsa György út és a
Rottenbiller utca között. A
2007. március 5-én megkezdett
rekonstrukciós munka befejezése május végére várható. Ez
alatt az idő alatt 712 méter
hosszan megújul az 1897-ben
lefektetett, 110 éves, 160 mm
átmérőjű elosztóvezeték és 26
bekötés cseréjére is sor kerül, a
régi ólom bekötéseket és öntöttvas vezetéket korszerű műanyag váltja fel.

Útfelújítás

gáz- és elektromos vezetékek cseréjével, javításával megelőzhető,
hogy a felújított utakhoz a közeljövőben hozzá kelljen nyúlni. A
Fővárosi Önkormányzat 5 évig
nem ad ki burkolatbontási engedélyt a tulajdonában álló, frissen
felújított utakra, ezért közműmunkák elvégzésére csak az adott
út felújítása előtt van lehetőség.

Az út felújítása során kezdetben
a szakaszra eső, összesen négy
trolibuszmegállót a legmodernebb technológiával, úgynevezett bazaltbetonnal építenek át,
és közel 160 méter szegélyt kijavítanak, valamint újraaszfaltozzák a járdát. Ahogy a belvárosi felújítások kapcsán megszokott, a Damjanich utcában is
összesen 16 úgynevezett parkolást gátló fület építenek a szabályos parkolás elősegítése érdekében.

Virágba borultak... a belsõ udvarok
Az 10. választókerületben
immár évek óta hagyomány, hogy májusban a
körzet képviselője, Gál
György virágot adományoz a körzetében élőknek. No persze nem személyesen a lakóknak, és nem
csokrokat, hanem a társasházaknak, és földlabdás
egynyári növényeket.
Az első évek tapasztalatai alapján már tavaly kiderült, hogy
összesen 11750 tő virágra van
szükség ahhoz, hogy a városrész társasházainak belső udvara és körfolyosói egész nyáron
virágban pompázzanak.
Gál György képviselő elmondta, hogy idén is nagy sikere
volt a kezdeményezésnek, már az
előzetesen jelentkező társasházi
közös képviselők számából tudható volt, hogy minden tő virágnak
meglesz a gazdája.

- Az akció sikere nagy öröm,
mivel így nem csak szépíteni
tudjuk választókerületünk házait, az itt élők közvetlen lakókörnyezetét, hanem úgy gondolom,
elősegíti bizonyos környezettudatos együttgondolkodás kialakulását is. Azt hiszem, hogy ha
a lakóközösség közösen óvja,

gondozza a növényeket, akkor
ez lehet az első lépés ahhoz,
hogy összekovácsolódjanak,
összefogjanak az egy társasházban élők, és kényszerű közösségüket felváltsa a közös fejlesztés, szépítés igénye - mondta
Gál György május 19-én, a virágtálcák szétosztása közben.
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A közterület-felügyelet újra ellenõrzött!

Fokozott ellenõrzés alatt az ebek

Illusztráció

Ismét kiemelt kutya-ellenőrzést tartott a kerületi
közterület-felügyelet május 18-án a Klauzál téren, a Rumbach Sebestyén - Dob utca sarkánál lévő kutyafuttatónál, az Almássy téren, a Rózsák
terén illetve a környező utcákban. A Kéthly Anna
téren nem volt fokozott ellenőrzés, mert a kutyafuttatón éppen karbantartási munkálatok folytak, így a többi helyen fokozottabb figyelmet fordítottak az ebekre illetve az ebtartókra.
B. Kiss Mihály az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet vezetője rendelkezésünkre bocsátotta az ellenőrzés adatainak összesítését. Eszerint összesen
18 kutyát vizsgáltak meg
az ellenőrzés két órája
alatt. A chip vizsgálat során egy kerületi és egy VI.
kerületi kutyában nem találtak chippet, egyben pedig „idegen” eszközt találtak. Mint kiderült, ez utóbbi kutyus vidékről származik, ahol már korábban
bechippelték. Póráz használatának elmulasztása
miatt két esetben, szájkosár használatának elmulasztása miatt pedig egy
esetben figyelmeztették a
gazdikat a helyi rendelet

szabályozásának betartására. A kutyatartóknak
tudniuk kell, hogy a helyi
rendelet szabályozásának
figyelmen kívül hagyása
szabálysértésnek minősül,
ami akár 30 ezer forintos
büntetést is vonhat maga
után. Bár immár a 2. fokozott ellenőrzésre került
sor, a helyi közterület-felügyelet még mindig eltekintett a forintban kifejezett
figyelmeztetéstől,
egyelőre még csak szóbeli
„ejnye-bejnye” járt a szabályok be nem tartásáért.
Ám ne felejtsük el, a szabályok nem tudása nem
mentesít a felelősség alól...
B. Kiss Mihály a tapasztalatokról az alábbiakban számolt be: az utcán ta-

A K Ö Z T E R Ü L E T- F E L Ü G Y E L E T

pasztaltak és a kollégák elmondása alapján még mindig szükség lenne az eb tulajdonosok figyelmét felhívni a vonatkozó helyi rendelet - 46/2005. (XII. 19.) megismerésére és betartására, különösen tekintettel a
kutyafuttatók környékére.
Sok kutyatartó ennek
a nem ismeretére vagy
nem egyértelmű értelmezésére panaszkodott, hivatkozott. Erre alkalmas
fórumként javasoljuk tájékoztató plakátok kihelyezését a kutyafuttatók
területén, illetve cikk
megjelentetését az Erzsébetváros újságban. A helyi médiában való nagyobb mértékű publikációt az ebtartók is kérték.
Az ellenőrzés során ismét sokan megemlítettek, hogy többször kellene ellenőrizni a köztéren
kihelyezett kutya zacskók mennyiségét, illetve
a törvényben figyelembe
kéne venni a kötelező védőoltás és a chip beültetésénél az eb életkorát.

ÚJ HONLAPJA

Gyakorlati tapasztalatunk azt mutatja, hogy az állampolgárok igazából nincsenek tisztában azzal,
hogy a közterület-felügyelet konkrétan mivel foglalkozik, mik tartoznak
feladataink közé, illetve milyen hatáskörrel rendelkezünk. Úgy gondoltuk,
hogy a kornak megfelelõen „közelítünk” a kerület lakói felé. Lehetõségünk
nyílt arra, hogy a világhálón önálló lappal jelentkezzünk, melyben megismertetjük Önöket többek között szervezeti felépítésünkrõl, feladatainkról,
intézkedéseinkrõl, azok jogszabályi háttereirõl. 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
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Szereltessünk be klímát!
De vajon kell hozzá engedély?
A megszokottól eltérő, átlagon felüli hőmérséklet miatt mostanában biztosan sokak fejében megfordul, jó lenne egy klímaberendezés!
Nézzük, mit kell tudni a beszerelésével kapcsolatos szabályokról! A legfontosabb tudnivalókat Szikoráné Zvara Judit, az önkormányzat
műszaki irodájának csoportvezetője mondja
- A klímaberendezések
lakáson belüli beszerelését nem kötik építési engedélyhez. A légkondicionáló erkélyen vagy teraszon elhelyezett kültéri
egységét olyan magasságban kell felszerelni,
hogy ne látsszon és ne
legyen a homlokzat közelében. A berendezések
működtetésekor be kell
tartani a helyi rendelet
által előírt zajszint - értéket, hogy a környezetünkben élők nyugalmát
ne zavarjuk! Amennyiben a légkondicionáló
kültéri egységének kivezetését a tulajdonos udvari homlokzaton szeretné elhelyezni, a lakóközösség
beleegyezését
kell kérnie, valamint a
ház alapító okiratában és
az SZMSZ-ben leírtaknak kell megfelelni.
Ha lakásunk főútvonal mentén épült, a rendelet szerint emeletre
nem szerelhetjük fel a
légkondicionálót, mert
kivezetése rontja a városképet. Egy földszinti
üzlet esetében könnyebb

a helyzet, mert a berendezés kivezetését elrejthetjük egy oda illő reklámtáblával. A tábla elhelyezése viszont már
engedélyhez kötött! Az
engedélyeztetési kérelmet a műszaki irodához
kell benyújtani, az ügyintézés hivatalosan 30
nap. A rendeletben előírt
dokumentumokat természetesen mellékelni kell.
Ha az épület műemlékvédett, az engedélyt
az Örökségvédelmi Hivatal adja ki, az önkormányzat ilyenkor szakhatósági feladatot lát el.
A műemléki környezetben lévő ingatlanok esetében fordított a helyzet,
az engedélyt az önkormányzat adja, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal pedig, mint szakhatóság működik közre.
Újonnan épített lakások esetében a műszaki
iroda javasolja, hogy alakítsanak ki egy központi,
közös klímarendszert,
így aki klímát szeretne,
az a későbbiekben erre
rácsatlakozhat.
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A 2007. évi Növényesítési pályázaton az alábbi táblázatban
szereplő társasházak és önkormányzati intézmények
nyertek vissza nem térítendő támogatást, melynek összege
összesen 3.259.956-Ft.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottsága
ismételten pályázatot ír ki kaputelefon-rendszer
létesítésére, illetve elavult kaputelefon-rendszerek korszerűsítésére.
A pályázaton részt vehet - tulajdonviszonyaitól függetlenül - minden
Erzsébetvárosban lévõ lakóházi közösség. A pályázaton elnyerhetõ
önkormányzati támogatás a kaputelefon létesítési, illetve korszerûsítési
költségének 50 %-a, vagy lakásonként maximum 6000 Ft.

A pályázat feltételei
- A lakóház rendelkezzen zárható kapuval;
- A lakóközösség vállalja a kaputelefon-rendszer létesítésének, illetve
korszerûsítésének rájuk esõ költségeit, valamint a rendszer telepítése
utáni fenntartását és karbantartását.
A pályázat elbírálása során elõnybe részesül az a lakóközösség, amely
az adható támogatásnál kevesebbet igényel.
A pályázati dokumentáció beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy az Önkormányzat honapjáról (www.erzsebetvaros.hu) letölthetõ.
A pályázatokat zárt borítékban „Közrendvédelmi és Környezetvédelmi
Bizottságának címezve” a Polgármesteri Hivatal (1073 Budapest,
Erzsébet krt. 6., vagy a 1076 Budapest, Garay utca 5. szám alatt lévõ
Ügyfélszolgálati Irodáján kérjük benyújtani.
Benyújtási határidõ: 2007. június 29. 12.00 óra.
Budapest, 2007. május 9.
Bán Imre
Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke

Erzsébetvárosi Esték

T.sz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Az Erzsébetváros Esték
május 8-i programjának
vendége Göncz Kinga külügyminiszter volt.
„Magyarország helye a világban”
című fórumon Göncz Kinga többek között elmondta, hogy külföldi útjain úgy tapasztalja, hogy hazánk megítélése sokkal pozitívabb, mint ahogy azt itthon érezhető. Sajnálatát fejezte ki, hogy az
őszi események miatt szétfoszlott
a „béke szigete” arculat, ám még
így is egy biztonságos, jó ütemben fejlődő országként tartják
számon Magyarországot.
A külügyminiszter asszony
előző tárcája okán, több, az
egészségügyet érintő kérdés is ér-

kezett, melyekre Filló Pál a rendezvény házigazdája válaszolt.
Az egyik legfontosabb kérdés, az
értelmi fogyatékosok nappali ellátására szakosodott intézmény
hiányára vonatkozott. Filló Pál
ígéretet tett arra, hogy Hunvald
György polgármesterrel közösen
javaslatot tesznek a fővárosban
egy értelmi fogyatékosok napközi
otthonának kialakítására. Filló
Pál mindemellett a közgyógyellátással kapcsolatos felvetéssel
kapcsolatban közölte, hogy javasolni fogja, hogy a közgyógyellátással érintettek számára csak a
gyógyszer keret, és ne maguk a
gyógyszerek kerüljenek meghatározásra.

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Pályázó neve és címe
Társasház
Dembinszky u. 33.
Társasház
Wesselényi u. 4.
Társasház
Városligeti fasor 31.
Liget Óvoda
Városligeti fasor 39-41.
Társasház
Thököly út 6.
Társasház
Dembinszky u. 8.
Társasház
Rottenbiller u. 4/b.
Társasház
Jósika u. 13.
Társasház
Dózsa Gy. út 16.
Társasház
Péterffy u. 47.
Társasház
Dembinszky u. 41.
Társasház
Damjanich u. 46.
Társasház
Dózsa György út 66.
Társasház
Nefelejcs u. 43.
Társasház
Vároligeti fasor 23.
Erzsébetvárosi Közösségi ház
Bp.Wesselényi u. 17.
Társasház
Kazinczy u. 7.
Óvoda
Dob u. 95.
Társasház
Marek J. u. 18.
Óvoda
István u. 37.
Társasház
István u. 45.
Társasház
Rejtő J. u. 4.
Társasház
István u. 34.
Társasház
Csányi u. 3.
Társasház
Százház u. 10-18.
Főv. Önk. Idősek Otthona
Dózsa Gy. út 82/b.
Társasház
Rózsa u. 34.
Társasház
Thököly út 21.
Társasház
Damjanich u. 30.
Társasház
Bethlen G. u. 33.
Társasház
Peterdy u. 39.
Társasház
Rottenbiller u. 29/a.
Társasház
Baross tér 14.
Társasház
Baross tér 16.
III. Szoc. Szolgáltató Központ
Dózsa Gy. út 46.

Vissza nem
térítendő
támogatás
50.000 Ft
85.500 Ft
149.000 Ft
115.000 Ft
50.000 Ft
110.000 Ft
35.000 Ft
50.000 Ft
200.000 Ft
49.000 Ft
100.000 Ft
250.000 Ft
250.000 Ft
50.000 Ft
52.500 Ft
250.000 Ft
75.000 Ft
63.000 Ft
65.000 Ft
25.000 Ft
40.000 Ft
25.000 Ft
40.000 Ft
30.000 Ft
219.440 Ft
60.000 Ft
36.250 Ft
55.266 Ft
125.000 Ft
100.000 Ft
25.000 Ft
55.000 Ft
75.000 Ft
50.000 Ft
250.000 Ft

Budapest, 2007. május 17.
Bán Imre
elnök
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A kerületfejlesztési bizottság által elbírálásra kerültek a társasházi pályázatok. A nyertesek részletes listáját következõ
lapszámunkban olvashatják. Ugyanekkor tájékoztatjuk
Olvasóinkat és az érintetteket az esetleges hibákról, hiányosságokról is.

KÖZBIZTONSÁG
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Kitépték az aranyláncot
az idõs asszony nyakából
Egy idős hölgy kereste fel
szerkesztőségünket, hogy
közre adja azt a bűnesetet,
melynek nemrég esett áldozatául. Az asszony nem
látta támadóját, ezért úgy
döntött nem tesz feljelentést az ügyben, azonban figyelemfelkeltés céljából
meg kívánta osztani másokkal is a történteket.
A hölgy, május 5-én
délután kisebb csomagokkal és esernyővel a
kezében tartott hazafelé
egy családi eseményről.
A metróból kiszállva a
Ferenciek terén szállt fel

a 7-es buszra, majd leszállt az Astoriánál. A
Rákóczi út felállványozott járdaszakaszán váratlanul valaki hátra szorította a fejét, és egyetlen
mozdulattal letépte az
egyébként nem feltűnően
viselt, aranyláncot a nyakából. Az idős hölgynek
még volt annyi lélekjelenléte, hogy esernyőjével rácsapjon támadójára
- az esernyő el is tört -,
majd elkezdett kiabálni
és megpróbált a rohanó
férfi után sietni. Időskora
ellenére több méteren át

követte a férfit, aki azonban pillanatok alatt eltűnt
a szeme elől. Az esetnek
nem volt szemtanúja, a
hölgy hátulról látta csak
támadóját, aki szőke hajú
volt, viszonylag fiatalnak, és jól öltözöttnek
tűnt. Az idős asszony elmondta: a fonott, gömb
alakú medállal, ovális, lapos láncszemekből álló
nyaklánc emlék volt, néhai férjétől kapta ajándékba. Mivel támadója
arcát nem látta, úgy döntött nem tesz feljelentést
a rendőrségen.

Pályázati felhívás

„Rajtam is múlik a világ biztonsága”
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság „Rajtam is múlik a világ biztonsága” címmel országos pályázatot hirdet általános iskolák részére. Az iskoláktól akció, esemény szervezését várják katasztrófavédelmi témában.
Pályázni lehet: szabadon választott
akciókkal (pl.: katasztrófavédelmi nap,
túlélő verseny, „ki tud többet a katasztrófavédelemről” verseny, egyéb rendezvények- versenyek, vetélkedők, kiállítások).
A beadott pályázatok komplex anyagok legyenek, melyek kapcsolódnak a tűz
elleni védekezéshez, polgári védelemhez,
veszélyhelyzetek megelőzéséhez, elhárításához. A beküldött anyagokban az isko-

lák dokumentálják - forgatókönyvvel, az
eseményről készített fotókkal, videókkal,
beszámolókkal- az akció szervezését, illetve megvalósulását.
Pályázatok leadásának határideje:
2007. július 30.
A pályázatok leadása és további információ: Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VII. Kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség. Cím: 1076 Garay utca 5.
III./317. Telefon: 462-3390, 462-3391,
462-3392.
A díjak átadására a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapján
kerül sor. A pályázókra értékes nyeremények várnak.

„Kitakarítottak”

Két ismeretlen nõ magát takarítónak kiadva jutott be egy
Szövetség utcai lakásba, elterelték a sértett figyelmét, miközben készpénzt és ékszereket loptak el. A közel egymillió forint értékû ellopott ékszerek: gyémánt flitteres arany
gyûrû, Ferenc Józsefet és Vilmos császárt ábrázoló dombormûvel; nyolcast formázó szemekbõl álló arany nyaklánc
hozzá tartozó karkötõvel; 150 éves, felváltva platina és
arany, rácsos szemekbõl álló nyaklánc keresztet ábrázoló
medállal; szoliter briliáns gyûrû; arany brosstû hozzátartozó zafírral és két briliáns kõvel; kovácsolt, rozettás, rubinköves aranygyûrû; két darab, kõ nélküli aranygyûrû.
A grafikán látható elkövetõk 20 és 25 év körüliek.

Besurranó
Egy Szövetség utcai lakásba lopódzott be a rajzon látható ismeretlen férfi és onnan készpénzt és mobiltelefont vitt el. A
tettes 20-25 év körüli, kb. 180
cm magas, kövér, rövid, tüsi hajú, kerek arcú. Elkövetéskor
barna hasított bõrdzsekit viselt,
melynek hátán és ujján számok
láthatóak.

Garázdaság

1

2

Április 9-én délután a 7-es buszon egy ismeretlen férfi (1.
számú grafika) bántalmazta a busz egyik utasát. Az elkövetõnek volt egy társa is, aki azonban nem nyúlt a sértetthez. Az eset a Thököly úton, a Keleti pályaudvar és a Dózsa György úti buszmegálló közötti szakaszon történt.
Az 1. számú rajzon látható férfi 22-23 év körüli, kb. 175 cm
magas, átlagos testalkatú, szemöldöke és haja színe szõke.
Folyamatosan szipogott. Elkövetéskor narancssárga színû,
hosszú ujjú felsõt, világos farmernadrágot és sportcipõt viselt.
Társa (2. sz. rajz) 25 év körüli, kb. 185 cm magas, mackós
testalkatú, sötétbarna hajú. Ruházata: sötétkék farmerdzseki és farmernadrág, fehér póló.

Közlekedési kultúra a Vörösmarty utcában. A fotót Juhász Péter
nevû olvasónk küldte el szerkesztõségünkbe. Mint azt levelében írta, a képen látható
gépjármû vezetõje úgy parkolt le, hogy autója és a házfal között mindössze 42 cm maradt a járókelõk, adott esetben egy babakocsit toló anyuka számára is.

A Budapesti Rendõr-fõkapitányság VII. Kerületi Rendõrkapitánysága kéri, aki a képeken látható személyeket felismeri, jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a 461-8100 telefonszámot.
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Jubileumát ünnepli a Nefelejcs Óvoda

Tíz gyertya gyúlt a születésnapi tortán
A Nefelejcs Óvoda
hagyományos, születésnapi rendezvénye idén különleges
jelentőséggel bírt:
tizedik jubileumát
ünnepeli az intézmény.
A Nefelejcs Napok április
26-ai megnyitójára a szokásosnál is többen, jelenlegi és hajdani óvodások,
szülők, képviselők és intézményvezetők látogattak el,
hogy közösen ünnepeljék
az óvoda tizedik születésnapját. Az ünnepi műsor
Ripp Ágnes, a művelődési
bizottság elnöke köszöntőjét követően vette kezdetét,
melynek során volt és a jelenlegi óvodások mutatkoztak be, műsorral kedveskedtek az óvodapedagógusok és ezúttal szülők
előadása is színesítette a jubileumi programot. A rendezvényt szülinapi tortázás
koronázta. A nyitó ünnepségen a Bekecs együttes
húzta a talpalávalót a műsort adó gyerekeknek, a
nap zárásaként pedig a Kolompos együttes táncházában rophatták a fáradhatatlan ovisok.
A második nap is tartogatott meglepetéseket:

az óvoda művészi torna
csoportja mutatta be tudását a szülőknek, majd az
óvoda dolgozói adtak műsort a gyerekeknek. Az
ilyenkor hagyományos
kiállítás témája stílusosan
a jubileumi évhez kötődött, a tíz paravánon elrendezett fotók az elmúlt
tíz év Nefelejcs napjait
idézték fel, kiegészülve
az óvoda felhívására beküldött írásokkal, a gyerekek rajzaival és összegyűjtött legjobb bemondásaikkal. Az évforduló
jegyében az óvoda tervezi
egy jubileumi évkönyv
kiadását is, mely az elmúlt esztendők emlékeit
gyűjtené csokorba.

Az elsõ évtized
- Tíz évvel ezelőtt a Damjanich utca 51. szám alatti
lakásóvodából költöztünk
ide, akkor még négy csoporttal kezdve a nevelési
évet - emlékszik vissza
Gyulai Tamásné, aki a
kezdetektől vezetője az
óvodának, és akit arra kértünk adjon rövid áttekintést az intézmény első évtizedéről. - Nagyon örültünk a változásnak, hiszen
a szakmai lehetőségen túl,
jobb környezet, tágas terek és korszerűbb felszereltség állt a gyerekek és
az itt dolgozók rendelkezésére. Az időszak egybeesett helyi nevelési programunk megalkotásával,

az új célok és feladatok
kitűzésével, melyek megvalósításához újabb távlatokat nyitottak a megváltozott körülmények. A
2001-es év fordulatot hozott az óvoda életében,
megújult, kibővült az épület, immár két tornateremmel, nagyobb csoportszobákkal és a fedett játszóterasszal gazdagodtunk. Hét
csoportos óvoda lettünk a
Király utcai lakásóvoda
befogadásával. A bővülés,
átrendeződés minden tekintetben problémamentesen, rövid idő alatt zajlott le, köszönhetően annak, hogy mindenki nyitottan állt az egységes
szakmai munka megte-

remtéséhez. Az évek alatt
bővült „ovi plusz” szolgáltatásunk. Az önkormányzat által ingyenesen
biztosított úszás, korcsolya oktatáson túl, zenés
művészi
tornára,
a
MultiGarden óvodásoknak szóló számítógépes
fejlesztő programra is lehetősége van a gyerekeknek. Újabb szolgáltatásként pedig a zeneiskola
szolfézs előkészítője valamint a fiúk számára szervezett ovi-foci is sikeresnek bizonyult. Mindezek
ötéves kortól, illetve az iskolába lépést megelőző
korban vehetők igénybe,
hiszen addig elsődleges
szakmai szempontunk,
hogy a játék álljon a gyermekek napi tevékenységének középpontjában.
Hosszú évek óta szakmailag és emberileg is jó csapattal dolgozhatok együtt,
akik nagyban segítenek a
célok megvalósításában.
Mindemellett igyekszünk
minden olyan pályázati
lehetőséget kihasználni,
melynek eredményeként
az óvodai élet, programjaink, eszközeink, és környezetünk színvonalát tovább emelhetjük.

R e n d õ r n a p i M i n i - K R E S Z P i n d u r- P a n d ú r k i m i t t u d

Jól szerepeltek a Liget ovisok a fõvárosi vetélkedõn
Nem lehet elég korán
kezdeni a biztonságos
közlekedésre való nevelést. Így gondolják ezt az
ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága, a
Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány és a Magyar Rendészeti Sportegyesület vezetői is, ezért évről - évre
meghirdetik a legkisebbeknek szóló MiniKRESZ programot és játékos vetélkedőt.
A programsorozat
megszervezésének legfontosabb oka, hogy nagyon
sok a gyermekbaleset, s
ezen belül is az óvodás- és

iskoláskorúak a legveszélyeztetettebbek. Április 28án a Petőfi Csarnoknál került sor a rendezvényre: játék, bohóc műsor és légvár
várta a gyerekeket valamint
rendőrségi közlekedési eszközökkel ismerkedhettek
meg az odalátogatók. A főváros 22 kerületének óvodáiból nyolcfős nagycsoportos csapatok vettek részt
a játékos KRESZ-vetélkedőn: közlekedéssel kapcsolatos elméleti és kerékpáros, gyakorlati feladatokat
kellett megoldaniuk, a közlekedési szabályok alkalmazásával. A fővárosi döntőn az erzsébetvárosi óvo-

dásokat a Liget Óvoda Csiga csoportja képviselte.
- Izgatottan készültünk
a versenyre: nagyon bátran
és ügyesen teljesítettek a
gyerekek, igazi csapathoz
méltóan. Az 5. helyen végeztünk és jutalmul 2 biciklit kaptunk, emléklapokat és
láthatósági mellényeket.
Nagy örömmel gyakoroljuk
a közlekedési szabályokat a
kerékpárok segítségével az
óvodában. Jövőre újabb
versenytapasztalatokkal
gazdagabban indulunk a
közlekedési vetélkedőn - tájékoztatott Szilágyi Anett a
Liget Óvoda óvodapedagógusa.
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Anyák napja a Rózsák terén 50 éves cukrászda
Május 1-jén volt az évfordulója
annak, hogy a Barát utcában 50
éve megnyitott egy kis cukrászda,
s azóta is a környék szeretett cukrászdája maradt. Bognár Ferenc
cukrászmester és felesége Marika
néni, akik a hosszú idő alatt mindig remek finomságokkal, fagylaltokkal kedveskedtek vendégeiknek, az idei május 1-jén megtapasztalhatták a vendégeik szeretetét, háláját. A BÉKE nevű, környékbeliekből
verbuválódott
egyesület tagjai meglepetésül kis
ünnepséget szerveztek, hogy

Május 6-án a Rózsák terei
templom előtt szerény
anyák napi ünnepséget
szerveztek
a
kerület
KDNP-s frakciójának tagjai. A rövid összefoglalót
Gerenday Ágnes képviselőtől kaptuk.
A mamák és nagymamák ezen a
napon családjukkal igyekeznek
tölteni a napot. Süt, főz, aki teheti, megvendégelni a családot,
a gyerekeket, ez a mamák, nagyik öröme. Szerettünk volna
kis megemlékezéssel örömet

megköszöntsék ez alkalomból az
idős házaspárt. Az 50 szál sárga
rózsa mellé került egy réztábla is,
mely azóta a cukrászda falán adja
hírül a vendégeknek a cukrászda
értékeit, dicsérve a finomságokat,
a kedves tulajdonosokat, kívánva
számukra még sok süteménykészítő évet. Az örömet szerezni
akarás leleménye nagyon sok
embert vonzott az ünnepségre.
Volt aki Budáról jött át, a jó
fagyikat nem feledve, mások mindennapos vendégként dicsérték a
jó habos kávét, s mellőle a friss

szerezni a környékbelieknek,
tudva azt, nem mindenki vehet
részt a családi ünneplésen. Volt
aki könnyező szemmel mondta
el, van ugyan gyereke, de sose
jut eszükbe ez a nap, már régen
találkoztak. Szerény meglepetés
is jutott mindenkinek. Kis édesség, üdítő kínálására és egy kis
beszélgetésre is jutott idő. Reméljük sikerült a mamákhoz
szóló dalokkal, a cigányzenével
és egy kisfiú versmondásával
örömet szerezni az „egyedüllévő” mamáknak is.

F E L H Í V Á S!

A visszaigényelt vizitdíjak kifizetésének következő időpontja:
2007. május 31.
A vizitdíj visszaigénylése iránti kérelmet a VII. kerületben lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkezõ biztosítottak a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Erzsébet krt. 6; Garay utca 5.) nyújthatják be, legkésõbb a tárgyévet
követõ 60 napon belül.
A kérelemhez csatolni kell:
 az adott naptári évben igénybe vett ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított, a vizitdíj-visszaigénylésére feljogosító 20 alkalmat igazoló nyugtát, illetve
számlát,
 továbbá a visszaigényelt vizitdíjak befizetését igazoló (20 alkalom feletti) nyugtát, illetve számlát.
Fontos, hogy a 20 alkalmat külön kell számolni mind a háziorvosi (fogorvosi)- alapellátás, és a járóbeteg (fogászati)- szakellátás esetében!
Az adatok ellenõrzéséhez szükséges a kérelem leadásakor bemutatni a személyi igazolványt, lakcím kártyát, TAJ kártyát!
A vizitdíj visszatérítésére csak a nem emelt összegû vizitdíj (300 Ft) fizetése esetén van lehetõség.
A kérelem beszerezhetõ mindkét Ügyfélszolgálati Irodán (Erzsébet krt. 6., Garay u. 5.), ill. letölthetõ a www.erzsebetvaros.hu weboldalról. A vizitdíj visszaigénylésére irányuló eljárás illeték- és költségmentes.
Visszaigényelt vizitdíj kifizetése: A jegyzõ a megállapított összeg visszatérítésérõl az ügyfél kérelme szerint intézkedik (postai úton, átutalással, vagy
személyes átvétellel)
Amennyiben a kérelmezõ a visszaigényelt összeg készpénzben történõ kifizetését kéri, úgy azt a jegyzõ, az általa megjelölt idõpontban - havonta egy alkalommal - köteles biztosítani.
A kifizetés napjait az önkormányzat, helyben szokásos módon közzéteszi (Erzsébetváros Újságban, Önkormányzat hirdetõtábláin, ill. Erzsébetváros honlapján)

A visszaigényelt vizitdíjak kifizetésének következõ idõpontja:
2007. május 31.
 A visszaigényelt vizitdíjak a Polgármesteri Hivatal Pénztárában (Erzsébet krt. 6. fszt.) kerülnek kifizetésre, délután 3 óráig.
 Az ügyintézés ideje - a kérelem benyújtásától a kifizetésig - kb. 30 - 60 perc.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
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Tisztelt Levélíróink!
A leveleket szerkesztve közöljük, azok tartalma nem szükségszerûen egyezik szerkesztõségünk véleményével. Az
aláíratlan, elérhetõség nélkül beküldött és a magántermészetû leveleket nem közöljük. Amennyiben külön nem engedélyezi a levéíró, a neveket csak kezdõbetûkkel írjuk alá. Szerkesztõségünkben a nem megrendelésre érkezett kéziratokat, fotókat nem õrizzük meg.
Megértésüket köszönjük! - a szerk.-

Álmatlan éjszakák
Az alábbi történetet a kerületben élő
Szalai Zoltánné mesélte el, aki közel
egy éve tölt el álmatlan éjszakákat a
lakóhelyéhez közeli hangzavar miatt: Tavaly július óta nem hagy nyugodni a
New York Kávéház épületének tetejéről érkező, éjjel-nappal hallatszó erős
zaj. Március végén a közös képviselő
segítségével lépéseket tettünk azért,
hogy megtudjuk, pontosan honnan jön
és milyen erősségű ez a zaj. Kihívtunk
egy bevizsgáló céget, erről a szállodát
is értesítettük. Érdekes módon a hangzavar egy hétre teljesen megszűnt,
majd újra folytatódott. A zaj erősségét
a házunk végül egy zajméréssel foglalkozó környezetvédelmi céggel, a KGFilter Kft.-vel mérette be. A cég által
mért hangerősség április 3-án 52 decibel volt, - a megengedett 40 decibel
- erről jegyzőkönyv is készült. A mérés
a társasháznak mellesleg 80.000 Ft +
ÁFA összegbe került. Azt, hogy az erős
zaj a szomszédos szálloda tetejéről érkezik, egy alpinista állapította meg,
aki felmászott az épületünk padlásterébe. Ezt követően szerettünk volna
megbizonyosodni arról, hogy milyen
berendezés okozza a hangzavart, de a
szálloda illetékesei az épület tetejére
nem engedtek fel bennünket. A folyamatos erős zaj sokunk életét keseríti
meg, főleg a felsőbb szinteken lakókét.
Félek, most, hogy itt a jó idő még kellemetlenebb lesz a helyzet, az ablakot
nem lehet nyitva hagyni, ugyanis még
leredőnyözött ablak mellett is fülsüketítő a zaj. Bár a problémát már jeleztem a Polgármesteri Hivatal felé és mi
is megpróbálunk mindent, az ügy még
mindig nem oldódott meg. Kérésünk a
szálloda felé süket fülekre talált. A türelmünk fogy, így képtelenség nap,
mint nap létezni.
Szalai Zoltánné
* * *
Hajlék nélküliek a
„Bermuda” háromszögben
A Bermuda háromszögnek nevezett területet úgy tűnik, végleg tönkre akarják tenni. Nem elég a Kamilla KHT
hangos és kellemetlen működése a
Százház utcában, most kiderült, hogy
a Murányi utca 5-ös házba 70 hajléktalant akarnak beköltöztetni. A környék lakói, és magam is, fel vagyunk
háborodva! Úgy volt, hogy lebontják a
rossz állapotban lévő házat. A környéken most építettek három új lakóházat,
itt van a közelben az István park..., és

most épül egy újabb két utcára nyíló
lakóház a Százház és Jobbágy utcában. S mikor eladják a lakásokat, akkor a lakók nyakába szabadítják a hajléktalanokat a környéken? A közeli
Garai tér új beruházásról nem is beszélve... és a környékbeli régi házak
lakóiról se feledkezzenek meg. Ki fogja kifizetni a lakások értékcsökkenését? Már pedig kénytelenek leszünk tömegesen eladni a lakásainkat és az értékcsökkenést megpróbálni valahogyan behajtani az Önkormányzattól.
Bár egyház fogja működtetni a hajléktalanszállót, de Önök bocsátják rendelkezésre az ingatlant. Minden törvényes eszközt meg fogunk ragadni, lakókörnyezetünk állapotának megőrzéséért, sőt fejlesztéséért.
Tolnai K. Murányi utca 1.
(következő lapszámunkban
foglalkozunk a témával - a szerk.)
* * *
Öröm az ürömben!
Nagy öröm volt mikor megtudtuk
hogy az utcánkban, és házunkban
kicserélésre kerülnek az elhasznált
gázvezetékek. A közgyűlésen készült határozatban a gázvezeték elzárása április 24-én volt feltüntetve. Mint villámcsapást érte a házunk lakóit hogy a vezeték elzárása
már a húsvéti ünnepek előtt jött létre. Pár nappal ünnepek előtt sokkolt mindenkit hogy elzárták a vezetéket. Futottunk erre-arra, ki
gázpalack beszerzéséért, ki villanyrezsóért, ki a távoli rokonok
segítségében látta a megoldást.
Nem beszélve arról hogy sok családnak gázzal volt megoldva, a fűtés főzés és a fürdés is. Ha fellehet
rá készülni akkor is nehéz, de ünnepeket előtt nehezebb! Talán jövőre
jobb lesz?
Üdvözlettel Vidovics Antal
Damjanich utca 45.
* * *
Gyalogosoknak is szûk!
Damjanich utcában már egy hónapja is hogy elkezdték felújítani gázvezetékeket, ami a közlekedést is nagyon megnehezíti. Hol itt, hol pedig
ott van a troli megálló, ez természetes. A megállók áthelyezését mindig
a munka folyamata határozza meg.
Gyalogosoknak a szűkebb, felbontott
járda okoz egy kis nehézséget. Eddig
is sok kerékpáros a járdát használta
közlekedés ezt a formáját, egészséges környezetbarát, olykor gyorsabb

a trolinál, és autóknál is. Megszoktuk, még akkor is ha szembe is kerékpároztak a járdán, szűken voltunk,
de elfértünk. De a felújítás miatt a
járdák még szűkebbek, és a kerékpározás most veszélyesebb lett, pláne
ha csengőt nem sokan veszik igény,
pedig azzal lehet jelezni a gyalogosnak „VIGYÁZZ JÖVÖK!” Sok idős
ember megijed mikor mindkét oldalról elkerülik a kerékpárral haladók.
Erre a kis időre vagy egy másik útvonal választás lenne a megfelelő megoldás. Vagy egy kis séta!
Üdvözlettel Vidovics Antal
* * *
Megrongált növényláda

Tisztelt Hivatal!
A képen látható növényládát sajnos
megrongálták. Jó lenne helyreállítani mielőtt a benne lévő facsemete
is károsodik. Helye: Dob utca és
Rózsa utca sarok. A Rózsa utcában
lévő több más ládáról is hiányzik az
összefogó csavarok némelyike.
M. L
* * *
Piszkos udvar, zajos ház
és a megoldás
Stabil olvasója vagyok lapjuknak.
Nagyon sok érdekesség, valamint
hasznos információ van az újság hasábjain. Kifejezetten örömmel látom
mikor cikkek vannak 1-1 lakóházról,
hogy milyen szép és rendezett, hogy
hol melyik házban, ill. téren történtek
szépítések, alakítások. De a VII. kerület nem mindenhol úgy néz ki, ahogy
kellene. A Péterfy Sándor 39-es számú házról és környékéről miért nem

írnak? Miért nem mutatják be ezt a
VII. kerület szégyenét az olvasóknak?
Nézzék meg az emberek, hogy ebben
a házban milyen mocsok és kupleráj
van, amiről az itt élő „egyes” lakók
tehetnek. Milyen lakó az aki az első
emeletről ledobálja a csirkehúst, ill.
milyen szülő az aki nem szól a gyerekére ha a lépcsőfordulóba piszkit? Ez
egy olyan ház, ahol a háztakarítók fél
évnél nem bírják tovább a takarítást,
mert nem bírja a gyomruk. Ez egy
olyan ház ahova már az ÁNTSZ-t is
kihívták. Szóval kérem szépen tisztelettel jöjjenek és csináljanak erről a
házról is fotókat, cikket. A cím lehetne az, hogy: a VII. kerület szégyene,
piszkos udvar, zajos ház.
Tisztelettel: olvasójuk
A válasz
A levelet elküldtük Gergely József
kerületfejlesztési alpolgármesternek, akitől az alábbi választ kaptuk: Péterfy Sándor utca 39-beli
olvasójuknak sajnos igaza van. Ez
a ház bontandó a rossz állapota
miatt és így a bérlők nem vehetik
meg lakásaikat. Egyes bérlők
annyira nem érzik magukénak a
környezetüket, hogy nem vigyáznak rá, sőt tovább rontják a ház állapotát. Itt a tulajdonos önkormányzat nehéz helyzetben van, mert
csak jogi úton járhat el. Mindenek
előtt szükséges olyan bejelentés,
amire az önkormányzat megnevezett bérlő(k) ellen eljárást indíthat
(felszólítás, felmondás és annak érvényesítése). A lakástörvény szerint
fel lehet mondani többek között, ha:
„c) a bérlő vagy a vele együtt
lakó személyek a bérbeadóval vagy
a lakókkal szemben az együttélés
követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak;
d) a bérlő vagy a vele együtt lakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló helyiségeket, illetőleg a területet rongálják, vagy a
rendeltetésükkel ellentétesen használják;”
Ezt rendszerint a jogerős bírói
ítéletet követő végrehajtással lehet
érvényesíteni.
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Magyar-brazil gombfoci válogatott mérkõzés
A sportág történetében először került
sor európai és délamerikai gombfocizók összecsapására
május 17-én. A magyar és a brazil szektorlabda válogatott
barátságos mérkőzésére a világbajnokságot megelőzően került sor az Erzsébetvárosi
Közösségi
Házban.
Hazánkban az 1910-es
évek óta, Brazíliában pedig 1930 óta ismert játék a
gombfoci, mindkét országban a 80-as években
vált elismert sportággá.
Dél-Amerikában a hivatalostól némileg eltérő szabályok szerint játszák a játékot. A gombfoci Argentínában, Uruguayban és
Brazíliában a legnépszerűbb. Csak az utóbbi or-

A rendezvényt Hunvald György polgármester, az MTK elnöke nyitotta meg

MTK sikerek - lapzártánkkor érkezett: A Tiszavasváriban lezajlott világbajnokságon az MTK-s Pákai
György egyéniben világbajnok
lett. Szenzációsan szerepeltek
a magyarok a szegedi kajakkenu MOL Világkupa zárónapján, 200 méteren. A négyeseknél a nõi kajakosoknál egy
szinte teljesen MTK-s hajó,
Paksy Tímea, Kovács Katalin,
Fazekas Krisztina, Patyi Melinda diadalmaskodott, a Paksy
Tímea, Patyi Melinda nõi kajak
kettes ezüstérmes lett.

szágban egymillió szervezett játékos hódol szenvedélyének, többen, mint a
nemzetközi szövetségbe
tömörült
országokban
együttvéve. Azonban eddig a dél-amerikaiak nem
vettek részt a magyar irányítású világszövetség tevékenységében. Ezúttal

szottak egy-egy mérkőzést. Az erzsébetvárosi
helyszín apropóját az adta, hogy a magyar válogatott soraiban két MTK játékos is helyet kapott, Magyar Antal kétszeres Európa-bajnok és Horváth
Imre, négyszeres világbajnok személyében.

azonban Dél-Amerika
legjobb csapata is nevezett a május 18-20-i
Tiszavasváriban rendezett
világbajnokságra, és mielőtt Budapestről továbbutaztak volna a VB helyszínére, mintegy szertartás keretében, ünnepélyesen megmérkőztek a hiva-

talos gombfocivilág jelenlegi legjobb csapatával, a
magyar válogatottal. A
mérkőzés érdekessége
volt az is, hogy a két ország válogatottja az egymás iránti tolerancia és
barátság jegyében a délamerikai és a világszövetség szabályai szerint is ját-

Sokadalom a Kéthly A S a l v a Vi t a A l a p í t v á n y f e l h í v á s a
Értelmi sérültek munkába állását segítik
Anna téren

Sokakat vonzott a TE iS Tavaszi Erzsébetvárosi Ifjúsági Sokadalom. Május
19-én a Kéthly Anna tér
egy teljes napra átalakult:
ifjúsági információs pult,
programsátrak, színpad,
DÖK-sarok, légvár, büfé,
no meg a nagyszámú látogató vette birtokba a területet. A rendezvény, bár elsősorban a fiatalok számára
kínált programokat, idősebbek is találhattak szórakozási lehetőséget.
A délelőtt főként a gyerekeké volt, az érdeklődők
szellemi-, ügyességi- és

sportvetélkedő közül válogathattak. Műsort adtak a
kerületi óvodások és iskolások, sor került többek között a zeneiskola szalonzenekarának, illetve hamburgi
vonósok előadására, Fogi
színházában óriásbábok jelenítették meg A kis hableány meséjét és fellépett a
Bihari Táncegyüttes is.
Délután a nagyok
csocsóbajnokságon mérkőzhettek meg, a színpadon pedig estébe nyúló
könnyűzenei koncertek
voltak (képünkön a Vodku
együttes).

A Salva Vita Alapítvány
1993-ban jött létre. Fő
célja, hogy segítse az értelmi sérült emberek normál munkaerő-piaci elhelyezkedését. Ennek érdekében az alapítvány a következő szolgáltatásokat
biztosítja: vállalják a jelentkezők munka-alkalmassági felmérését, különösen képességeik és érdeklődési körük figyelembe vételével.
Vállalják a munkavállaláshoz szükséges

készségek gyakoroltatását - védett szituációkban.
Felmért ügyfelük részére
képességei és érdeklődési
területe szerint megfelelő
munkahelyet keresnek. A
munkahelyen érdekképviseletet biztosítanak a
munkáltatóval folytatott
tárgyalások során. Segítik
a munkafolyamat betanítását, a munkahelyre való
beilleszkedést - szükség
szerint. Állandó elérhetőségük biztosításával, folyamatos személyes kap-

csolattartással elősegítik
a hosszútávon is sikeres
munkavállalást. Alkalmazásban lévő ügyfelek
számára kéthetente találkozási lehetőséget biztosítanak, dolgozóik klubjában.
Várják azok jelentkezését, akik munkába állásukhoz szeretnék szolgáltatásukat igénybe venni!
Jelentkezés és részletes információ a 3231256, 210-8991 telefonszámon.

C. Lénárt Ferenc alkotásai a Nyitott Mûteremben
Erzsébetváros névadásának jubileumi alkalmából
C. Lénárt Ferenc festőművész alkotásait bemutató
kiállítás nyílt május 9-én a
Nyitott Műteremben. A
tárlatot június 12-ig naponta 10 és 18 óra között tekinthetik meg. Cím: III.
számú Gondozási Központ, Dózsa György út 46.

KERÜLETI
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Labdajátékok, sakk, természetjárás

Anyáknapja az Akácos udvarban A sportok szerelmeseit várja
a kerületi sportcsarnok
A Százház utcai Sportcsarnok 1988-ban épült, azóta folyamatosan üzemel. A kerületben gyerekek és felnőttek egyaránt kihasználják a benne rejlő lehetőségeket. A reggel
hattól éjfélig nyitva tartó csarnok többféle sportágat is kiszolgál. Mivel az előző lapszámunkban megjelent, bővítésről
szóló cikkünk után többen érdeklődtek a sportolási
lehetőségről, utánajártunk a témának. Reiff Dóra, a csarnok munkatársa mutatja be a sportközpontot.
- A csarnokot délelőttönként a
kerületi iskolák testnevelés órái
népesítik be, délutánonként az
Erzsébetvárosi Sport Egyesületek (ESE) sportprogramjai zajlanak. A fennmaradó időre a
termet szabadidős sportoláshoz
lehet kibérelni. A sportcsarnok

felszerelt, az iskolák és az
egyesületi tagok számára is mi
biztosítjuk a sportszereket. Van
egy berendezőnk, vagyis egy
munkatársunk, aki kikészíti a
sportszereket és a bérlők igényei szerint segít átrendezni a
termet.

Murzsa Kata színész, és a háttérben Murzsa Renáta elõadómûvész. A
fotó a rendezvényen készült, köszönjük a Háromszín Alapítványnak.

Május 8-án a Háromszín
Alapítvány
meghatóan
szép anyáknapi ajándékműsort adott a hetedik kerületi nyugdíjasoknak az
Akácos Udvar-ban.
A zsúfolásig megtelt klubhelyiségből jónéhányan kiszorultak,
a folyosóról hallgatták a műsort.
Az alapítvány művészei - a
testvérpár, Murzsa Renáta és
Katalin - könnyeket csalt a hall-

gatóság szemébe, az édesanyák,
nagymamák és nagypapák meghatottan nézték a műsort. Már
hagyomány, hogy a kerület időseinek ajándék műsort készítenek, legutóbb május 23-án
Goldoni Új lakás című kétfelvonásos vígjátékát adták elő,
június 3-án 15 órakor pedig a
szabadtéri színpadon sanzondélutánnal kedveskednek az érdeklődőknek.

KAMILLA KHT 2006. ÉVI
MÉRLEGBESZÁMOLÓJA
ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A KAMILLA Munkahelyteremtõ Közhasznú Társaság - melynek jogállása
1998. január 1-tõl: Kiemelten közhasznú Szervezet - 2007. április 24-én
megtartott taggyûlésén jóváhagyta korlátozás nélküli hitelesítõ záradékkal
ellátott 2006. évi mérlegét és eredmény-kimutatását, valamint a
közhasznúsági jelentését.
A KAMILLA KHT jóváhagyott
2006. december 31-i mérleg
Befektetett eszközök
Saját tõke
Forgóeszközök
Kötelezettségek
Aktív idõbeli elhatárolás
Passzív idõbeli elhat.
Eszközök összesen
Források összesen

mérleg fõ számai (eFt-ban)
22.429
24.263
48.856
44.928
4.210
6.304
75.495
75.495

A Kht a közhasznú célok megvalósítását elõsegítõ, illetve azokat kisegítõ
vállalkozási tevékenysége során elért eredményét, 427 eFt-ot nem osztja
fel, hanem azt közhasznú céljainak megvalósításához szükséges feltételrendszer fejlesztésére fordítja.
A költségvetési támogatás felhasználás (ezer Ft-ban)
Közhasznú tevékenység összes bevétel:
145.015
Közhasznú tevékenység ráfordításai:
145.015
Sztipich István KAMILLA Kht ügyvezetõ igazgató

Fotónk a jubileumi ERNA rendezvénysorozatán belül, a május 19-i Pünkösdi Óvodás Kupán készült. A szombati sportprogramokról következõ
lapszámunkban részletesen beszámolunk.

alkalmas helyszíne a labdajátékoknak, például futballnak, kosárlabdának, röplabdának, zsinór-és partizánlabdának, tenisznek, asztalitenisznek. Hetente
kétszer rehabilitációs tornát is
rendezünk. Van két szabadtéri
teniszpályánk, melyet április
közepétől október végéig működtetünk. Tervezzük a pálya
téliesítését, hogy rossz időben is
lehessen játszani. Szép számmal látogatják a konditermünket, itt edz többek között az
ESE testépítő szakosztálya.
Az épületben van egy klubszoba, itt gyűlnek össze egy-egy
megbeszélés erejéig a különböző klubok tagjai és itt rendezik
meg a szakosztályi fogadóórákat is. Tavaly óta a teljes csarnok akadálymentesítve van, öltözőink megfelelnek az uniós
szabványoknak. Szertárunk jól

A sportcsarnok helyet ad a
kerületi diáksport - és a szakosztályok versenyeinek. A tenisz, a
ritmikus gimnasztika, a kosárlabda, a testépítő és a természetjáró szakosztályok rendszerint
indulnak bajnokságokon. Országos szintű eredményekkel a ritmikus gimnasztika és a küzdő
sportok - a kyo kushin és a goju
ryu büszkélkedhetnek.
Azon túl, hogy magas színvonalú szolgáltatást nyújtunk,
célunk a lakosság sportolási igényeinek eleget tenni. Tudjuk,
hogy az igények változásával
fel kell készülnünk a modernizálásra, a későbbi bővítésre.
Ha bárki kedvet kap a sportoláshoz, személyesen a Százház
utca 9-23. alatt, telefonon a 3517460-as számon érdeklõdhet.
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Árpád-házi
Szent Erzsébet plébánia
1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117
Május 27., pünkösd vasárnap. Május 28-án pünkösd hétfőn hétköznapi miserend. Majális Máriaremetén. Május 30-án, szerdán 18,30-kor hittanóra felnőtteknek a hittanteremben. Május 31-én,
csütörtökön az esti szentmise után Ifjúsági Szentségimádás. Június 1-jén első pénteken betegeinket
a szokásos módon meglátogatjuk. Az esti szentmise után szentóra. Június 3-án, Szentháromság vasárnapja. Eddig a napig végezhető el a kötelező
húsvéti szentgyónás. Az esti szentmisét Beleznay
Rozáliáért, a Szibériát megjárt nővérért ajánljuk
föl, halálának évfordulója alkalmából. Június 5én, kedden 17 órakor Karitász gyűlés. Június 6án, szerdán este 18,30-kor a KÉSZ tagok klubestje a hittanteremben.

Piros Pünkösd napján
Pünkösd ünnepéhez a piros
szín illik. No nem a vértanúság végett, hanem azért,
mert a Szentlélek egyik
szimbóluma a tűz (lángnyelvek), melynek színe a
piros. A Pünkösd a Szentlélek eljövetelének az ünnepe,
mely egyben az egyház születésnapja is.
Az első Pünkösd egy új korszak nyitánya volt. Ez a korszak most is tart, mi is ebben a korban élünk, amely
nem más, mint a Szentlélek
és az egyház kora, amelyben igyekszünk teljesíteni
az Úr Krisztustól kapott
missziós küldetést és az Is-

Görög Katolikus Egyházközség

Pünkösdi imádság
„Mennyei Király, vigasztaló, igazságnak lelke, ki
mindenütt jelen vagy és
mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden
szennytől, és üdvözítsd,
Jóságos, a mi lelkünket!”
A „Király” megszólítás
vallási szövegeinkben első-

sorban Krisztust illeti. Az
idézett imádságban azonban a harmadik isteni személyről a Szentlélekről van
szó, ahogyan a további
megszólításokból kiviláglik. „Vigasztaló” és az
„igazság lelke” megnevezések Krisztustól származnak (Vö. Jn 15, 26.). Mint a
Szentháromság harmadik
személye rá is vonatkozik

Fasori Evangélikus
Egyházközség alkalmai
Fasori Evangélikus Templom
Rendszeres alkalmak: Istentisztelet vasárnap 11
órakor. Családi istentisztelet minden hónap első vasárnapján 9.30 órakor. Ifjúsági istentisztelet minden
hónap utolsó vasárnapján 18 órakor. Ifjúsági óra
szombaton 18 órakor. Fasori Fiatal-Öregdiákok
Kórusa (FAFÖK) csütörtökön 19 órakor (18-28
éveseknek). Várunk minden énekelni szerető fiatalt!
Gyülekezeti bibliaóra szerdán 15 órakor. Idős testvéreinkre tekintettel sötétedés előtti időpontban
tartjuk. „Középnemzedék” bibliaórája minden hónap utolsó hétfőjén 18 órakor. Érdeklődőknek külön
meghívót küldünk erre az alkalomra. Konfirmációi
oktatás november 5-étől, szombaton 15.30 órakor.
Hittanórák
8-12 éveseknek: hétfőn 17.15 órakor. 5-8 évesek
pénteken 16 órakor.
Minden érdeklődő jelentkezését várjuk személyesen, vagy telefonon, akkor is, ha az időpont nem
megfelelő. Időpont változtatás lehetséges, szeretnénk, ha senki nem maradna ki a hitoktatásból. A
hittanórákat a gyülekezeti teremben tartjuk (VII.
Damjanich u. 28/b.).
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az isteni tulajdonság, hogy
mindenütt jelen van. Van
azonban két kifejezés,
mely az eredeti görög szó
alapján némi kiegészítést
érdemel. A „kútfeje” szó
helyén az eredeti görögben
a thézaurosz szó áll, melynek jelentése: kincsesház,
tárház. A „megadója” szó
helyén pedig a chorégosz
szó áll. Ez bővebb kifejtést
igényel. A görög városállamokban szokásban volt
az évenkénti drámai játékok rendezése. Ezek
szponzorálására választottak három tehetős polgárt,
akik, megadták ehhez az
anyagiakat. Itt az életünk
támogatását kérjük! A bennünk lakás gondolata is
szentírási hagyományokra
megy vissza, s az imában
kérjük még a bűnöktől való
megtisztulást, s az üdvösséget. Az alázatos kérést
igazán térden állva tudjuk
kifejezni. A görög szertartásban ritkán térdelnek.
A pünkösd vasárnapi liturgia (mise) elején háromszor mondjuk el ezt
az imát térdelve. Előzetesen a húsvéti idő alatt
nem szerepelt szertartásainkban. Ezután szinte
minden istentisztelet elején
mondjuk, de már állva.
dr. Sasvári László

ten országának építését ezen
a világon.
A Pünkösd már a nyarat
vezeti be. Szünetel majd a
tanítás, lassan elkezdődnek
a nyári szabadságok, utazások, pihenések. A lelki életben azonban nincs szünet,
ahogyan az élet folyamatában sincs. Ám nem is a szü-

net a lényeg, hanem az,
hogy mindent Isten dicsőségére tegyünk a Szentlélekben, aki minden Pünkösdkor eljön a szívünkbe és fölékesít az ő ajándékaival.
Szép nyarat mindenkinek!
Török Csaba
Plébános
Szent Erzsébet Plébánia

FA S O R I R E F O R M Á T U S E G Y H Á Z K Ö Z S É G
Állandó alkalmak
Vasárnap 10 órakor istentisztelet, 10 órakor istentisztelet gyermekeknek 3 korcsoportban: 1. csoport 4-6 évesek, 2. csoport
I-III. osztály, 3. csoport IV-VI. osztály. Négy éves korig gyermekmegõrzõ szolgálat. Minden hó elsõ vasárnapján 17 órakor zenés áhítat. Kedden 10 órakor bibliaóra, 18 órakor felnõtt bibliai
tanfolyam. Szerdán 18 órakor bibliai közösségi óra, 18.30-kor
ifjúsági bibliaóra egyetemista és fõiskolás korosztálynak. Csütörtökön 18 órakor gyülekezeti bibliaóra. Pénteken 17 órakor ifjúsági bibliaóra a középiskolás korosztálynak, 18.30-kor fiatal
felnõttek bibliaórája. Gyülekezeti hittanórák és konfirmációi
órák hétköznap korcsoportok szerint

Egyéb alkalmak
Férfi bibliaóra minden hó 1. és 3. keddjén 18 órakor. Pároskör
minden hó 3. péntekén 18-20 óráig. Fiatalasszony- és anyakör
kéthetente szombaton 16-18 óráig. Alkalmainkról bõvebb felvilágosítást a Budapest Fasori Református Egyházközség Lelkészi Hivatalában kaphat, hétköznapokon: 9-13 óráig. Cím:
1071 Bp., Városligeti fasor 7. Tel: 342-7311

Százhat évvel ezelõtt, 1901. május 16-án, áldozócsütörtökön szentelték fel, s ajánlották fel Szent Erzsébet oltalmába az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániatemplomot.
Az évforduló alkalmából május 12-én ünnepi szentmisét
tartottak a templomban.
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Zsidó hagyományok

Sávout a Tan ünnepe, a hetek számlálása
Sávuot (Svüesz) ünnepe
(idén május 23. és 24.)
annak a csodálatos eseménynek emlékét őrzi,
amely Izrael gyermekeivel hét héttel az egyiptomi kivonulást követően
történt meg. A Színájifélszigeten a Színáji-hegy
lábánál táboroztak le. Az
Örökkévaló Izrael népe
előtt ekkor nyilvánította
ki akaratát, és adta át nekik a Tízparancsolatot.
A Sávuot név jelentése: „hetek”, és onnan

ered, hogy Peszách második napjától kezdve
hét teljes héten át számolni kell a napokat. Az
Egyiptomból való fizikai
szabadulással kezdődik
és tetőpontja a Tízparancsolat átvétele, a „Tóraadás”. A Sávuot nemcsak heteket jelent, de a
szóban az eskü (svuá)
szó is megtalálható.
Ugyanis a Tóraadással a
zsidó nép hűséget is esküdt, arra a Tanra, amelyet az Örökkévalótól

kapott. A Tóraadással
jött létre a zsidó nép,
nyerte el szellemi-morális arculatát. Ezt a Tízparancsolat kihirdetése
jelezte. A Tízparancsolat
vált aztán nyugati kultúrák többségének erkölcsi
alapjává.
A tejes ételek
Sávuot két (Izraelben
egy) napján szokás legalább egyszer tejeset enni, amely a „tejjel-mézzel folyó országot” jelké-

pezheti. A tejes ételek fogyasztásával a Tóra átadásának emléknapján
kell megerősíteni az Írott
és a Szóbeli Tóra egységét. „Ne főzz gödölyét
az anyjának tejében!”
(2Mózes 23:19., 34:26.) alapján tiltja a Szóbeli
Tóra a hús és a tej együtt
fogyasztását.
Egy másik szép szokás, hogy Sávuot előestéjén nem alszunk, hanem
az egész éjszakát tanulással töltjük. Ez a szokás

arra az epizódra hívja fel
a figyelmünket, amelyet
a Midrás, a Biblia homoletikai kommentárja említ. Elbeszélése szerint a
zsidó nép a Tízparancsolat előestéjének éjszakáján nagyon mélyen aludt,
olyannyira, hogy a hegynél kinyilatkozó Istenségnek kellett őket ébreszteni a kinyilatkoztatás reggelén. Ezt a hibát „kijavítva” tanulmányozzuk
ezen az éjszakán a Tórát.
Köves Slomó rabbi

Május - Pünkösd hava - Tavaszutó
Húsvét után az ötvenedik
napon, a kereszténység a
Szentlélek Isten eljövetelét, az egyház megszületésének az emlékét ünnepli.
Pentekoszte görög szó, azt
jelenti ötvenedik. Húsvéthoz igazodva, Pünkösd is
mozgó ünnep, május 10-e
és június 13-a közé esik.
Pünkösd ünnepén a katolikusoknál bérmálást, a
protestánsoknál konfirmációt tartanak. Az Ószövetségben is ez a nap ünnepnek számít. Krisztus
mennybemenetele után
Mária és az apostolok
együtt maradnak, hogy
megünnepeljék az aratás
befejezését és a mózesi
törvények adományozásának emlékét. Szokás szerint, ezen a napon Jeruzsálembe zarándokok érkeznek, így tanúi lesznek a
Szentlélek eljövetelének.
A tanítványok közül Péter
prédikálni kezd. E pünkösdi prédikáció hallatán
sokan megtérnek, ők alkotják majd az első nagyobb keresztény közösséget.
A művészi ábrázolásokon a Szentlelket legtöbbször galambként, önmagából kiinduló fénysugarakkal jelenítik meg.
A galamb a kibékülés, a
béke szimbólumává lett,
hírül hozva a csőrében

tartott olajággal a vízözön
elmúltát.
A Szentháromságtan
kiindulópontja
Máté
Evangéliuma. Krisztus
megjelenik tanítványainak
Galileában és ezt mondja:
„…tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében”.
A Szentháromság képi
ábrázolásának több formája ismeretes a középkortól
a
barokkig.
Andrej
Rubljov 1414 körül készült Szentháromság ikonján három angyal látható.
Az Ungleich Fülöp budai
Szentháromság szobrán az
Atyaisten és jobbján ülő
Krisztus között lebeg a galamb. Kedvelt szimbólum
az egyenlőszárú háromszög, mely Isten szemét
fogja közre.
Népszokások
A régi pogány szokások
nagy része a keresztény
vallásra való áttéréssel, a
keresztény ünnepkör egyegy fordulójához kötődnek. A téli napforduló ellenpárjaként a nyár beköszöntésének ősi pogány
ünnepei a Pünkösdhöz
kapcsolódnak. Európa
nagy részén a középkor
óta ez a legrégebbi ünnep.
E napon különböző verse-

„Ekkora legyen a kendtek
kendere… ekkora meg a
len!” A játékhoz tartozhat
még további szereplőkkel
virágszirom hintés, adománykérés, és zászlóvitel.

Pünkösdölés

nyek, sportjátékok, és a
pünkösdi királyválasztás
zajlik.

Pünkösdi
királyválasztás
Jellegzetes ügyességpróbákkal egybekötött versenyen dől el, ki a győztes, s
őt rövid ideig tartó pünkösdi királynak választják.
A versenyjátékok lehetnek
lóverseny, bikafékezés; fiatalabbaknál futás, birkózás, bothúzás. A verseny
győztese a „legénybíró”,
aki a legények vezetője
lesz abban az évben.

Pünkösdi
királynéjárás
A Dunántúlon még napjainkban is találkozunk ezzel a népszokással. Ez a

népszokás a termésvarázslás kultuszát őrizte meg.
Ma már jelentése megváltozott. Ünneplőbe öltözött
kislányok köszöntőjéhez
dramatikus énekes-táncos
gyermekjátékok kapcsolódnak. A lányok egy kendővel letakart virágkoszorús pünkösdi királykisaszszonyt kísérnek házrólházra és énekelnek. „Elhozta az Isten piros pünkösd napját / Hogy meghozhassuk királyné asszonykát./ A szép lányoknak rózsakoszorúját, /a
szép legényeknek rozmaring bokrétát./ Öregembereknek kenyérbél virágát,/
az asszonyoknak szentlélek malasztját.” Éneklés
közben felemelik a legkisebb lányt, a királynét. Az
éneklés végét szerencsekívánó mondókák zárják.

Ez a szokás lányok, legények falujáró énekes táncos adománygyűjtő köszöntése. Az Alföldön ismert, újabban gyerekek
szokásává alakult át.
Éneklő, szavaló, táncoló
csoportok végigjárják a
falu házait, jutalmul adományokat kapnak. A csoportokból, ruhájuk díszei
szerint kitűnhet a pünkösdi királyné, de szerepelhet mellette a pünkösdi
király, vagy mennyasszony és vőlegény. A
nap végén az ünnep táncmulatsággal zárul. A népdalok szövege, a játékok,
kevés egyházi rítust, vagy
szövegelemet tartalmaznak (Magyar Néprajzi
Lexikon.).
A számos rózsaféle
közül egyik a pünkösdi
időszakban nyílik. Ez a
tövis nélküli virág, a pünkösdi rózsa. A legenda
szerint a Paradicsom-kertben virágzott, ezért nincs
tövise. Régi magyar elnevezése bazsarózsa, a szláv
bazsur szóból származik.
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1844. május 24.
Május utolsó vasárnapja

Nemzetközi
Gyermeknap
A Nemzetközi
Nőszövetség
1949-es határozata
alapján,
1950 óta május
utolsó vasárnapján ünneplik a
Nemzetközi
Gyermeknapot. Eredeti célja a gyerekek középpontba állítása, különös
tekintettel jogaikra. Ekkor nemcsak
a család kedvez a gyerekeknek, hanem a hivatalos szervek, a művelődési és gyermekintézmények egyaránt változatos programmal szórakoztatják ezt a korosztályt.
Május 24.

Európai Nemzeti
Parkok Napja
Az Europarc Szövetség 34 ország több mint 400 védett területéért felelős. 1973-ban alakul
meg. 1999-től annak az emlékére
tartják e napot, hogy 1909. május

24-én hozzák létre az első nemzeti parkokat Svédországban.
Magyarországon is több nemzeti
park található, ezek a következők: Balaton - Felvidéki -, FertőHanság-, Bükki - Hortobágyi -,
Körös-Maros-, Duna-Ipoly-, Őrségi-, Duna-Dráva Nemzeti Park.
Május utolsó szerdája

A Kihívás Napja

1982-ben Kanadában két szomszédos város vezetői arra voltak
kíváncsiak, hogy melyik város
aktívabb a sportban. Ügyességüket egynapos verseny keretében
mérték meg. A cél az volt, hogy
minél többen és legalább negyed
óráig sportoljanak. Ez a mozga-

lom az egész világon elterjedt.
Hazánkban 1991-től folyamatosan nő azoknak a településeknek
a száma, ahol felismerték a
mozgás és egészség megőrzésének jelentőségét.

Az elsõ távirat

Május 31.

Dohánymentes
Világnap
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) 1986. május
31-ét Dohánymentes Világnappá
nyilvánította. Ezzel akarja felhívni a figyelmet a dohányzás veszélyére, mert
minden
8.
percben meghal valaki a
világon ennek
a szenvedélynek következtében. A dohányzás megelőzésére különböző kampányok, programok, felhívások figyelmeztetnek.

Kiállítássajánló

A Földalatti Vasúti Múzeum
A Deák téri aluljáróban, ha lalkozó végzi. A 21 hónap alatt el- it. Jelző-és biztosítórendszere igen
jól körülnézünk, kissé elbúj- készült földalatti vasút május 8-án korszerűnek számít. A felszíni páva egy jegypénztár szom- nevezetes vendéget szállít. A mil- lya felett elkészülő gyalogátjáró
szédságában rábukkanunk lenniumi kiállításra érkező Ferenc Magyarország egyik első vasbeton
a Földalatti Vasúti Múzeum József császár és király- a számára hídja. A világon itt alkalmaznak
bejáratára.
külön készített díszes 20. pálya- először motorkocsis és nem moz1956-ban a metró építése miatt számú kocsin- a Gizella tértől (ma donyos üzemeltetést. A műszaki
megváltozik a kis földalatti alagút- Vörösmarty) a végállomásig uta- megoldásokhoz hasonlóan igéjának vonalvezetése. A Deák téri zik. Az ő tiszteletére a II. világhá- nyes, a minden részletre kiterjedő
aluljáró építésével hozzáférhető ború utánig Ferenc József névre esztétikus kivitelezés. Az egyes állett a fölöslegessé vált alagútsza- keresztelik a Földalatti Villamos- lomások fölé díszes lejárókat épíkasz. 1975-ben itt nyílik meg
tenek. A Deák téri lejáróhoz
a több mint 100 év történetét
épített Kioszk ma már csak a
felölelő kiállítás. Az európai
kiállítás makettjén látható.
kontinens első földalatti vasAz oldalperonos megállók
útját Budapesten, a Millennifalait Zsolnay csempék díum évében 1896. május 2-án
szítik. A motorkocsik a kiáladják át a forgalomnak. A
lítás legérdekesebb, és legérmegnövekedett forgalom, de
tékesebb darabjai. Az 1900különösen az ezredévi kiállías Párizsi Világkiállításon
tás rendezvényeire érkező
aranyéremmel ismerik el a
közönség szállítására már
kontinens első földalatti
nem elegendőek a meglévő
vasútját. A földalatti azóta
járművek. Az 1874-ben
meghosszabbított útvonaelkészült elegáns Sugár
lon, több utassal és gyor(Andrássy) úton nem enge- Millenniumi Földalatti vasút a felszíni szaka- sabban halad, de óhatatladélyezik sem a lóvasút, sem a szon (Forrás: wikipedia.hu)
nul veszített eredeti hanguvillamos vasút kiépítését,
latából. A Földalatti Vasúti
ezért döntenek a felszín alatti köz- vasutat. Az új közlekedési eszközt Múzeum keddtől vasárnapig 10
lekedés mellett. A kivitelezéssel, a Budapest utazó közönsége is nagy és 17 óra között látogatható. Betervező Siemens és Halske céget örömmel fogadja. A földalatti vas- lépés szakaszjeggyel, melyet régi
bízzák meg, a felszerelési munká- út építésénél, felszerelésénél alkal- típusú lyukasztóval lehet érvékat Wünsch Róbert budapesti vál- mazzák a kor technikai újdonsága- nyesíteni.

Az elsõ távirat az amerikai Samuel
Morse nevéhez fûzõdik. Washington
és Baltimore közötti kísérleti vezetéken Morse továbbítja az elsõ táviratot, a saját maga készítette íróautomatán. Õ fejleszti ki a vesszõk és
pontok variációjából álló kódot, melyeket rövid és hosszú áramütésekkel lehet a vevõre átvinni.

1896. május 26.

Tõzsdeindex
Charles Down közgazdász és
Edward Jones sajtóügynökség-alapító találja ki azt a tõzsdei számítási
módot, mely mindmáig az amerikai
gazdaság minõségének mérõszáma az amerikaiak szemében, noha
a mutató és számítási módja ma
már elavult. Ezen a napon elõször
alkalmazzák a Dow Jones mutatót.

1961. május 28.

Az Orient Express
Ezen a napon elindul utolsó útjára
az Orient Express. Agatha Christie Gyilkosság az Orient Expressen címû regénye, és az annak
nyomán készült film teszi igazán
ismertté ezt a luxus vonatot.

1913. június 1.

Az elsõ pesti taxik
A fõváros 1912-ben dolgozza ki
azt a rendeletet, amely lehetõvé
teszi a taxi közlekedés megindulását. Két vállalat sötétzöld és mélykék színû taxijai ekkor jelennek
meg Budapest utcáin.

1976. június 4-én.

Latinovits halála
Latinovits Zoltán minden idõk egyik
legnagyobb magyar színésze. Sokoldalú tehetség. Felejthetetlenek
színházi alakításai, filmbeli szerepei. Ady, József Attila költeményeinek sajátságosan új megszólaltatója. Rendezõként és íróként is bemutatkozik. Igényessége és egyéni
elképzelései rendre összeütköznek
a hivatalos kultúrpolitikával.
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R O VATA

Irinyi János elsõ gyufagyára a Nyár utcában
újfajta gyufákat. Kísérlete
osztatlan sikert arat. Irinyi
felfedezésének- a gyufa tökéletesítésének - felbecsül-

vánnak. Továbbfolytatja nyos Társaságnak, a Tudotanulmányait Bécsben, mányos Akadémia elődjémajd Berlinben. Itt jelenik nek felajánlja. Majd a Termeg a vegytan elméletéről mészettudományi Társulat
szóló első könyve. Irinyi megalakításában
vesz
nemcsak elméleti tudását részt. A Társulat választnöveli, hanem tájékozódik mányi tagjaként, vegyi és
a fejlett német ipar- természettani szakosztáMagdeburg, Köln, Düssel- lyaiban előadásaival, cikdorf, Frankfurt am Main, keivel, az iparosok, és inaStuttgart, München- gyá- sok számára szervezett
rainak eredményeiről. Ha- tanfolyamokkal teszi közzatérve kamatoztatja ter- kinccsé a tudományos ismészettudományos tudá- mereteket. A 21 éves Irinyi
sát. Az Athenaeumban
megjelent „Konyári
tó” című tanulmánya
azért igen értékes, mert
nem csupán a szikes taIrinyi János
lajokra vonatkozó kovegyész, feltaláló
rabeli ismereteket foglalja össze, hanem a
hetetlen jelentősége lett. A szikes talajok megjavíkorábbi gyufák használata tásának máig használaveszélyes: könnyen meg- tos módszereit is isgyulladnak kis rázásra merteti. Tudományos
vagy enyhe dörzsölésre, munkássága mellett, az
gyújtókeverékük
szét- akkori terézvárosi, ma
fröccsenve tüzet vagy égé- erzsébetvárosi Nyár
si sebet okozhatott. Irinyi utca 17. szám alatt
gyufái mindezeket a ve- 1839. december 19-én Az Irinyi féle gyufa
szélyeket kiküszöbölve, megnyitja a tökéletesíegyenletesen, lassan égnek tett, új „gyújtófáinak” első Berlinben német nyelven
el, nem fröccsentik szét hazai üzemét, mintegy 40 megjelent kémiaelméleti
gyújtóanyagukat, és zajta- munkással. 1840 tavaszán munkájának zárómondata
lanok. Az ő elgondolásá- már 60-an dolgoznak gyá- magyarul így hangzik:
val készült gyufák haszná- rában, és napi 500-600 „Csak az igazság győzhet,
lata és szállítása biztonsá- ezer gyufát készítenek. s ezt csak kutatás útján legot jelent. Irinyi nem sza- Anyagi körülményei lehe- het megtalálni, a természet
badalmaztatja találmányát, tővé teszik, hogy tudását és fölött úgy szerezheted meg
hanem eladja a magyar idejét a hazai ipar fejleszté- az uralmat, hogy megisszármazású bécsi vegyész sének szolgálatába állítsa. mered.” A sokoldalú Irinyi
és gyufagyáros Rómer Ist- Szolgálatait a Tudomá- Bugát Pállal a vegytani fogalmak magyar megfelelőjének kialakításán munkálB r u n s z v i k Te r é z m e g n y i t j a A n g y a l k e r t j é t
kodik. Az Országos Iparegyesületben Kossuth oldalán jelentős szerepet tölt
be a független magyar ipar
Brunszvik Teréz egy Király utcai
megteremtéséért. Gyárát a
grófnő Budán, sa- bérházba, majd a
Nyár utcából 1841. ápriliját házában, angol Valeró, ma Kürt utsában a mai Mikszáth tér
példák
nyomán cai saját épületük1-be helyezi át. Majd in1828. június elsején be.
Kezdetben
nen is tovább hurcolkodik,
megnyitja Magyar- csak férfi növendéa Városház tér 7-be. Ám a
ország első kisded- ke volt az óvóképdurva verseny és a hatósáóvó intézményét, ző intézetnek. Kégi üldözés mindenhol utolAngyalkert néven.
sőbb átengedik a
éri. A városi tanács nem
Fáradozása eredménye- nőknek a kisdednerokonszenvez Irinyi közként 1832-ben már 10 velési pályát. 1876életi szereplésével, azért
óvoda működik. Az első ban a Szegényház
mert lelkes támogatója
óvóképző intézet Tol- téren, a mai Rózsák
Kossuth függetlenségi,
nán alakul meg 1837- terén kap új épüleiparosító programjának.
ben. Innen 1843-ban tet az óvóképző inMég egyszer társas gyufaPestre helyezik át, előbb tézet.
190 évvel ezelőtt
1817. május 17-én
Nagylétán született
Irinyi János, akinek
nevéhez a biztonságosabb gyufa feltalálása fűződik.
Itt az egyik előadáson a
vegytan professzora, a
szintén magyar származású Paul Meissner, a gyújtóanyagok
bemutatására
ólomszuperoxidot dörzsöl
üvegmozsárban kénporral.
Hallgatóságának azt ígéri,
hogy keveréke meg fog
gyulladni. Azonban a kísérlete nem jár sikerrel. Az
óra végeztével szétszéledő
hallgatók közül Irinyi az,
akit tovább foglalkoztat a
kérdés. Az jut eszébe, mi
lenne, ha a professzor kénpor helyett foszfort használt volna. Elgondolását
hamarosan tett követi.
Még aznap este, ahogy később leírja: forró vízben
megolvasztja a foszfort,
majd rázással szemcsésíti,
lehűlés után pedig barna
porral (ólomdioxid) és
arab mézgával (gumiszerű
ragacsos anyag, ami a levegőn többé-kevésbé megszilárdul) összekeveri. Az
akkor forgalomban lévő
néhány gyufáról lekaparja
a gyújtókeveréket, s helyébe a saját keverékét teszi.
Szárítás után először otthon majd tanára és diáktársai körében próbálja ki az

Az első óvoda

üzemi vállalatot vezet a
Király utca 63-65-ben,
Schönwald
Hermann
kávégyárossal. E két év
alatt, a társas viszonynak
köszönhetően, még több
idejét szentelheti iparegyleti és tudományos tevékenységre. Ekkor írja meg
„A vegytan, mint vezércsillag a történettudományban” című dolgozatát, amely a történettudomány és a természettudomány kapcsolatát taglalja, valamint a kémiai
elemzés hasznát a régészeti kutatásokban.
1844 tavaszán a
közös gyárat üzlettársára ruházza át és hazaköltözik Nagylétára.
Tudományos munkája
szülőföldjére is kiterjed
többek között a talajjavításra. 1846-ban hoszszabb tanulmányútra
Franciaországba és Németországba utazik.
Ekkor számol be a lőgyapot felfedezéséről
és mintadarabot is küld
haza. Ez vezetett Pesten a
lőgyapot gyártás megindításához. 1848-ban részt
vesz a bihari megyegyűléseken, s követeléseiket írja
és küldi el öccséhez, Irinyi
Józsefhez. A március 15-i
12 pontban és az egész ország kívánságát fogalmazza meg a két Irinyi. Kossuth 1849-ben Irinyi Jánost nevezi ki a Nagyváradon felállítandó salétromsavgyár igazgatójának. Irinyi csak 1849 nyarán
kezdheti el munkáját. E rövid ideig tartó tevékenységéért is 1850-ben perbe
fogják. Két hónapig a hírhedt pesti Újépületben raboskodik. Kiszabadulva
elvonultan él vértesi birtokán, 1895-ben bekövetkezett haláláig. Az a láng,
amit, a bécsi Politechnikum óráján, Meissner professzor és diáktársai előtt
fellobbantott, hosszú ideig
égett minden gyufaszál fején. Csak később tért át az
ipar a még biztonságosabb
svéd gyufa előállítására.

HIRDETÉS
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 ERZSÉBETVÁROSI GYORSSZERVIZ: teljes körű gázkészülék javítás, fűtésszerelés, 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-, fűtésszerelés és gázkészülék javítás anyagbeszerzéssel, garanciával.
Tel.: 321-1826
 KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT:. Teljes körű gázkészülék javítás, víz-, villany-, fűtésszerelés, gépi
duguláselhárítás, csatornatisztítás a
nap 24 órájában, hétvégén is! Tel.:
321-8082, 291-2800, 06(20)334-3437
 GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÓ GYORSSZOLGÁLAT! Cirkók, konvektorok,
cserépkályhák, tűzhelyek, vízmelegítők
karbantartása, javítása garanciával, 0-24
óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon is! Tel.: 292-1990, 06(20)334-3438
 Víz, gáz, fűtésszerelő gyorsszerviz,
duguláselhárítás garanciával, hétvégén is.
Tel.: 322-1036, 06(30)3678-675
 Kőműves burkolási, festés-mázolási
munkálatokat, kisebb munkákat is és teljes lakásfelújítást vállal. Tel.: 210-6130,
06(20)426-3626
 Tv, cd javítás garanciával, kiszállási
díj nélkül, javítás esetén. Tel.: 210-4281,
06(30)394-4090, 06(70)617-4080
 KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! INGYENES pótkocsi, dobozok!
Bauer-Teher Tel.: 292-1612, 06(30)9443717
 Gyógypedikűr-manikűr, testmasszázs.
Bajcsy Zsilinszky út 15. Tel.: 06(20)4835501, 06(30)466-8429, 302-4090. Kérésre
házhoz megyek! Moldován Ildikó
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 Páncéltőkés pianínó eladó. Tel.:
06(20)9885-603
 Színes televíziók helyszíni javítása,
kiszállási díj nélkül. Puska Géza 3426425 (üzenetrögzítő is)
 Villanyszerelő, tapasztalt, régi iparos,
technikus hibaelhárításokat, villanyfűtés
javításokat vállal. Tel.: 337-0338,
06(70)259-0089 Tessék megőrizni!
 Vízóraszerelés, egyéb vízvezeték
szerelés, gázkészülék javítás. Tel.: 2514912
 Pedikűr, manikűr, egészségmegőrző
testmasszírozás a kerületben. Zsóka, Tel.:
06(30)250-5774. Hívjon bizalommal,
házhoz is kimegyek!
 Államilag elismert dajka pedagógiai
és gyógypedagógiai asszisztensképzés.
Kasza Szakképzés 06(1)276-5918
 Órajavítás, antik órák restaurálása,
esetleg oda-visszaszállítással. Órák, elemek, csatok óraszíjak (erős csuklóra is).
Tel.: 06(70)505-5620, VII., Garay u. 45.
Üzletház. Web: www.jungoras.hu
 Festés, mázolás, tapétázás garanciával, takarítással. Nyugdíjasoknak társasházaknak kedvezmény. Tel.: 06(20)3547535
 AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERŰ
JAVÍTÁSA, szigetelése, zárcserék garanciával. Horváth Ákos, tel.: 06(30)9628704
 GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA
gázégők, konvektorok, tűzhelyek, FÉG
vízmelegítők javítása, karbantartása.
Bán László Tel.: 220-9765, 06(20)4325598
 Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, teljes könyvtárakat, vitrintárgyakat, régi képeslapokat, valamint CDt, DVD-t, hanglemezt. Tel.: 332-0243,
06(20)9220-001

ÚSZÓTÁBOR

A Batthyány-Strattmann László
Szakképzõ Iskola és Gimnázium

a Margit-szigeten
és a Komjádiban
A DARNYI TAMÁS
ÚSZÓISKOLÁBAN
15.000 Ft/hét és 13.000 Ft/hét
Tel.: 359-7895 és 335-2097

FELVÉTELT HIRDET
esti és levelezõ tagozatára.
Beiratkozás idõpontja:
2007. június 20. 8.00-13.00 óráig
Helye: 1146 Dózsa Gy. út 25-27.
Kérjük a beiratkozásra hozza magával
személyi okmányait, elõzõ bizonyítványait
és 1 db igazolványképet!

Ha Ön erzsébetvárosi lakos
és kiváncsi hallásának állapotára,
várjuk 2007. május 25-én illetve
június 1-én
INGYENES HALLÁSSZÛRÉSRE.
Nem kell mást tennie,
mint telefonon bejelentkezni.

 Megbízható szakember burkolást, kisebb kőműves munkát vállal, egyszerűtől
a lehetetlenig. Tel.: 06(30)244-5634
 Redőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző szerelése, javítása,
garanciával. Tel.: 261-3380, 06(30)9734378, 06(20)4242-618
 Bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, régi pénzeket és levélborítékokat
vásárolunk. V., Bécsi utca 5. Tel.: 3174757
 Fogászat, fogtechnika, porcelán pótlás, fogsor készítés kedvező áron, 40
százalék kedvezménnyel. Tel.: 322-3373,
06(20)975-7498
 Lendvai Izabella vásárol bútorokat,
festményeket, műtárgyakat, könyveket,
hagyatékot. Díjtalan kiszállás! Tel.: 2809308
 Költöztetés, fuvarozás, emelőhátfalas
teherautóval. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 06(20)944-2092, Márton
 Megbízható szakember burkolást, kisebb kőműves munkákat vállal határidőre, garanciával. Tel.: 06(20)234-0811
 Sürgősen eladó-kiadó lakást keresek a
belvárosban és Budán ügyfeleim részére.
Tel.: 06(70)202-7094
 Belvárosi üzletek adás-vétele, bérbeadása, bérleti jogok közvetítése.
www.belvarosiuzletek.hu, tel.: 06(30)
201-1951

 Eladó belvárosi lakást keresek. Tel.:
06(20)322-8819
 GARÁZS eladó a Rózsa utca 11-ben
saját, zárható tárolóval (2,2 nm). Ára: 2,5
millió Ft. Tel.: 06(20)491-3673
 JELZÁLOGHITEL ügyintézés, tanácsadás. Ingatlanvásárlásra (szoc.pol.),
szabad felhasználásra, jövedelemigazolás nélkül. Végrehajtás, hitelkiváltás bárosoknak is! Tel.: 06(20)464-4427
 Keletinél 58 nm-es, földszinti, udvari,
galériázott öröklakás kiadó. Alacsony rezsi, felújított fürdőszoba. Irányár: 65.000
Ft/hó+rezsi, 2 havi kaució. Tel.:
06(30)689-5513
 Készpénzért vásárolunk Neogrády,
MCP, Márffy, Berkes és más neves festők
műveit, ékszereket drágakővel, féldrágakővel, ezüsttárgyakat, evőeszközt, karórákat, dísztárgyakat, antik bútorokat,
hagyatékot. Louis Galéria: 317-9938,
Wesselényi u. 19.
 BŐRGYÓGYÁSZAT, KOZMETOLÓGUS RENDELÉS! Dermatoszkópos rákszűrés, szemölcsök elektrosebészeti eltávolítása, hyaluronsavas
ráncfeltöltés, botulinos mimikai ránckezelés, pattanásos bőr kezelése. Dr. Nagy
Éva. Bejelentkezés: 06(30)366-3706,
1073 Akácfa u. 54.
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APEH

FRISS

Tájékoztató
magánszemély levelezési címének bejelentésérõl
Az állami adóhatóság a magánszemély részére levelezési cím bejelentésére a 07T342es számú bejelentõlapot rendszeresítette. A bejelentõlap kereskedelmi forgalomban nem
kapható, kizárólag az APEH internetes honlapjáról (www.apeh.hu) tölthetõ le. A
nyomtatvány kitöltéséhez az állami adóhatóság kitöltési útmutatót készített, melyet célszerû a kitöltés elõtt figyelmesen elolvasni. A nyomtatvány kizárólag papír alapon nyújtható
be az illetékes elsõfokú állami adóhatósághoz 1 példányban.
A bejelentõlapot annak a magánszemély adózónak (aki adószámmal és/vagy adóazonosító jellel rendelkezik) kell kiállítani, akinek levelezési címe eltér egyéni vállalkozó
esetében székhelyétõl, telephelyétõl, egyéni vállalkozónak nem minõsülõ, de adószámmal rendelkezõ, valamint az adószámmal nem rendelkezõ magánszemély esetében a
személyazonosságát igazoló okmányban szereplõ állandó lakóhelyétõl vagy (állandó
lakcím hiányában) tartózkodási helyétõl. A levelezési cím megváltozását annak
bekövetkezésétõl számított 15 napon belül kell bejelenteni.
A bejelentõlapon szereplõ levelezési cím felülírja az adóhatóság nyilvántartásában a
korábban bejelentett levelezési címet!
Az adóhatóság illetékességét, ha az adózó magánszemélyként jelenti be levelezési
címét, akkor állandó lakóhelye, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye vagy szokásos
tartózkodási helye, ha egyéni vállalkozó magánszemélyként jelenti be, székhelye/telephelye határozza meg.
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

P Á LY Á Z AT I F E L H Í V Á S
A Hetedhét Oázis Alapítvány 12 - 18 éves diákok számára

VERS-, PRÓZA-, és DALSZÖVEGÍRÓ VERSENYT
hirdet
A verseny védnöke: Kiss Péter Szociális és Munkaügyi miniszter
Tartalom: a mûvek témája a fogyatékkal élõk élete (világtalan, hallássérült, beszédképtelen, mozgássérült, szellemi sérült, stb.). A mondanivaló felölelheti a saját tapasztalatokat,
bemutathat megtörtént eseményt, de lehet fikció,
érzés - ábrázolás is.

Vers -, és prózaíró verseny feltételei:
Formai követelmények: a versek esetében terjedelemi megkötés nincs, a prózai mûvek
maximum 10 oldalasak lehetnek, betûtípus times new roman, 12-es betûméret, 1,5
sortáv.
Karafiáth Orsolya költõnõ, Nagy Gergely író és Garaczi László író, költõ bírálja el a
beérkezõ pályázatokat. A legkiemelkedõbb mûveket megjelenési lehetõséggel jutalmazzuk.

Dalszövegíró verseny feltételei:
Formai követelmények: times new roman betûtípus, 12-es betûméret.
Péli Barna (United), Rácz Gergõ és Tövisházi Ambrus (Erik Sumo, Ex - Amorf Ördögök)
bírálja el a beérkezõ dalszövegeket. A legkiemelkedõbb szövegek íróit a mûvek
megzenésítési lehetõségével jutalmazzuk.
Beérkezési határidõ: 2007. szeptember 7.
Eredményhirdetés: 2007. októberében (a pontos helyrõl és idõpontról e-mailben
értesítjük a pályázókat)
Beküldés módja: a mûveket és a kitöltött adatlapot e-mailen kérjük megküldeni Szeli
Dóra Réka részére a szelidora@gmail.com e-mail címre.
Adatlap: letölthetõ a www.hetedhetoazis.hu weboldalon, vagy kérhetõ e-mailben a szelidora@gmail.com címen.
Bõvebb információ: Hetedhét Oázis Alapítvány - Szeli Dóra Réka,
20/539-9226 (9.00 és 17.00 óra között), szelidora@gmail.com, www.hetedhetoazis.hu.
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KÖZLEMÉNY
Az EMBER Mozgáskorlátozottak Érdekvédelmi és
Rehabilitációs Egyesülete
és Lakóközösségi Szervezetek Szövetsége - a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Közlekedési
Ügyosztálya (Németh László ügyosztályvezető) által a
2-es metróvonal fölött indítandó speciális buszjáratról
aláírt BKV-MEOSZ-FPH
megállapodás témakörében
szervezett mai napi egyeztető tárgyalása alapján –
nem tartja elfogadhatónak
és a mozgásukban korlátozottak érdekeit védő független társadalmi szervezetek
által felvállalhatónak a
MEOSZ – BKV – Főpolgármesteri Hivatal által közösen aláírt megállapodást
az akadálymentes tömegközlekedés kialakításának
folyamatában.
Ugyanakkor a fenti szervezetek örömmel nyugtázzák,
hogy a Főpolgármesteri Hivatal (és Hagyó főpolgármester úr) az Európai Unió
„esélyegyenlőségi évében”
az akadálymentesítés témakörében a pártpolitikától
független civil szervezeteket is meghívta az egyeztető tárgyalásra. Reméljük,
hogy a következő tárgyaláson már minden olyan független fővárosi hatókörű civil szervezet is meghívásra
kerül, amely érintett vagy
érdekelt az akadálymentes
közlekedés kialakításában.
Álláspontunk szerint;
1. A 2-es metróvonal állomásainak liftekkel való felújítására vonatkozó politikusi ígéret tarthatatlansága
nem elégséges ok arra,
hogy az akadálymentesítésre fordítható évi 50 millió Ft anyagi forrást egy
aránytalanul magas (utasszám/Ft) fajlagos költségű
– két járműből álló, óránként közlekedő - felszíni
buszjáratra fordítsák. Az
őszinte beszéd a forráshiányról többre becsülhető,
mint a forráspazarló pótcselekvés, ezért nem kell
sem a BKV-nak, sem a Fővárosi Önkormányzatnak
engednie a MEOSZ eziránti igényének.

2. A Főváros forráshiányos
helyzetében a BKV-nak a
szűk anyagi forrást olyan
megoldásra kell fordítania,
amely a lehető leghatékonyabb módon, a legnagyobb számú mozgáskorlátozottnak biztosítja az akadálymentes közlekedést. Ez
pedig a jelen helyzetben
csak a „célfuvaros” kisbusz-járatok kapacitásának
növelésében és a fővárosi
civil szervezetek szabad segítő/szállító kapacitásának
(eszközeinek és humánerőforrásainak) bevonásával
érhető el.
Javasoljuk, hogy
3. A Fővárosi Önkormányzat hívja fel a független civil szervezetek segítő/szállító szolgálatait a szabad
kapacitásuk felajánlására, s
normatív alapon szerződjön
ki velük az önkormányzati
feladat részbeni átvállalására, a BKV hozzon létre egy
„akadálymentes-közlekedési diszpécser központot”
amely – 24 órában – vezérli/elosztja a szabad közlekedési kapacitást az igénylő
mozgáskorlátozottak között.
4. Az akadálymentes közlekedés – a rendelkezésre álló
eszközök és erőforrások
függvényében történő - leghatékonyabb elérése mindannyiunk felelőssége, így az
„közös ügyként” kezelendő
még akkor is, ha az önkormányzati törvény a kötelezően ellátandó feladatot a Fővárosi Önkormányzatra terheli.
*
*
*
Kérésre részletes szakmai
álláspontunkat megküldjük.
Kérjük a független fővárosi
civil szervezeteket a média
felé írt közleményben jelezzék a fentiekkel történő
egyetértésüket, s egyben a
közleményt juttassák el az
1410. Bp. Pf: 188. postacímre is.
Budapest, 2007. május 17.
EMBER Mozgáskorlátozottak
Érdekvédelmi és Rehabilitációs Egyesülete: Oláh Péter
Balázs titkár Tel.: 321-8888
Lakóközösségi Szervezetek
Szövetsége részéről /LAKSZ/
részéről: Ignéczi Tibor elnök
Tel.: 06-30-296-9484
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Pályázat súlyos mozgáskorlátozott
fiatalok támogatására
A Prof. Dr. Kováts István
Alapítvány budapesti illetőségű súlyos mozgáskorlátozott fiatalok támogatására pályázatot hirdet, amely tanulmányok
folytatásához, közlekedéshez, lakhatási, illetve
munkavállalási feltételek
megteremtéséhez szükséges tárgyi eszközök vásárlásához hozzájárulásként igényelhető. Az alapítványtól pályázható
összeg nem lehet több a
pályázati cél költségének
25%-ánál, de legfeljebb
45.000,-Ft. Pályázni a 40.
életév betöltéséig lehet. A
pályázathoz mellékelni
szükséges a súlyos mozgáskorlátozottság tényét
igazoló orvosi igazolásokat, valamint a családban
együtt élők 2006. évi jövedelemnyilatkozatait.
A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat a következő

címre kérik beküldeni:
Prof. Dr. Kováts István
Alapítvány, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Beküldési határidő: 2007.
augusztus 31.
Minden pályázó 2007.
október 31-ig értesítést
kap a kuratórium döntéséről. A nyertes pályázók
a Fogyatékosok Napja fővárosi rendezvénye keretében vehetik át a díjakat.
A mozgáskorlátozott fiatalok támogatására létrehozott Prof. Dr. Kovács István Alapítvány
kuratóriuma tájékoztatja
az adományozókat, hogy
2005. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át a
mozgáskorlátozottak
2006. évi támogatására
használta fel. Köszönik
mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-át az
Alapítvány részére juttatták!
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5. rész

Négyezer év divattörténete

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

F Õ Z Z Ü N K- S Ü S S Ü N K

Görögök II.
(ie.. a VI. századtól)
A görögök öltözködésében a dúsan redőzött fehér
ruha volt a meghatározó, ezt khitónnak nevezték
és többféleképpen viselték. Volt egy diploidion
nevű öltözetük - ez a khitón egyik változata melynél az anyagot a vállakon visszahajtották és a
dupla részt fibulákkal tűzték össze. Viseltek
peploszt is, ez olyan ruhadarab, amelynek az
egyik oldala
nyitott. Köpenyüket hümationnak
nevezték, ennek lényege,
hogy az anyagot a testükön
körülcsavarták, a hoszszabb részét
pedig a vállukon átvetették. A férfiak
khlamüszt viseltek, ezt az
álluk
alatt
kapcsolták
össze.

E G Y Ü T T F I N O M AT !

Főszerepben a tavasz gyümölcsei és zöldségei
Az idény gyümölcsei, zöldségei különösen kedvelt
fő- vagy mellékszereplői egy-egy ételnek. Összeállításunknál azt tartottuk szem előtt, hogy a már
elérhető áron kapható zöldségekből, gyümölcsökből készült finomságok receptjeit adjuk közre.

Eperleves
Hozzávalók: 1 kg eper, 8 dl
tej, 2 dl tejszín, cukor vagy
méz.
Az epret megmossuk,
lecsumázzuk, majd a felét
félbevágva félretesszük. A
maradékot a tejjel összeturmixoljuk, majd hozzákeverjük a tejszínt. Cukorral,
vagy mézzel édesíthetjük.
Beletesszük a félbevágott
eperdarabokat és jól lehűtjük. Tejszínhabbal tálaljuk.

Zöldségkrémleves
Hozzávalók: 4 szem burgonya, 4 szál sárgarépa, 2 karalábé, 1 nagyobb szál póréhagyma, 1 nagy csokor
petrezselyem, 2 dl tejföl.
Mindent meghámozunk, felvagdalunk, és sóval feltesszük annyi vízben

főni, hogy jól ellepje. Ma
megfőtt mixerrel pépesre
keverjük, hozzáadjuk a 2 dl
tejfölt, és azzal kicsit forraljuk. Sűrűnek, nehezen folyónak kell lennie.

Kapros töltött tök
Hozzávalók: 2 db 60-70
dkg-os tök, 50 dkg darált
sertéshús, 10 dkg rizs, 1 kis
fej vöröshagyma, 1 csokor
petrezselyem, 1 tojás 1
mokkáskanál fehér őrölt
bors, 5 dkg vaj, 1 csokor
kapor, 3 dl húsleves, 3 dl
tejszín, só, olaj.
A tököt meghámozzuk,
két végét levágjuk, a belsejét kikaparjuk. A darált húst
összekeverjük a félig megpárolt rizzsel. Kevés olajat
felmelegítünk, beletesszük
az apróra vágott vörös-

hagymát és az apróra darabolt
petrezselyemmel
együtt lepirítjuk. Hozzáadjuk a darált húshoz, hozzáütjük a tojást és a borssal,
sóval ízesítjük. Jól összedolgozzuk és megtöltjük
vele a tököt. Kivajazott sütőedénybe rakjuk, mellé
tesszük a megmosott kaprot, és a húslevest aláöntjük. Alufóliával letakarjuk
és középmeleg sütőben puhára pároljuk. Ha megpuhult a tök kivesszük a levéből, félretesszük. A visszamaradt kapros párolóléhez
keverjük a tejszínt kicsit
összeforraljuk és tálaláskor
leöntjük vele a vastagabb
szeletekre vágott töltött tökszeleteket.

reszelt ementáli sajt, só,
késhegynyi pirospaprika.
A megfőtt, lehűtött
csirkét lebőrözzük, kicsontozzuk és a húsát nagyobb
darabokra vágjuk. A brokkolit enyhés sós, forrásban
lévő vízben 2-3 percig főzzük, majd hideg vízzel leöblítjük.
A mártáshoz a levest az
előírásnak megfelelően elkészítjük, az újhagymát és a
tejfölt belekeverjük, borssal
fűszerezzük. A brokkolit
kivajazott tűzálló tálba terítjük és a húsdarabokat rátesszük. A mártással leöntjük, a sajttal meg a paprikával megszórjuk. Közepesen
meleg sütőbe tesszük és 3040 percig szép pirosra sütjük. Főtt rizzsel tálaljuk.

Brokkolis csirke
Hozzávalók: 1,5 kg-os főtt
csirke, 30 dkg rózsáira szedett brokkoli, 1 tasak gombakrémleves-por, 4 szál
összevágott újhagyma, 2 1
dl tejföl, őrölt bors, 5 dkg

Eperparfé
Hozzávalók: 2 tojás, 2 tojássárgája, 20 dkg kristálycukor, 2 dl joghurt, 50 dkg
eper, 1 citrom leve, 2 dl tejszín, vaníliáscukor.

Az epret megtisztítjuk,
megmossuk és botmixerrel pürésítjük, majd összekeverjük a citromlével és a
joghurttal. Az egész tojásokat, a tojássárgákat a cukorral, vaníláscukorral
habüstben, forró vízfürdő
felett krémesre verjük. Ha
a krém tömege láthatóan
megnő levesszük a habüstöt a vízfürdőről és addig
keverjük, míg lehűl. Az
epres joghurtot összekeverjük a tojásos masszával
majd óvatosan beleforgatjuk a habbá vert tejszínt.
Négy pudingformát
(vagy csészét) vékonyan
olajjal kikenjük, kibéleljük
áttetsző fóliával, az eperkrémet elosztjuk a formákba, majd betakarjuk
fóliával és a mélyhűtőbe
tesszük, hogy megfagyjon. Tálalás előtt a parfét
kiborítjuk a formákból és
lehúzzuk róla a fóliát.
Friss eperszemekkel díszíthetjük.
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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: június 20. A 2007/5. lapszám nyertesei: Bordács Andrea 1078 Hernád u. 54., Joó Annamára 1074 Dohány u. 84.,
Kovács Gyuláné 1071 Dembinszky u. 50. Gratulálunk! Nyereményük könyvutalvány, mely szerkesztõségünkben átvehetõ (Garay utca 5.)

PROGRAMAJÁNLÓ

Olvasni jó!

Friss tinta! - Mai gyerekversek
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.
„Sok éve nem
jelent
meg
ilyen remek
versantológia.
Gyerekeknek?
Felnőtteknek?
Én azt mondom, annak,
aki éppen olvassa, de ha
együtt teszik,
az a legjobb.
Szellemes, mulattató versek, egyiken
sírsz, a másikon nevetsz, szóval az én ízlésem szerint valók.” A fenti ajánlóval a
gyerekek kedvence, Halász Judit kínálja
olvasásra a 38 kortárs magyar költő műveiből összeállított gyűjteményes ki-

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.
Köszönjük mindazon olvasóinknak, akik felhívásunkhoz csatlakozva, megunt könyveiket felajánlották. Késõbb tájékoztatjuk Önöket
arról, hova kerültek az adományok.

adást. A gyerekek számára nagyon fontos a dallam, a zene a tanulásban, és a
gyerekverseket nem lehet, csak igazán
dallamosan olvasni. Így bővül szókincsük, érdeklődési körük, és a szülők is
jól szórakozhatnak.

Hova megy minden negyvenedik
magyar június 23-án?

Múzeumok
éjszakája
Tavaly 203 ezer ember vett
részt a Múzeumok Éjszakáján. A programon, mely
idén június 23-án lesz, 50
budapesti és 62 vidéki intézmény vesz részt. Az oktatási tárca egyébként
2007-tõl hivatalosan is a
nyári szezon kezdeteként kezeli a rendezvényt.

Egy program a Nemzeti Múzeumban
Új attrakció a Nemzeti Múzeum épületében május 25-én
nyíló Dzsingisz kán és öröksége címû kiállítás, mely több
európai városban már nagy sikert aratott. Az ellentmondásos személyiség, a világbirodalmi törekvések, a magyarok
csellel való megtörése, s a mongol ember mai élete tárul fel
a látogató elõtt. Június 23-án, a Múzeumok Éjszakáján 18
órától a kiállításhoz kapcsolódó izgalmas, egész éjszakás
zenés program várja az érdeklõdõket.
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Irodalmi estek
Tollas Tibor összegyűjtött versei és műfordításai
címmel tart irodalmi estet a Művészetbarátok Egyesülete május 30-án 17.30-kor az Erzsébetvárosi Közösségi Házban (Wesselényi utca 17.).
* * *
Szintén az egyesület szervezésében június 6-án
17.30-kor a közösségi házban Kanizsai József
Fényglóriában című szerzői estjére várják az érdeklődőket.

A piros bicikli

A visszaigényelt vizitdíjak
kifizetésének következő
időpontja:
2007. május 31.
Részletek a 12. oldalon.

Ecséri Lilla és Heyman
Éva naplója nyomán A
piros bicikli című színdarabot május 30-án 19
órakor játszák a Spinozában (Dob utca 15.)
Éva és Lilla soha
nem találkoztak, nem ismerték egymást. A sorsuk most mégis összefonódik, hiszen oly sok közös volt bennük. Például
Egészség nap

A Magyar Hypertonia Társaság szervezésében az Erzsébetvárosiak Klubja május 31-én, csütörtökön 14-tõl 17 óráig
Egészség napra várj a kerületi lakókat az Erzsébetvárosi Közösségi Házban. A rendezvény címe: Éljen 140/90 alatt.

Gyerekek és pedagógusok
alkotásai a Liget Óvodában

A jubileumi ünnepségsorozat elsőként megnyílt
kiállítása a kerületi gyerekek és pedagógusok munkáit mutatta be, melynek
második
alkalommal
adott otthont a Liget Óvoda. Az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ szervezésében éven-

te sorra kerülő rendezvény az óvodások, iskolások, illetve a pedagógusok figyelemreméltó alkotásait gyűjti egy csokorba. A „Nincs nekem
kedvenc
virágom…”
címmel megrendezett kiállítást Devosa Gábor alpolgármester
nyitotta

mind a ketten gyerekek
voltak, mindketten naplót vezettek, és mind a
ketten nagyon de nagyon
szerettek élni…
A piros bicikli az elrabolt gyermekkor szimbóluma.
Balázs Ágnes egyfelvonásos színdarabja a
holokauszt áldozatainak
állít emléket.

meg, ünnepi műsorral készült a Nefelejcs óvoda
Pillangó csoportja. A hagyományoknak megfelelően a kiállítás egy hétig
állt nyitva a látogatók
előtt, ez idő alatt kézműves foglalkozások színesítették az óvodások programjait.

Lakossági
Fórum
Közrend és közbiztonság kerületünkben címmel Lakossági Fórumot
tart az Erzsébetvárosiak
Klubja május 31-én,
csütörtökön 18 órakor az
Erzsébetvárosi Közösségi Házban.
Vendégek: Hunvald
György polgármester,
Bán Imre a közrend és
környezetvédelmi bizottság elnöke és NagyJuhák István a VII. kerületi rendőrkapitányság vezetője. Minden
érdeklődőt szeretettel
várnak!

☺☺☺
- Julika, ahányszor mosolyogni látom, mindig
arra gondolok, szívesen
felvinném magamhoz.
- Pista, maga ekkora
nõcsábász?
- Nem, fogorvos vagyok.
* * *
Éjszaka az országúton
a rendõr leállítja a cikkcakkban közlekedõ autót.
- Uram, kérem a vezetõi
engedélyét!
- Tessék.
- Most pedig szálljon ki!
Alkoholpróba.
- Na ne mondja, biztos
úr! És melyik kocsmánál kezdjük?
* * *
Kérõ érkezik a lányos
házhoz. Az apa így
szól:
- Évike autót kap hozományba, Mariska pedig
egy szép nyaralót.
- Melyiküket választja?
- - Azt hiszem, hogy
Évikével kezdem...
* * *
Egy fiú szerelmet vall
egy lánynak: - Ha hozzám jössz feleségül, a
tenyeremen hordozlak
majd!
- Miért, kocsid nincs?
* * *
A beteg a mûtõasztalon
fekszik, elõkészítve a
mûtétre. Felnéz, és
megkérdezi az orvostól:
- Doktor úr, minek az a
gumikesztyû?
- Tudja, hogy ne maradjon ujjlenyomat.

E-mail címünk:
olvlev@
erzsebetvaros.hu
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