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A gyermekek
jövõjéért
Választási ígéretét teljesíti
az SZDSZ az iskola-felújításokkal. (2. oldal)

Zökkenõmentes
reformok
Az oktatási intézmények
felújításáról, a közoktatási
reform végrehajtásáról tartott sajtótájékoztatót Devosa Gábor oktatási és Gergely József kerületfejlesztési alpolgármester március elején a polgármesteri
hivatal dísztermében. (4.
oldal)

Erzsébetvárosiak
Erzsébetvárosról
Körkérdésünk a dohányzásról szólt. (4. oldal)

Gyógyszertámogatás, vizitdíj
Az 5. oldalon olvasóink kérdései alapján állítottuk öszsze tájékoztató írásainkat.

Irány a játszótér!
Ha az idõjárás is úgy akarja, legkésõbb áprilisban a
gyerekek újra birtokba vehetik a megújult kerületi játszótereket. (7. oldal)

Ha ötleted van,
vagy ötlet kellene
Nincs túl sok pénzed, de
utazni szeretnél? Nemzetközi diákigazolvány kellene? Ifjúsági cserét szerveznétek? Van egy jó kis környezetvédelmi programotok, amit bemutatnátok a
helyi iskolákban? - a fiatalok
ilyen és hasonló kérdéseinek és problémáinak megoldásában nyújtanak segítséget a Cseresznye Ifjúsági
Információs és Tanácsadó
Irodában. (15. oldal)

Javaslatokat várnak
„sportkitüntetettekre”
(6. oldal)
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Koszorúzás szoboravatással
Március 15-én, az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 159. évfordulója alkalmából Erzsébetváros
Önkormányzata a Klauzál
téren tartotta ünnepi
megemlékezését.
Az ünnepség lovashuszárok bevonulásával kezdődött, majd a szavalatokkal
és dalos-zenés előadásokkal színesített ünnepi műsoron belül sor került
Széri-Varga Géza szobrászművész „Huszár”-'48as emlékművének avatására és koszorúzására is.
Ünnepi
beszédet
Hunvald György Erzsébetváros polgármestere
mondott.

E-mail címünk:
olvlev@
erzsebetvaros.hu

Erzsébetvárosban a
megemlékezés problémamentesen zajlott, a kerületi
pártok, a képviselő-testület
frakciói, a helyi civil szervezetek, intézmények méltón, politikai felhangok
nélkül ünnepeltek.
A
megemlékezés
helyszínével, és a szoboravatással kapcsolatban
Hunvald György polgármester a következőket
mondta: „Az idén új hagyományt teremtünk itt,
Erzsébetvárosban: központi ünnepségünket a
Klauzál téren rendezzük
meg. Meggyőződésem,
hogy Széri-Varga Géza
munkájával sikerül még
közelebb hozni az újabb
generációkhoz 1848 eszméit és szellemét. Méltó
emléket állítunk a 48-as
forradalom és szabadságharc minden résztvevőjének.
Részletek a 3. oldalon.

Kiírásra kerültek
a pályázatok
Lapunk 12-13. oldalán
három frissen kiírt pályázat, a Gázvezeték felújítási
pályázat,
a
Növényesítési pályázat
illetve a Társasház-felújítási pályázat olvasha-

tó. Fedrid Gábor a kerületfejlesztési bizottság
elnöke a 2. oldalon tájékoztatja az érintett társasházak tulajdonosait a
társasház-felújítási pályázat változásairól.

Erzsébetvárosi TV

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

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

Hangszigetelt házak a Dózsa
György úton
A Dózsa György úti házakban élõk mondhatni évtizedek óta
megszenvedik a Felvonulási tér létét. Az éppen csak néhány
forgalmi sáv távolságban lévõ téren nem egy nagy program,
közöttük, nem egy zenei rendezvény kap helyet. Hunvald
György Erzsébetváros polgármestere a lakók érdekében
egyezkedni kezdett a koncert szervezõivel és nem utolsó
sorban a fõváros illetékes bizottságával. (2. oldal)

Beszámoló a rendőrség
elmúlt évi tevékenységéről
A képviselő-testület február 23-ai rendkívüli ülésén elfogadta a kerületi
rendőrkapitányság 2006.
évi tevékenységéről szó-

ló beszámolót, amelyet
dr. Nagy-Juhák István
kapitányságvezető ismertetett. Összefoglalónk a 9. oldalon.
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Az idei társasház-felújítási pályázatról
Az idén lesz tíz éve,
hogy Erzsébetváros
önkormányzata először írta ki a társasház felújítási pályázatot. Az elmúlt tíz
évben rendszeresen
pályázhattak a társasházak. Fedrid
Gábor, a kerületfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja
olvasóinkat a 2007.
évi társasház-felújítási
pályázattal
kapcsolatos fontosabb tudnivalókról.
- Természetesen a beérkezett pályázatok problémáit, hibáit a bizottság
minden évben értékelte mondta Fedrid Gábor. Az értékelésnek és az
igényeknek, elvárásoknak megfelelően módosítottuk a pályázatról
szóló rendeletünket.
Legutolsó változást a
bizottság javaslatára az
elmúlt évben fogadta el a
képviselő-testület. (A
rendelet 45/2006. szá-

mon megtalálható az
„Erzsébetváros” honlapon.) Önök természetesen
joggal kérdezik mi is
volt a változás az előző
évihez képest?
Elsősorban egyszerűsítettük a rendeleteket
(az eddigi kettőből - általános-, és gázpályázat egy született), hisz a feltételek szinte azonosak
voltak. Szigorításokat
nem kívántunk megfogalmazni, viszont elvárjuk a rendeletben megfogalmazottak pontos betartását.
Fontos még, hogy a
juttatott visszatérítendő
támogatás arányában,
határoztuk meg a törlesztés időtartamát.
Társasházfelújítási pályázat
Az idei általános felújítási pályázatban - rendeletünknek megfelelően három témát emeltünk
ki, melyeket a bizottság
preferálni kíván. Termé-

felújításokra,  az elmúlt évben elkezdett
körfolyosók folytatódó
munkái,  elektromos
munkák.

Fedrid Gábor

szetesen a beérkező pályázatoknak megfelelően, és arányaiban minden
témát megvizsgálunk, és
igyekszünk támogatni. A
műemlék házak, ha nem
is élveznek elsőbbséget,
de rájuk külön figyelmet
fordít a bizottság, ezért
úgy gondoltuk, hogy
idén kiemelten támogatjuk a kapualj, és lépcsőházfestéseket a műemlék
épületeknél.
Kiemelt témák:
 Tetőszerkezet, különös tekintettel a kémény

A gyermekek jövõjéért
Az erzsébetvárosi SZDSZ-frakciójának előző
ciklusbeli választási ígérete volt a kerületi oktatási-nevelési intézményhálózat felújítása,
ami projektszerűen már tavaly elindult a kerületben. A Madách Gimnázium teljes felújítása után idén átadásra került a kívül-belül
megújult Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola, és az önkormányzat idei költségvetésében helyet kapott a Kertész utcai iskola
felújítása is.
Gál György az SZDSZ
frakció vezetője az oktatási intézményrendszer
felújítása kapcsán a költségvetési javaslathoz két
módosító indítványt is
benyújtott, melyeket a
testület elfogadott.
- A Kertész utca 30.
szám alatti Erzsébetvárosi Általános Iskola és
Informatikai Szakközépiskola valamint az István
utca 37. szám alatti István Óvoda épületei és
helyiségei
felújításra
szorulnak, és a rekonstrukcióhoz szükséges ter-

vek illetve engedélyek
már mindkét esetben
rendelkezésünkre állnak.
Ez azt jelenti, hogy immár építési engedéllyel
rendelkező, több millió
forint értékű felújításokról van szó. Manapság
azonban már nem lehet
figyelmen kívül hagyni,
hogy nagyon sok pályázati lehetőség áll az önkormányzatok rendelkezésére is, melynek segítségével költséghatékonyabban lehet végrehajtani akár az iskola-felújítást is. Módosító ja-

Gál György

vaslatom értelmében,
önkormányzatunk részt
tud venni az oktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése érdekében
kiírandó Európai Uniós
társpályázatokon. Mint a
gazdasági bizottság elnöke feltétlenül fontosnak tartom a részvételt,
hiszen az így megmaradó költségvetési keret
felhasználható lesz akár
későbbi felújítások során is.

Gázpályázat
Másik pályázatunk, a
gázpályázat. Itt elsősorban azon utcák társasházainak pályázatait kívánjuk preferálni, melyek
kapcsolódnak az idei utca felújításokhoz.
Ezen utcák - jelenlegi
ismereteink szerint - az
alábbiak:
 Damjanich utca - Városligeti
fasor
(Rottenbiller utca - Dózsa György úti szakasza);

 Wesselényi utca (Erzsébet krt. - Rottenbiller
utcai szakasza;
 Baross tér (Bethlen
Gábor
utca
Rottenbiller utcai szakasz); Verseny utca.
Gázszolgáltatásból
kizárt házak
Úgy vélem szólni kell a
„gázszolgáltatásból kizárt” társasházakról is. A
költségvetési rendeletünk kimondja, hogy ez a
támogatási forma augusztus 1-én nyílik meg.
Az önkormányzat, és a
bizottság nem kíván
cserbenhagyni egyetlen
póruljárt
társasházat
sem.

Hangszigetelt házak
a Dózsa György úton
A Dózsa György úti
házakban élők mondhatni évtizedek óta
megszenvedik a Felvonulási tér létét. Az
éppen csak néhány
forgalmi sáv távolságban lévő téren nem
egy nagy program,
közöttük, nem egy zenei rendezvény kap
helyet. Így például a
június végén esedékes
Bryan Adams koncertet is erre a területre szervezik.
Hunvald György Erzsébetváros polgármestere a lakók érdekében egyezkedni
kezdett a koncert szervezőivel és nem utolsó sorban a főváros illetékes bizottságával. Az egyezkedés célja, a lakók mentesítése a koncert zajától. A
polgármester hangszigetelő ablakok cseréjében látja
az elsődleges megoldást a
problémára, azonban a
végső megoldás szerinte
az ilyen jellegű rendezvények kihelyezése, valamely lakóktól távolabbi területre. Február közepén a
főváros városképvédelmi
bizottsága megadta a közterület-használati engedélyt a Kapcsolat koncert
szervezőinek, ám a kerület

Hunvald György

polgármestere javaslatára
bizonyos kötelezettségeket is vállalniuk kellett a
rendezőknek. A megállapodás szerint a koncertet
szervező vállalkozás kétmillió forint befizetését
vállalja a kerület környezetvédelmi alapjába. Ezt
az összeget az erzsébetvárosi önkormányzat kiegészíti, és céltámogatásként
a leginkább érintett társasházak nyílászáróinak cseréjére illetve homlokzatfelújításra fordítja. Hunvald György a főváros városképvédelmi bizottságának tagja javaslatot tett a
bizottság előtt arra, hogy „ a
mostani megoldást tegyék
Budapest-szerte általános
gyakorlattá”. A javaslatot
támogatták a bizottság tagjai is.
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Koszorúzás szoboravatással
Március 15-e az az
ünnep, ami talán a
legtöbb magyar ember szívéhez talál
utat. Ez a nap a szabadság és a függetlenség ünnepe kezdte ünnepi beszédét
Hunvald
György polgármester a Klauzál téren,
az Erzsébetvárosi
Önkormányzat által szervezett megemlékezésen.
A megemlékezés idén
több okból is különlegesnek számított. Egyrészről a VII. kerületben
példamutató egységben
ünnepelt mindenki, mellőzve az aktuál-politikai
felhangokat, jelezve ezzel, hogy március 15-e
az egységes magyar

rendezzük meg. Büszkék
vagyunk e tér névadójára, a Batthyány-kormány
földművelés-, ipar és kereskedelemügyi miniszterére. (...) Március 15én már csak azért is
szükséges megemlékezni róla, hiszen ezen a napon választották a Közbátorsági Bizottmány

nemzet ünnepe, mely –
bármilyen kormány is
van hatalmon – a magyar
történelem könyvének
legfényesebb lapjai közé
tartozik. A megemlékezés ünnepélyes jellegét
jelentősen megemelte a
nívós program és nem
utolsó sorban a SzériVarga Géza szobrászművész
„Huszár”-48-as
című bronz lovas szobrának felavatása is.
A
megemlékezés
helyszínével, és a szoboravatással kapcsolatban Hunvald György
polgármester a következőket mondta: „Az idén
új hagyományt teremtünk itt, Erzsébetvárosban: központi ünnepségünket a Klauzál téren

tagjává, és szeptember
10-éig volt a Batthyánykormány minisztere. A
forradalom bukása után
az osztrák rendőrség haditörvényszék elé állíttatta. Később, 1860 és 65
között részt vett a kiegyezés előkészítő munkálataiban. (...) Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy itt,
ezen a téren állíttatja fel
a forradalom és szabadságharc emlékművét.
(...) Meggyőződésem,
hogy Széri-Varga Géza
munkájával sikerül még
közelebb hozni az újabb
generációkhoz 1848 eszméit és szellemét. (...)
Méltó emléket állítunk a
48-as forradalom és sza-

badságharc
minden
résztvevőjének.
Az ünnepélyes program a Magyar Huszár
hagyományőrző szövetség lovasainak bevonulásával kezdődött, majd
Fenyvesi Attila énekművész előadásában, a Four
Bones fúvós quartett kíséretével elhangzott a
Himnusz. Ezt követően
Mihályi Győző színművész elszavalta a Nemzeti dalt, és a résztvevők
meghallgathattak egy
részletet Várkonyi Mátyás Egri Csillagok című
musicaljéből.
A műsort követően
Hunvald György polgármester felavatta a Klauzál téri új szobrot. A szobor leleplezés alatt Nyári
Gyula tárogatózott. A
polgármester ünnepi beszédében
elmondta:
„Március 15-e egy olyan
nap, amikor a magyar
szabadságért vívott harc
összekapcsolódott a világszabadságért folytatott
küzdelemmel. Kivételes
történelmi pillanat, amely
bebizonyította, hogy igazi haladás csak a haza
függetlenségének kivívásával érhető el. (...) Ezt a
napot világszerte megünneplik a magyarok, és
azonos módon ünneplik
meg. Március 15-e rítusát
minden magyar ember
generációk óta ismeri és
követi. A házakra kitűzik
a piros-fehér-zöld zászlókat, a szülők ezen a napon tanítják meg gyermekeiknek a nemzeti színű
kokárda készítését; a ta-

nárok ezen az ünnepen
viszik el az iskolásokat a
48-as hősök emlékművéhez, hogy a gyerekek az
első tavaszi virágok mellé kis nemzeti színű zászlókat szúrjanak a földbe.
Nem véletlen, hogy március 15-én mindenütt piros-fehér-zöld színeket
láthatunk, hiszen épp az
1848. évi 21-es törvénycikk rendelkezett arról,
hogy piros-fehér-zöld legyen a magyar nemzeti
lobogó színe. Az addigi
piros-ezüst színt kiegészítették egy harmadikkal, a zölddel. Miért tették? Egyrészt tiszteletből
a francia szabadságeszmék iránt. Másrészt viszont valamit akartak
még tudatni mindenkivel:
A szín-szimbolika szerint
ugyanis a piros az erő, a

március 15-e a magyar
történelem egyik legkiemelkedőbb
pillanata
volt. Az összefogás nagyszerű pillanata, amikor a
magyarok példát mutattak a világnak. De nemcsak a világnak, hanem
nekünk, késői utódoknak
is, akiknek el kell érnünk,
hogy gyermekeink ne
csupán iskolai tananyagként tekintsenek 1848
történetére, eszméire, hanem az élő, mindennapi
hagyomány részeként. “
A polgármester beszéde végén hangsúlyozta: őszintén bízom benne, hogy a Klauzál téri
48-as emlékhely megteremtése is hozzá fog járulni ahhoz, hogy elérjük
ezeket a célokat. Ennek
reményében, fejet hajtva
forradalmár
elődeink
nagyszerű tette előtt átadom Erzsébetváros és
Budapest lakóinak e
szobrot.
A programban az ünnepi beszédet a Bihari
táncegyüttes műsora, a
Petőfi koszorúi című
vers előadása követte,
melyek után felhangzott
Egy részlet Kodály Háry
Jánosából, és a Nemzetőr-dalból.
A rendezvényen a

fehér a hűség, a zöld pedig a remény színe. A piros-ezüst mellé odakerült
tehát a zöld, mert elődeink tudták, hogy a magyarságnak reményre is
szüksége van! (...) 1848

kerületi összes párt, Erzsébetváros képviselőtestületének
minden
frakciója, és a helyi civil
szervezetek képviselői is
elhelyezték az emlékezés koszorúját.
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Zökkenõmentes reformok az oktatásban
Az oktatási intézmények felújításáról, a közoktatási reform végrehajtásáról tartott
sajtótájékoztatót Devosa
Gábor oktatási és Gergely
József kerületfejlesztési alpolgármester március elején
a polgármesteri hivatal dísztermében.
Az általános tájékoztatóban Devosa Gábor elmondta, hogy a kerületi önkormányzat az elmúlt négy
évben megkezdett program alapján folytatja az oktatási intézmények felújítását. Az alpolgármester véleménye szerint a közoktatást érintő reformok Erzsébetvárosban abszolút zökkenőmentesen
zajlottak, ennek okaként elsősorban az elmúlt ciklusban már elvégzett munka hatékonyságát, illetve a már korábban teljesített intézményrendszer átalakításokat jelölte meg. Az elmúlt években felújított Madách gimnázium és az
idén átadott megújult Janikovszky
Éva Művészeti Általános Iskola
után ebben az évben a Kertész utcai iskola felújítását kezdi meg az
önkormányzat. Devosa Gábor

Devosa Gábor oktatási és Gergely József kerületfejlesztési alpolgármester válaszolt az újságírók kérdéseire

hangsúlyozta, hogy 2010-ig a kerület összes önkormányzati tulajdonú iskolájának épületét felújíttatja az önkormányzat.
Jó hír a pedagógusoknak, az
alpolgármester bejelentése, miszerint Erzsébetvárosban nem
terveznek elbocsátásokat az oktatás területén, sőt, ahogy tavaly, úgy idén is plusz öt százalékos minőségi bérpótlék keretet biztosítanak a pedagógusok
számára.

Gergely József az iskola-felújításokkal kapcsolatban elmondta, hogy az iskolák és középületek felújítását a kerület
egyrészről önkormányzati pénzekből finanszírozza, ám emellé
megpróbálnak minél több fővárosi- és európai uniós pályázat
révén is támogatáshoz jutni.
Az oktatási-nevelési intézményrendszer felújítása mintegy 1,2 milliárd forintba kerül
majd.

Függetlenként a lakosságért
Lendvai Béla képviselő a decemberi testületi ülésen jelentette be kilépését a Fideszfrakcióból, egyúttal tájékoztatta a testület tagjait arról,
hogy a továbbiakban függetlenként látja el képviselői feladatait. A döntés hátteréről
kérdeztük a képviselő-testület újdonsült független tagját:
- Esetemben nem kell hosszadalmas háttértörténetre számítani, hiszen a döntés nem jelent a szemléletmódomban értékrendváltozást.
Az indokaim két egymástól nem
függetleníthető szempontból tevődnek össze. Tapasztalataim úgy
mutatják, hogy a helyi politizálásban, a képviselői munkában előtérbe került a lakossággal való személyes kontaktus fontossága, viszont
a frakciómunkában, a kötött frakciószabályzat alapján nem mindig
kivitelezhető a lakossági érdekek
ilyen szintű képviselete. Mindemellett úgy gondolom, hogy az itt
élők megoldandó problémáit nem
csak az országos politika, pártpoli-

tika mentén lehet
get látok. A két felkezelni, hanem fügadat, a bizottsági
getlen képviselőtagság és a tanácsnoként is. Tehát elsőki szerepkör egyébsorban a lakossági
ként sok esetben fedi
kapcsolattartásból
egymást, mivel önszármazó inforkormányzatunk namációk alapján a
gyon sok pénzt költ
helyben megola közrend-, a közbizdandó problémáktonság- és a köztiszra kívánom hetaság fejlesztésére,
lyezni a hangsúlyt.
és ezen feladatok elLendvai Béla
A márciusi teslátása sokszor a kerütületi ülésen a képvilet-üzemeltetés témaselők a közrendvédelmi és környe- köréhez tartozik. Elsődleges célom
zetvédelmi bizottság távozó tagja bizottsági tagként a hatékony munhelyére Lendvai Bélát választot- kán keresztül a lakossági igények
ták, egyben döntöttek arról is, hogy kielégítése, a komfortérzet növeléa városüzemeltetési és beruházási se, tanácsnokként pedig a határozatanácsnoki pozíciót is a képviselő tok végrehajtásának ellenőrzése, vatölti be a jövőben.
lamint javaslattétel a fejlesztési fel- A képviselő-testület kiemelt adatok ellátására. Úgy gondolom,
feladatai közé tartozik a kerület fej- hogy a két feladat szerves összekaplesztése, amellyel kapcsolatban a csolásával hatékonyabban tudom
szakmai feladatokat nyilvánvalóan ellátni mindkét munkát, és ezzel
szakértők látják el. Így a tanácsnoki akár közvetett akár direkt módon tászerepkörben elsősorban nem szak- mogathatom a lakossági igények
mai jellegű, hanem politikai tisztsé- megvalósulását.
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ERZSÉBETVÁROSIAK
ERZSÉBETVÁROSRÓL
A dohányzás két csoportra osztja az
embereket. Van, aki ki nem állhatja,
van, aki nem bírja ki nélküle. Az erzsébetvárosiaknak erről is határozott
véleményük van. Legutóbbi körkérdésünk alkalmával a dohányzásról
érdeklődtünk.
Gelencsér Józsefné:
- Én magam soha sem
dohányoztam, viszont a
párom és a családom
minden tagja füstöl.
Már többször próbáltam leszoktatni őket a
cigarettáról, tablettát is
vettem nekik, mégsem
hagyták abba. Én nagy butaságnak tartom, szerintem sok betegség okozója.
Passzív dohányosként engem is fenyeget a betegség veszélye, ezért rendszeresen járok tüdőszűrőre.
Nagy József:
- A dohányzás véleményem szerint lelki
kényszer vagy egyszerűen
passzió,
nagy kiadással jár, ráadásul rombolja az
egészséget, úgyhogy én
értelmetlennek tartom. Amikor a kollégáim dohányoznak, távolabb húzódom, de gyakran viccesen vagy komolyan figyelmeztetem őket, hogy le
kellene szokniuk róla.
Nagy-Fülöp Anetta:
- Én nem dohányzom,
ha mások teszik azt
nem helyeslem, de
megértem. Ez egyfajta
függőség, ezért szerintem nem egyszerű lemondani róla. Ha dohányos látogatónk érkezik,
csak kint gyújthat rá, a lakásban ezt nem
engedem meg.
Horváth Lászlóné:
- Borzalmasnak tartom, büdös, keserű és
drága. Én megfulladok
a dohányfüsttől. A fiataloknak megtiltanám!
A 20 éves unokámnak
szoktam
mondani,
hogy még most hagyja abba, mert nagyon káros az egészségre.
Marczi Eonika:
- 42 éve dohányzom,
másfél dobozzal szívok naponta. Egy-két
napig meg tudom állni, hogy nem gyújtok
rá. Egyszer megbetegedtem és orvosi javaslatra abbahagytam. Fél évig bírtam. Engem megnyugtat, szükségem
van rá.

2007/3. szám

Ö N K O R M Á N Y Z AT – K Ö Z É L E T

Mit kell tudni
a gyógyszertámogatásról?
A megváltozott egészségügyi finanszírozás, a vizitdíj fizetése és a gyógyszertámogatással kapcsolatos
változások bizony sokakat igencsak közelről érintenek. Solymári Gabriella, a szociális és egészségügyi bizottság elnöke segít tájékozódni olvasóinknak a helyi rendelet paragrafusai között.
- Helyi rendeletünk nagyon sok mindenben tud
támogatást nyújtani az arra

Solymári Gabriella

rászorulóknak, és most főként fontos, hogy mindenki tisztában legyen a lehetőségeivel. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a rendeletünkben szabályozott
feltételekkel nem csak a
gyógyszerköltségek fedezetére, hanem gyógyászati
segédeszközök beszerzésére/cseréjére is igényelhető támogatás.
Kik kaphatják?
Idén március elsejétől változott a gyógyszertámogatásra jogosultak köre.
2007. március 1-jétől az
Önkormányzat gyógyszertámogatást állapít meg annak a kérelmezőnek, aki 
közgyógyellátással nem
rendelkezik,  2006. július 1. előtt kiadott közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezik és közgyógyellátással nem érintett,
 és igazolt gyógyszer,
vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének igazolt térítési díja meghaladja saját jövedelme 10 %-át
és háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg egyedül élő esetében a 75.964 forintot,
több együtt élő esetében a
62.399 forintot. Jogosult
továbbá az a személy, aki
2006. június 30-a után ki-

adott közgyógyellátási
igazolvánnyal rendelkezik
és a területileg illetékes
megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztár által
elismert összes rendszeres
gyógyító ellátási költsége
meghaladja az egyéni
gyógyszerkeret maximális
összegét (2007-ben 12 000
Ft/hó).
Összege
Az első esetben az igazolt
költségek 50%-a lehet a
támogatás
mértéke,
amely éves szinten nem
haladhatja meg az öregségi
nyugdíjminimum
200%-át. A második esetben a közgyógyellátás
éves érvényes keretének
200%-a a határ. A támogatás megállapítható egyszeri alkalomra, de akár
12 hónapra elosztva is,
úgy, hogy a havi összege
nem lehet kevesebb
egyezer forintnál.
Az igazolás
A gyógyszerköltség igazolására a gyógyszertár előzetes igazolása, segédeszközök vásárlása esetében a
térítési díjról kiállított és
kiegyenlített számla szolgál.
Méltányosságból
A szociális és egészségügyi bizottság javaslata
alapján is megállapítható a
gyógyszertámogatás, annak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
több mint 10%-al a meghatározott jövedelemöszszeget.
A kérelem letölthető a kerület
honlapjáról
(www.erzsebetvaros.hu),
illetve beszerezhető és leadható az ügyfélszolgálati
irodákon. (Erzsébet krt. 6.,
Garay utca 5.)
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2x20 alkalom – Járóbeteg és szakellátás

Vizitdíj – nem csak a kórházakban
Az előző lapszámunkban megjelent
törvényi összefoglaló után nagyon sokan
érdeklődtek
szerkesztőségünkben a vizitdíj fizetéssel kapcsolatos
helyi szabályozásról. Koromzay Annamária szociális
témákért felelős alpolgármestert és az
Erzsébetvárosi
Egészségügyi Szolgálat vezetőjét dr.
Baranyi Pétert kértük válaszadásra.
Mint azt Koromzay Annamária alpolgármestertől megtudtuk, a törvénynek megfelelően a
helyi egészségügyi szervezetekre is ugyanazok a
kitételek vonatkoznak,
mint országosan bárkire.
- A vizitdíj fizetése
alól mentességet csak
azok élveznek, akik számára ezt a jogot a törvény biztosítja. Ám nyilvánvalóan lehet spórolni
a díjfizetésekkel, például
a vizitdíjat „csak” egyszer kell megfizetni, ha a
biztosított ugyanazon
egészségügyi szolgáltatónál egy nap több járóbeteg szakellátást vesz
igénybe. A vizitdíjat akkor is ki kell fizetni, ha
az orvost kihívják a fekvőbeteghez, és akkor is,
ha „csak” receptért megy
a a beteg az orvoshoz. Ez
utóbbival kapcsolatban
nem árt felhívni a figyelmet arra, hogy - bár tudjuk a gyakorlat igencsak
eltér a szabályozástól - a
recept felírását orvosi
vizsgálatnak kell megelőznie, így például hozzátartozónak a receptjét
nem lehet kikérni a sajátunkkal együtt.
Önkormányzatunk
“vizitdíj” címen nem
nyújt külön támogatást,
viszont február 15-től
emelést kaptak azok, akik
sajátjogú vagy hozzátartozói
nyugellátásban,
rendszeres vagy átmeneti

szociális
járadékban,
egészségkárosodási vagy
rokkantsági járadékban,
házastársi pótlékban illetve központi szociális se-

Koromzay Annamária

gélyben
részesülnek,
amennyiben ezek együttes havi összege nem haladja meg az 54260 Ft-ot.
Az emelés havi összege
jövedelemtől illetve járadéktól függően havi 200
vagy 300 Ft volt. Ugyancsak havi 300 Ft-tal
emelkedett a vakok személyi járadéka.
Külön kell tartani a
háziorvosi és járóbetegszakellátás igénybevételénél a befizetési bizonylatokat. Amennyiben az
adott naptári évben már
20-20 alkalommal fizetett
vizitdíjat a biztosított, akkor a 21. alkalomtól fizetett vizitdíj összege
visszaigényelhető a biztosított lakhelye szerint illetékes jegyzőtől. Az emelt
összegű vizitdíjat viszont
nem lehet visszaigényelni.
*
*
*
Dr. Baranyi Péter az
Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat vezetője
tájékoztatásából
megtudtuk, hogy február
15-től hatályos a szolgálat Vizitdíj fizetési szabályzata. Eszerint a vizitdíj összege az alábbi
bontás szerint 300.-,
600.- illetve 1000 forint
lehet.
300 forint: Alkal-

manként a háziorvosi és
a fogászati ellátásnál és a
18 év feletti gyermek- és
ifjúsági fogászati ellátásnál, beutalóval érkező
betegnél a szájsebészeti
szakrendelésen és a fogászati röntgenen.
600 forint: Alkalmanként, emelt összegű
vizitdíjat fizet, ha az
érintett(nek):
 háziorvosi ellátást saját kezdeményezésére
nem a rendelőben veszi
igénybe,
 amennyiben a háziorvosi ellátást nem annál a
háziorvosnál
veszi
igénybe, amely a tartózkodási helye (lakóhelye)
szerint területi ellátásra
kötelezett, vagy amelyikhez nincs bejelentkezve,
 ha nincs beutalója, a
Szájsebészeti és Fogászati Röntgenre,
 ha nem ott veszi
igénybe az egészségügyi
szolgáltatást, ahová a beutaló orvos kezdeményezte.
1000 forint: Alkalmanként, ha a beteg az
ügyeleti ellátást sürgős
szükség nélkül veszi
igénybe.
Visszajár a vizitdíj,
ha az orvos a vizsgálat
során olyan kórképet állapít meg, ami a sürgős
szükség kategóriájába
tartozik.
A vizitdíjat az egészségügyi ellátás kezdete
előtt, csak kézpénzben
lehet fizetni, az orvos
nyugtával, illetve igény
esetén számlával igazolja a díj fizetését.
Következő lapszámunkban a vizitdíj fizetése
nélkül igénybevehető ellátásokkal, a vizitdíj
visszaigénylésével, illetve a jogosultság témakörével folytatjuk.

A fõváros és Pest megye lakossága a 06-80/204-796 telefonszámon április 13-ig, hétfõtõl csütörtökig 8-16 óráig,
pénteken 8-14 óráig közvetlenül kérhet tájékoztatást vizitdíjügyben.
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Új helyen a Kamilla Kht.
A Kamilla Kht. mára birtokba vette a
Százház utca 10-18.
szám alatti, tavaly
év végén elkészült
új épületet. A tágas
irodák és a célnak
megfelelő öltözők,
zuhanyzók megfelelő hátteret biztosítanak a zavartalan
munkához. A részletekről
Sztipich
Istvánt, a Kht. ügyvezetőjét kérdeztük.
- Az István utcai ingatlant ideiglenesen kaptuk
meg, ott két évig működtünk. A mostani, önkormányzati tulajdonú helyünk nagyobb, kultúráltabb. A különböző helyiségeink három szinten
helyezkednek el, van
alagsorunk és egy zárt
udvarunk is. Nyolc irodával és egy negyven-öt-

ven főt befogadó közös
helyiséggel rendelkezünk. A padlószőnyeggel borított, új bútorokkal felszerelt irodák tágasak, számítógéppel,
internettel felszereltek.
A tűzjelzővel ellátott,
központi fűtéses helyiségek minden előírásnak
megfelelnek. Az alagsorban száz ember számára
öltözők, zuhanyzók biztosítják a tisztálkodási
lehetőséget. Van egy uniós előírásnak megfelelő
csizma-mosónk
is,
amely a fertőzésveszély
ellen védi meg a dolgozókat. Nagyon fontos,
hogy a kerületi munkanélküliek itt kulturált körülmények között dolgozhatnak. Az új helyen
nagyobb
létszámmal
dolgozunk, a kerületből
idén 150 munkanélküli

embert tudunk foglalkoztatni. Az új hely előnye az is, hogy nagyobb
udvarunk van, így a gépek tárolását könnyebben meg tudjuk oldani.
Technikai problémák

Összefogással a dohányzás ellen

Füstmentességet hirdetnek
A Magyar Tüdőgyógyász Társaság
a 2007-es évet dohányzás ellenes évnek nyilvánította.
Az „Együtt a dohányzás
ellen” című programjával az orvosi szakma és
a lakosság figyelmét
szeretné felhívni a dohányzással kapcsolatos
veszélyekre, a leszokást
segítő terápiás lehetőségekre. Véleménye szerint ezzel az emberi,
egészségügyi és népgazdasági problémával csak
társadalmi összefogás
révén lehet felvenni a
harcot. A statisztikák szerint a világon körülbelül
1,3 milliárd ember cigarettázik, dohányzással összefüggő betegségben pedig
mintegy 5 millióan halnak
meg évente. Magyarországon a férfiak 41%-a, a nőknek 28%-a, a 15 éven felülieknek pedig 34%-a dohányzik. Szomorú tény,
hogy dohányzás következ-

tében évente 28.000 ember
hal meg.
A dohányzás sokféle
betegség kiváltó oka lehet
és szinte az összes szervet
károsítja. Egyik fő rizikófaktora a koszorúér-betegségnek, szövődményei (pl.
a szívinfarktus) révén vezető halálozási ok a világon.
Nagy százalékban felelős a
tüdőrákos megbetegedésekért és a COPD elnevezésű
krónikus légúti betegség amely folyamatosan romló
állapotot idéz elő, és végül
légzési elégtelenséghez vezethet - hátterében is 8085%-ban ez áll.
A nikotin, a kemény
drogokéhoz, például a he-

roin vagy a kokainéhoz hasonlóan függőséget okoz.
Nagyon nehéz leszokni róla, egyszerűen csak akaraterővel a dohányzóknak alig
3-5 százaléka képes lemondani a füstölésről.
Tisztában kell lennünk azzal is, hogy a passzív dohányzás is rengeteg embert
veszélyeztet.
A dohányzással kapcsolatos betegségek gyógyítása az állam számára
jelentős kiadásokkal jár,
így az állami költségvetésnek is árt. A Tüdőgyógyász
Társaság a 2007-es évben
mindent elkövet, például
szakmai rendezvényeket
tart, szakmai folyóiratában
állandóan foglalkozik a dohányzás kérdéskörével, ismerteti a legújabb és a már
bevált leszokást segítő készítményeket és bevonja az
ügyben érintetteket, hogy
hatékonyan léphessen fel a
dohányzás ellen és segítséget nyújtson a leszokni vágyóknak.

miatt a telefonvonalaink
átmenetileg nem működtek, de mára ez is megoldódott. Február végére
sikerült mindent átköltöztetnünk. Telefonszámaink változatlanok, to-

vábbra is a 342-4993-as
számon vagyunk elérhetőek. Az új épületet hamarosan egy átadó ünnepség
keretében
Hunvald György polgármester adja át.

J AVA S L AT O K AT V Á R N A K A Z I D E I
„ S P O RT K I T Ü N T E T E T T E K R E ”
A VII. kerületi Önkormányzat a hagyományoknak megfelelõen várja a javaslatokat az
„Erzsébetváros Sportjáért” díj
2007. évi kitüntetettjeire.
A díjat azok kaphatják, akik a sporttevékenység területén
kiemelkedõ munkát végeztek és ezzel rászolgáltak a kerület elismerésére.
A díj a 37/2005. (X.24.) számú önkormányzati rendelet
alapján magánszemélyeknek és szervezeteknek adományozható amennyiben tevékenységükkel támogatják a kerület sportmozgalmát, az ifjúsági sportot esetleg sportintézményeket vagy a kerületi testnevelés és sport érdekében példamutatóan eredményes, kiemelkedõ tevékenységet végeznek, illetve kiemelkedõ sportteljesítménnyel,
nemzetközi elismertséggel emelik Erzsébetváros hírnevét.
A díjat évente három személy és két közösség kaphatja
meg.
Az „Erzsébetváros Sportjáért” díj adományozására javaslatot tehetnek:
- a polgármester és a képviselõ-testület,
- a jegyzõ,
- a kerületben mûködõ oktatási-nevelési intézmények vezetõi,
- a kerületi sportszövetségek vezetõi,
- a kerületi diáksport egyesületek vezetõi,
- 200 erzsébetvárosi választópolgár együttesen.
A javaslatokat 2007. április 15-ig
a Polgármesteri Hivatal Sport Csoportjához
lehet eljuttatni.
Cím: 1076 Bp., Százház u. 9-23., telefon: 06-1-351-7460.
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Fáklyás
demonstráció
a békéért

Irány a játszótér!
Ha az időjárás is
úgy akarja, legkésőbb áprilisban a
gyerekek újra birtokba vehetik a kerületi játszótereket.
Erzsébetvárosban
szerencsére biztonságosak a játszóeszközök, amit Bán
Imre a közrendvédelmi és környezetvédelmi bizottság
elnöke is megerősített, így a szülőknek
nincs okuk aggodalomra.
- A játszótéri eszközöket
minden évben szabványosítjuk, ez a 2006-os
évben az önkormányzatnak mintegy négymillió
forintjába került, ebből
az összegből többek között a játszóház elemeit,
a rugókat és a csúszdák
lapját cseréltük ki. A
csúszdák, a játszóvárak
és a kötélpályák alatt folyamatosan ki fogjuk

cserélni az elmúlt év során tönkre ment fakéreg
zúzalék burkolatok felső
rétegét, így ütéscsillapító felületük biztonságosabb lesz.
A játszótereken a
Városüzemeltetési és
Beruházási Iroda munkatársai évente négy alkalommal
végeznek
operatív ellenőrzést, va-

gyis a helyszínen ellenőrzik, hogy a játszóeszközök megfelelnek-e a
műszaki előírásoknak.
Ezen kívül a karbantartók rendszeresen vizsgálják, szükség esetén
pedig meg is javítják a
játszószereket. Az állandó ellenőrzésekre nagy
szükség van, Erzsébetvárosban ugyanis na-

N õ n a p a z E r z s é b e t v á ro s i a k K l u b j á b a n

A hölgyeket köszöntötték

Az újjá alakult Erzsébetvárosiak Klubjában a Nõnap alkalmából a hölgyeket köszöntötték. A rendezvényt dr.Vedres Klára az új elnök nyitotta meg. Hunvald György polgármester nõnapi verssel köszöntötte a szebbik nemet, Filló Pál országgyûlési
képviselõ köszöntõt mondott. Az este folyamán elhangzott József Attila Ódája, majd
Bakonyi Karola vezényletével az Erzsébetvárosi Vegyeskar énekelt a közönségnek. A
program zárásaként a polgármester és Filló Pál (képünkön) virágokkal lepték meg a
hölgyeket.

gyon sokan használják a
játszótereket, ezért a játszóeszközök gyorsan elhasználódnak. A kerületben jelenleg három
köztéri játszótér van, a
jó hír az, hogy ezek száma a Bajza utca rekonstrukciója folyamán egygyel bővül, így egy kis
játszótérrel gazdagodik
Erzsébetváros.

2003. március 17-én az
iraki háború kirobbanása
ellen tiltakozva maroknyi
fiatal állt össze a budapesti Hõsök terén nemzetközi békejellé, mely a látványos fotóknak köszönhetõen futótûzként terjedt
el a világon. A magyarok
figyelemfelkeltõ demonstrációjának köszönhetõen
a lángoló békejel még aznap a világszerte zajló béketüntetések szimbólumává vált. Vezetõ hírként
szerepelt a BBC-n, s címlapon hozták a nagy napiés hetilapok világszerte. A
fõszervezõ Humanista
mozgalom évrõl-évre fáklyák ezreit sorakoztatja fel
március 17-én. Idei akciójukat már négy fõvárosi
helyszínre szervezték: a
Hõsök terére, a Gellért
hegyre, a Margit szigetre
és a Bazilika elé. A budapesti demonstrációval egy
idõben a világ 64 pontján
gyúltak fel a lángok 64
szabályos békejelet formázva.

Már a világhálón is
rendelhetünk gyógyszert
Nemrégiben Magyarországon is megnyílt
az online gyógyszertár. A PirulaPatika
segítségével a világhálón keresztül juthatunk hozzá a szükséges orvosságokhoz.
A www.pirulapatika.hu
honlapon szinte a teljes
magyar gyógyszertári választékot megtalálhatjuk.
Megtekinthetjük a különböző orvosságok, gyógyhatású készítmények és
homeopátiás szerek fényképét, árát és betegtájékoztatóját is. Ha az internetes gyógyszertártól valaki rendelni szeretne, regisztrálást követően a
vény nélkül kapható termékeket szabadon megrendelheti, a kiválasztott
terméket egy alacsony
szállítási díj fejében másnap kézhez veheti. A
vényköteles termékek

esetében a receptet-(ket)
egy megrendelő lappal
együtt kell továbbítani a
szakembereknek, valamint megbízást kell adni
a készítmények kiváltására és házhozszállítására.
A megrendeléseket a
gyógyszerkiadási szabályoknak megfelelően magyarországi, közforgalmú gyógyszertárak teljesítik. A hírek szerint a
rendszer Európa számos
országában már több éve,
mindenki megelégedésére működik. Részletesebb tájékoztatást a Pirulapatika honlapján találhatnak!
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Rendszeres nappali szolgálatban
Az Erzsébetvárosi Polgárőrség Faragó Sándor
titkár irányításával beindította a rendszeres nappali szolgálatokat is. Egy
ilyen alkalommal a Keleti pályaudvar környékén teljesítettek szolgálatot, amikor az egyik
trolibusz vezetője segítséget kért tőlük. Egy fel-

tehetően kábítószer hatása alatt lévő férfi nem
akart leszállni az utasokat már nem szállító járműről. A polgárőrök értesítették a rendőrséget.
Egy másik alkalommal a polgárőrök az Akácfa utca 32. szám alatti
épületről az utcára esett
cserepek eltakarításában

működtek közre: az illetékesek kiérkezéséig biztosították a helyszínt.
Február
közepén
szolgálatuk megkezdésekor egy feltört gépkocsira
lettek figyelmesek a polgárőrök a Rózsa utcában.
Értesítették a rendőrséget, az autóról később kiderült, hogy lopott.

Nem csak egyszeri eset volt –
bejelentés mégsem érkezett
Előző
lapszámunkban
Újabb bűnelkövetési módszer? címmel megjelent írásunk nyomán két, hasonló
esetről tájékoztatták szerkesztőségünket. A történet
röviden: idős asszonyokat
szólít le az utcán egy négyfős társaság nő tagja. A nő
egy autóból ugrik ki és valamilyen indokkal - náluk
lévő, sorsoláson nyert csomagját segítenének hazavinni, vagy tört magyarsággal útbaigazítást kér - próbálja rávenni a járókelőt,
hogy üljön be az autójukba.
Volt, hogy a gépkocsiban
ülő férfiak közül az egyik
megpróbált enyhébb kényszert is alkalmazni. Az ismeretleneknek a három
idős hölgy egyikét sem sikerült rávenni, - az egyiknek segítségére sietett egy
éppen arra járó férfi -, és
nem is fordultak a rendőr-

séghez. A szerkesztőségünkhöz eljutott információkat továbbítottuk a kerületi kapitányság felé, ahol Fehér Istvántól, a Bűnüldözési Alosztály vezetőjétől megtudtuk: eddig még

hasonló ügyben nem érkezett bejelentés a kapitányságra, a rendőrség pedig
csak akkor tehet érdemi lépéseket, ha a sértett(ek), illetve a szemtanú(k) bejelentést tesznek náluk.

Hosszú bûnlajstrom
Többrendbeli lopás,
okirattal
továbbá
bankkártyával való
visszaélés miatt indult eljárás a fotón
látható férfi ellen. B.
István, hetedik kerületi lakos gyanúsítottként való kihallgatása során elismerte az ellene folytatott eljárás alapjául
szolgáló, illetve további bûncselekményeket is, amelyeket mint azt a nyomozás kiderítette - Budapest számos kerületében elkövetett. A férfi 2006. augusztusában, börtönbõl való szabadulását követõen december végéig alkalmi lopásokból tartotta fenn életvitelét.
Személye könnyen beazonosítható tetoválásai és jobb szemének betegsége miatt. Az elkövetõ 192 cm magas, hoszszúkás arcú, elálló fülû, kb. 90 kg. Haja rövid, szõkésbarna
színû. Jobb szemén szürke-hályog van. Egyedi tetoválás található a jobb kézfején, mely egy síró gyermekfejet ábrázol,
nyakának jobb oldalán egy kínai betû látható. Jobb vállán
nonfiguratív tetoválás, bal vállán egy sárkány látható. Hátán
két japán harcost, további írásjeleket, mellkasán egy szempárt ábrázoló tetoválás van.
B. István magabiztos, jól kommunikáló, ápolt férfi, aki utazási- valamint ingatlan irodákban, temetkezési vállalat irodájában, szemüvegboltban és egyéb üzletekben követett el lopást, magát komoly szándékú vásárlónak kiadva. Az ott dolgozók figyelmét elterelve személyes vagyontárgyakat vitt el.
A kerületi rendõrkapitányság kéri, akit a mellékelt fotón látható férfi megkárosított, vagy további bûncselekményekkel
kapcsolatban érdemi információkkal rendelkezik, hívja a kapitányság bûnügyi osztályát a 46-18-00-ás telefonszámon.

Dohányos tolvajok

- Tizedes, már két hete, hogy magán felejtette a
farsangi jelmezét…

Pályázati felhívás
„Rajtam is múlik a világ biztonsága”
Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
„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, túlélõ verseny, „ki tud többet a katasztrófavédelemrõl" verseny, egyéb rendezvények- versenyek, vetélkedõk, kiállítások).
A beadott pályázatok komplex anyagok legyenek, melyek kapcsolódnak a tûz elleni védekezéshez,
polgári védelemhez, veszélyhelyzetek megelõzéséhez, elhárításához. A beküldött anyagokban az
iskolák dokumentálják - forgatókönyvvel, az eseményrõl készített fotókkal, videókkal, beszámolókkal az akció szervezését, illetve megvalósulását.
Pályázatok leadásának határideje: 2007. július 30.
A pályázatok leadása és további információ: Fõvárosi 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.

Ismeretlen tettesek
február 27-én az esti
órákban szólítottak le
egy járókelõt a Lövölde téren: cigarettát
kértek tõle. Amikor a
sértett a kabátja zsebébe nyúlt a cigaret- 1
2
táért, az egyik elkövetõ kivette onnan a mobilját és készpénzt és futásnak eredtek. A Lövölde tér egyik házába szaladtak, majd a sértett követte õket, de a zárt bejárati kapun már nem jutott tovább.
Az 1. számú grafikán látható tettes 19-20 év körüli, vékony,
ovális arcú, hosszú hajú, barna szemû nõ. Elkövetéskor fekete bõrnadrágot, rövid dzsekit és fekete cipõt viselt. Társa
(2. számú grafika) 23-24 év körüli, kb. 165 cm magas, duci,
nagy mellû, kerek arcú, rövid hajú nõ. Különös ismertetõ jele, hogy jobb szemöldökében, alsó ajkában, orrában és fülében is karika, illetve pont alakú piercinget visel. Elkövetéskor fekete alapon, elöl világos színû nonfiguratív mintájú
dzsekit, sötét színû nadrágot és katonai bakancsot viselt.
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 4618100 telefonszámot.
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Tovább javult a rendõrség munkája
A képviselő-testület február 23-ai rendkívüli
ülésén elfogadta a kerületi rendőrkapitányság
2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót,
amelyet dr. Nagy-Juhák István kapitányságvezető ismertetett (képünkön középen).
A beszámolóból többek
között kiderült, hogy a
kerületben az ismertté
vált bűncselekmények
száma a fővárosi átlaghoz viszonyítva átlag közeli kategóriába tartozik,
azonban abszolút számokban az átlagtól kevesebb jogsértés történt. A
bűncselekmények jelentős hányadát a vagyon
elleni jogtalan támadások teszik ki, melyeknek
száma fővárosi viszonylatban mind a 2005. és
mind a 2006. évben átlag
alatti volt. Ez az arány a
lopások és a rablások kivételével - melyek előfordulása
átlagosnak
mondható - a betöréses
lopások, lakásbetörések,
gépjárművel kapcsolatos
bűncselekmények, ezen
belül a személygépkocsi
lopások esetében is kimutatható. Átlag közeli
az ismertté vált, személy
elleni bűncselekmények
száma is. Az ismertté
vált közrend elleni bűn-

cselekmények alakulása
a két év viszonylatában
már eltérést mutat: míg
2005-ben átlag közeli,
addig 2006. évben átlag
alatti az elkövetések száma. Az ismertté vált kábítószerrel kapcsolatos
bűncselekmények esetében 12 olyan kerület
volt, ahol kevesebb elkövetést regisztráltak, mint
nálunk.
A bűncselekmények
területi szóródásában lényeges változás nem következett be. Továbbra is
- relatíve - legfertőzöttebb terület: a Rottenbiller utca - Péterffy
S. utca - Betlhen Gábor
utca - Keleti pályaudvari
aluljáró által határolt terület, a Rákóczi út, a
Damjanich utca, a Wesselényi utca, a Dob utca,
a Klauzál tér, a Blaha
Lujza téri aluljáró közvetlen környezete, valamint az Akácfa utca a
Wesselényi utcáig tartó
szakasza. A kerületi át-

lag alatt fordul elő bűncselekmény az István utca - Dózsa György út Városligeti fasor - Lövölde tér - Rottenbiller
utca közötti területen.
Összegzés
Az összegzés szerint az
elmúlt évben a rendőrkapitányság munkája - figyelemmel a létszám viszonyokra - jelentősen
tovább javult. Természetesen azonban még maradtak megoldatlan feladatok. Ezek, közé tartozik a bűnmegelőző munka célirányosabb végzé-

se, a térfigyelő rendszer
hatékonyabb alkalmazása a köznyugalmat, a
szubjektív biztonságérzetet zavaró jogsértések
megelőzésében, felderítésében, a tettenérésekben. A nyomozások időszerűsége jónak mondható, de a készenléti
szolgálat nyújtotta lehetőséget jobban ki kell
használni.
A beszámoló részletezi a kerületi kapitányság idei évre vonatkozó
fő célkitűzéseit is, alapvetően az elmúlt évben
elért eredmények meg-

tartását, a hatékonyság
további javítását. Többek között a közlekedés
biztonságának javítását a
közlekedés szigorúbb ellenőrzésével, a közlekedési szabályok megsértőivel szembeni következetes fellépéssel, a közlekedési morált javító,
felvilágosító propagandával. Céljaik közé tartozik továbbá a betöréses
lopások, a rablások, a
gépjárművel kapcsolatos
bűncselekmények felderítésének, az elkövetők
elfogásának, tettenérésének kiemelt kezelése is.
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„Csúcstechnika a tûzoltók biztonságáért”
Ezzel a címmel tartott sajtótájékoztatót a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
(FTP) február 21én, melynek apropóját a közelmúltban vásárolt, két
elemből
(Dräger
Man Bodyguard és
DrägerMan
PSS
Merlin) álló elektronikus jelző és figyelmeztető rendszer
adta.
Danielisz Béla, a városrendészeti bizottság elnöke ismertette a Fővárosi
Önkormányzat szerepét a
fejlesztésben, az FTP mű-

ködési feltételeinek a biztosításában. Ezt követően
dr. Bende Péter tűzoltó vezérőrnagy, fővárosi parancsnok ismertette a fejlesztés jelentőségét, az
FTP elmúlt évi tevékenységét, idei terveit. Elmondta, az FTP a dologi
kiadásait a 2005. évi tényleges teljesülés szintjén
1.209.898 eFt összegben
tervezi. A központi költségvetésből kapott normatív hozzájárulás elégtelensége miatt a hiány 532.675
eFt. A működés ezen
többletforrás biztosítása
esetén is csak úgy biztosítható, hogy rendkívül szi-

gorú gazdálkodással kompenzálja az FTP a 2006. és
2007. évi infláció kiadásnövelő hatását. Amennyiben a Fővárosi Önkormányzattól nem kapja
meg a dologi kiadások kiegészítését, akkor a Fővárosi
Tűzoltóparancsnokság várhatóan áprilismájus hónapra működésképtelenné válik.
A sajtótájékoztatón bemutatták a DrägerMan
Bodyguardot, mely látható
és hallható figyelmeztetéssel jelzi a viselőjének
hosszabb idejű mozdulatlanságát. Huszonegy másodpercnyi mozdulatlanság

után 8 másodpercig előriasztást ad egyre hangosabb
hangjelzéssel és stroboszkóp szerű villogással.
Amennyiben e 8 másodperc alatt a személy megmozdul, úgy a tényleges riasztás nem következik be.
A készülék közepén található manuális pánikgomb
megnyomása azonnal kiváltja az említett riasztást.
A berendezés hagyományos jelzősípja pedig 55-60
bar közötti palacknyomásnál ad folyamatos, kikapcsolhatatlan jelzést. Egy
skálán folyamatosan mutatja a légzőkészülék palackjának telítettségét, a palack-

ban uralkodó nyomást, s az
aktuális fogyasztás alapján
még hátralévő bevetési idő
percben kifejezve olvasható le a kijelzőn. Mutatja a
környezet hőmérsékletét, a
palacknyomás, a levegő fogyasztásának aktuális állását.
A DrägerMan PSS
Merlin készüléket a
DrägerMan Bodyguard-dal
való alkalmazásra fejlesztették ki: egyetlen elektronikus eszközbe integrálja a
nyomásmérőt, a vészsípegységet valamint a vész-,
illetve riasztásjelző rendszert.
(forrás:www.
tuzoltosagbp.hu)
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Felhívás!
Az Erzsébetvárosi újságban és az Erzsébetvárosi
önkormányzat honlapján lehetõségük van a helyi
civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyházaknak, hogy rövid hirdetményben felhívják a kerületi
lakók figyelmét tevékenységükre, és kérjék az 1%
felajánlását. Az ujsag@erzsebetvaros.hu címre várjuk a röviden megfogalmazott felhívás szövegét.

1%
1%
1%
1%
1%
1%

Tájékoztató az adó
1 + 1 százalékának
felajánlásáról

1%

Az APEH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága tájékoztatója részletes útmutatást
nyújt a magánszemélyek által felajánlható 1%-ról.
Mint a korábbi években, a 2006. évrõl szóló
adóbevallásban is lehetõség van arra, hogy a
magánszemély rendelkezzen az összevont
adóalapja után megállapított befizetett adójának
1 + 1 százalékáról. A rendelkezõ nyilatkozatokat
a bevallással együtt, de külön borítékban kell
megküldeni az adóhatóságnak.

1%

Az elsõ 1 százalékot adószámmal rendelkezõ,
külön törvényben megszabott feltételeknek
megfelelõ nonprofit szervezetek kaphatják. Ezek
a szervezetek szórólapokon, hirdetésekben és
egyéb úton keresik az adózók figyelmét.

1%

A második 1 százalékot egyházak vagy a költségvetési törvényben meghatározott elkülönített
állami pénzalap (egy cél) javára lehet felajánlani.
Ezek listája a bevallás kitöltési útmutatójának 6.
oldalán olvasható. Terjedelmi okból csak a kiemelt
elõirányzatok listával segíthetünk:
1294
a társadalmi bûnmegelõzés
1153
a parlagfû-mentesítés
1445
az erdõterület közjóléti célú védelme és
bõvítése
1304
az egészségjavítást célzó sport
tevékenység
1311
a Szülõföld Alap támogatása
1517
az illegális hulladéklerakók
felszámolása
Két nyilatkozat esetén is együtt, egy lezárt
borítékba kell tenni õket. A borítékon nem szerepelhet más adat a magánszemély nevén, címén
és adóazonosító jelén kívül. Ha a rendelkezõ nyilatkozatot a dolgozó a munkáltatójának adja le,
akkor a boríték ragasztási felületén alá kell írnia,
hogy az APEH a nyilatkozat sértetlenségérõl
meggyõzõdhessen. A rendelkezõ nyilatkozatokban foglaltak ugyanis adótitoknak minõsülnek.
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KÖZTERÜLETI

R O VAT

Közterület használat
A Fővárosi Közterület-felügyelet újonnan induló közterületi rovatával
kívánja megismertetni Önökkel azokat a közterületi szabálysértéseket,
amelyek jelen vannak mindennapjainkban. Sorozatunk első alkalommal a közterület-használat kérdéseivel foglalkozik.
Kevés bosszantóbb dolog akad, mint amikor az ember munkából haza sétálva lekényszerül a járdáról a közterületen elhelyezett építési anyagok, konténerek, vendéglátó teraszok
miatt, amelyek hosszú ideig vagy nagy területet foglalva akadályozzák õt a közlekedésében. Az üzemképtelen jármûvek közterületen hagyása pedig kifejezetten balesetveszélyes
helyzetet teremthet.
Amennyiben a közterületet rendeltetésétõl eltérõen szeretnénk használni, például építkezési anyag tárolására konténert kihelyezni, avagy vállalkozóként vendéglátó teraszt üzemeltetni, hozzájárulást kell beszereznünk attól az önkormányzattól, amelynek a területén
folytatni kívánjuk tevékenységünket. Az engedélyek kiadása során a hatóság figyelembe
veszi a közterület-használati hozzájárulást kérõ és a környéken lakók, közterületen áthaladók érdekeit egyaránt. Aki elmulasztja az engedély beszerzését, a díj megfizetését - nem
egyszerûen egy „papírformát" sért meg-, saját magának is kárt okoz, hiszen az önkormányzat a be nem fizetett díjból nem tud például játszóteret építeni vagy parkgondozást
biztosítani.
A fõváros közterületei alapvetõen a közösség céljait szolgálják, így azonos feltételek szerint bárki igénybe veheti azokat. Tekintettel arra, hogy a közterület korlátozott mértékben áll
rendelkezésünkre, ugyanakkor a közterületek igénybevétele számos egyéb tevékenység
elõfeltétele is, a közterületek használatát és rendjét jogszabály rögzíti. Ez a jogszabály a
fõvárosi közterület-használati rendelet, amely Budapesten valamennyi közterületre vonatkozóan tartalmazza a közterület-használat általános szabályait.
Budapesten az egyes kerületek a fõvárosi rendelet alapján a helyi sajátosságoknak megfelelõen rendeletben szabályozhatják a tulajdonukban lévõ közterület használat rendjét.
Jó tudni, hogy a rendeletek elõírásainak megszegésével közterületi szabálysértést követünk el. A szabálysértõt pedig tettére a közterület-felügyelõ emlékezteti helyszíni bírság kiszabásával vagy a szabálysértés súlyának megfelelõen közvetlen feljelentéssel.
Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a témával kapcsolatban, kérjük hívja a Felügyelet ingyenesen hívható 06-80-220-220 vagy 06-80-330-330-as zöldszámait.
Szívesen várjuk, más a közterület használattal kapcsolatos témához fûzõdõ kérdéseiket,
hogy válaszunkkal segítsük Önöket!
Fõvárosi Közterület-felügyelet
Bûnmegelõzési Osztálya

APEH

T Á J É K O Z TAT Ó

1%

A BEVALLÁS HIBAVIZSGÁLATA FELADÁS ELÕTT

1%

Nem célszerû a bevallás beadását vagy internetes beküldését az utolsó napokra hagyni,
mert ilyenkor a posták is zsúfoltabbak és az elektronikus rendszer is sokkal leterheltebb.
Benyújtás elõtt célszerû ellenõrizni a bevallást, legalább a formai követelmények tekintetében.
Aki az internetes bevalláskitöltõ program segítségével tölti ki és ellenõrzi a bevallását, lépéselõnyben van a papíron benyújtott bevallások készítõivel szemben, mert az összefüggések
alapján kiszûrhetõ hibákra a gép figyelmeztet.
Akik azonban a bevallást a hagyományos módon készítik el, több mindenre kell ügyelniük:
 a bevallás minden beadott lapja az útmutatónak megfelelõen teljeskörûen legyen kitöltve;
 az azonosító adatok minden lapon a megfelelõ helyen szerepeljenek;
 amennyiben a lap mindkét oldalán eltérõ számozású adatlap található, és az egyiket nem
kell kitöltenie a magánszemélynek, úgy azt az oldalt egy vonallal át kell húzni és természetesen a fõlapon sem kell szerepeltetni mint beadandó lapot;
 ha rendelkezõ nyilatkozatok számához 1-et vagy 2-t írt, ne feledje mellékelni a kisalakú
lezárt borítékot;
 az egyik leglényegesebb, hogy az adóbevallást alá kell írni, mert hiába jó a beadott bevallás, ha az aláírás hiányzik, nem fogadható el.
Akik elektronikus úton adják be adóbevallásukat (akár kötelezõen, akár önkéntesen), azoknak az okmányirodán kapott Ügyfélkapu-pinkód helyettesíti az aláírást, az ABEV programmal kitöltött adóbevallást pedig az internet Ügyfélkapu oldalán keresztül létesített kapcsolat
segítségével kell beküldeni.
A beküldésrõl kapott visszaigazolást érdemes letölteni és elmenteni egy saját könyvtárba is
az Ügyfélkapu-oldal értesítési tárhelyérõl.
APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
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Azon adózók, akik munkáltatói adómegállapítást
kérnek és a munkáltató vállalja annak
elkészítését, a rendelkezõ nyilatkozataikat
legkésõbb a munkáltatói adóelszámolás
elkészítéséig kell átadniuk a munkáltatónak. Ezt a
dátumot a munkáltató közli a dolgozóival.
Tájékoztatásul: a munkáltatói adóelszámolás
elkészítésére elõírt határidõ 2007. május 20.

1%

Az adóbevallást elektronikus úton benyújtó
magánszemély az egyszázalékos rendelkezõ nyilatkozatát is elektronikus ûrlapon küldheti el az
adóhatóságnak.

1%
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„Közlekedésbiztonság
Gyermekszemmel”
Az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság
(OBB) országos gyermekrajz pályázatot hirdetett a
3-6, 7-10 és a 10-14 éves korosztály számára „Közlekedésbiztonság Gyermekszemmel” címmel. A pályaműveket kizárólag A/4 vagy A/3 méretben fogadjuk el. Az alkotások hátoldalára kérjük, olvashatóan írják rá a gyermek nevét, életkorát és címét!
Beküldési határidő: április 10. A pályázati anyagokat a következő címre várjuk: Fővárosi
Balesetmegelőzési Bizottság, 1149 Budapest Hungária krt. 149. Postacím: 1581 Budapest Pf. 27.
Az országos zsűrizést követően a legjobb munkákból az OBB kiállítást rendez. A kiállítás helyszínéről és időpontjáról az OBB írásban értesíti a díjnyertes pályamunkák beküldőit.
További információ:
BRFK-Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság titkársága, telefonszám: 273-40-18. A pályaműveket
nem áll módunkban megőrizni, illetve visszaküldeni.
Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság
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Ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj átadására került sor február
21-én az Erzsébetvárosi
Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola
Dohány utcai épületében.
Gergely József alpolgármester, az iskola körzeté-

nek képviselője adta át az
általa alapított tanulmányi
ösztöndíjat az iskola három tanulójának. Petróczi
Nikolett, Petróczi Alexandra és Szabó László jó
tanulmányi eredményéért, kiemelkedő közösségi

Erzsébetvárosi Pedagógiai Napok
Változatos programokat
kínált az oktatás-nevelés
területén tevékenykedő
szakembereknek az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ által szervezett Erzsébetvárosi Pedagógiai Napok rendezvénysorozata. A hagyományosan - idén február
27-e és március 8-a között
- sorra kerülő szakmai napokon a különböző témákban neves szakemberek
tartottak előadásokat, bemutatókat.
A rendezvényt Devosa
Gábor, oktatásért felelős

munkájáért 5 hónapon keresztül ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíjpályázatra a választókörzetben lakó, az általános iskola 5-8. osztályába járó,
szociálisan rászoruló tanulók pályázhattak.
FELHÍVÁS
Eu-s és hazai pályázatírásban jártas szakembereket keres a Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezete.
Jelentkezni lehet 9 és 20
óra között.
Iroda és levélcím: 1077
Budapest, Rózsa utca
20., Demeter János országos

alpolgármester,
illetve
Ripp Ágnes a művelődési
bizottság elnöke nyitotta
meg az Almássy Téri Sza-

badidőközpontban.
A
szakmai napok első előadását dr. Dávid Tamás
(képünkön jobbra) men-

tálhigiénés és addictológiai
szakpszichológus tartotta
Munkahely és stressz: kiégési szindróma címmel.

elnök: e-mail:

demeterjanos10@freema
il.hu, tel.: 06(30)309-3722, fax: 06(1)787-2431.

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Sport
Az Erzsébetvárosi Sportegyesület köszönetet mond
mindazoknak, akik a 2005. évi SZJA 1%-át az
Egyesület részére ajánlották. Egyben közöljük,
hogy a 67.178 Ft-ot az Egyesület sportfelszerelésének pótlására illetve bővítésére használtuk fel.
Kérjük és köszönjük további támogatásukat!
Adószámunk: 19804479-1-42
A meddõség kezelhetõ!
Adója 1%-a életet adhat! Lombik Programban
Résztvevőkért Alapítvány. Adószám: 18181548-142. Bankszámlaszám: 17000019-11540641. Telefon: (1) 344-6435, (30) 511-0111. Ha 1% reményt
ad, életet ad!

FARSANGOLTAK. A Dob Óvoda februárban megrendezett farsangi mulatságán az
óvónõk mesejátékkal kedveskedtek a gyerekeknek
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2007.

É V R E.

A Kerületfejlesztési Bizottság 45/2006. (12.20.) számú önkormányzati rendeletben (továbbiakban: rendelet) biztosított jogkörében eljárva pályázatot ír ki a társasházak gázvezeték felújítására. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. évi költségvetésében 40 millió forintot különített el a jelen pályázaton résztvevő és nyertes társasházak részére.
A pályázati feltételeket, a benyújtás, elbírálás, valamint a támogatás felhasználásának szabályait az Önkormányzat rendelete - a társasházaknak
nyújtható gázvezeték felújítási pályázat- tartalmazza.
A pályázat elbírálásakor a Bizottság elõre sorolja a 2007. évben az alább
felújítandó utcákból érkezõ pályázatokat. Ezen utcák: - Damjanich u; - Városligeti fasor (Rottenbiller u- Dózsa Gy. ú-i szakasza); - Wesselényi u (Erzsébet krt-Rottenbiller u-i szakasza; Baross tér (Bethlen G u-Rottenbiller ui szakasz); Verseny u.
A pályázati anyag benyújtási határideje: 2007. év 04. hó 23. nap
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet benyújtani. A pályázati anyagot döntésre a Polgármesteri Hivatal készíti elõ.
A pályázatot a Kerületfejlesztési Bizottság bírálja el.
A pályázati anyag elbírálási határideje: 2007. év 05. hó 24. nap

A felújítási pályázat lebonyolításának módja:
A felújítási pályázatot a rendelet elõírásai szerint kell benyújtani.
Jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban kapható, vagy az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu) letölthetõ.

NÖVÉNYESÍTÉSI

A szabályok be nem tartása a pályázat érvénytelenségét eredményezi.
Az Önkormányzat a nyertes társasház megbízott képviselõjével köt szerzõdést. A szerzõdésben jelzett késedelmi kamat mértéke: 10%.
Amennyiben a társasház a támogatás elnyerésérõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított 45 napon belül neki felróható okból a szerzõdést nem írja alá, az elnyert támogatást elveszti.
A Kerületfejlesztési Bizottság döntését a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján nyilvánosságra hozza. Minden pályázó értesítést kap az õt érintõ döntésrõl.
A pályázattal kapcsolatban, hivatali munkaidõben további felvilágosítást adnak:
- Vagyongazdálkodási Iroda munkatársai és Fõépítészi Csoport munkatársai (Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6. és Garay u. 5.)
- Kerületfejlesztési Bizottság elnöke (Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6.,
tel: 462-3130)
A rendelet és a pályázati kiírás szabályainak be nem tartása a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

Budapest, 2007. március 5.
Kerületfejlesztési Bizottság

P Á LY Á Z AT

2007.

ÉVRE

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Közrendvédelmi és Környezetvédelmi
Bizottsága a 15/2006. (II.27.) számú Önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a kerületi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények növénytelepítési támogatására.
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete 2007. évi költségvetésében
5.000.000 forintot különített el a jelen pályázaton résztvevõ és nyertes
pályázók részére.
A pályázati feltételeket, és a támogatás felhasználásának szabályait
a 15/2006. (II.27.) számú Önkormányzati rendelet tartalmazza részletesen.
Pályázaton részt vehetnek a kerületi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények.

Pályázatot az
alábbiakra lehet
benyújtani:
 A ház utcai homlokzatát és/vagy
körfolyosóját díszítõ növényzet azonos méretû, azonos színû, azonos
anyagú balkonládában történõ elhelyezésére,
A növényzet egynyári virágokból
történõ összeállítása lehetõleg egy
vagy két fajból, illetve fajtából történhet,
 A homlokzati virágdísznek az elsõ, vagy az I. és II. emeleti ablaksorban történõ egységes elhelyezésére a ház teljes szélességében,
 A függõfolyosók korlátainak növényzettel történõ ellátására, eme-

letenkénti egységes kihelyezéssel,
 Burkolattal ellátott udvarokban,
épület homlokzata elõtti területen
planténeres örökzöld, illetve lombhullató díszfák és díszcserjék, egynyári és évelõ levél és virágdíszû
növények elhelyezésére,
 Biológiailag aktív felületek beültetésére, elsõsorban fás szárú évelõkkel,
 A biológiailag aktív felületek termõképességének javítására, komposzt, szerves trágya bekeverésével, kertiföld keverék ráhordásával,
 Burkolt udvarokban biológiailag
aktív felület, kert/udvari park kialakítására az alábbi esetekben:
a) burkolat feltörése és eltávolítása után a nyerstalaj 50-100 cm
mély talajcseréjére, vagy hasonló
mélységû átkeverésre biológiailag
aktív anyaggal, vagy földkeverék
ráhordással legalább 15 cm vastagságban, szintbeli vagy kiemelt
ágyás kialakításra és növényesítésre,
b) burkolat meghagyásával, megfelelõ szegély kialakításával kiemelt
ágyás létrehozására és annak növényesítésére,
c) zöldtetõ kialakításra a ház udvarán, erre alkalmas tetõzeten.

A Pályázat benyújtása,
elbírálása:
A pályázati anyag benyújtási határideje: 2007. március 31.
 személyes eljuttatás estén a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodája nyitva tartási ideje a mérvadó,
 postai eljuttatás esetén a borítékon szereplõ postai bélyegzõ a
mérvadó,
 a pályázatot és mellékleteit zárt
borítékban kell benyújtani
 a döntés-elõkészítési munkákat a
Polgármesteri Hivatal végzi.
 a pályázatokat a Közrendvédelmi
és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el.
 a pályázati anyag elbírálási határideje: 2007. április 20.

A Növényesítési
pályázat
lebonyolításának
módja:
A pályázatot a rendelet elõírásai
szerint kell benyújtani.
Jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban
(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
szám, vagy 1076 Budapest, Garay

u. 5) vehetõ át, vagy az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu) letölthetõ.
A szabályok be nem tartása a pályázat érvénytelenségét eredményezi.
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság a döntését a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján nyilvánosságra hozza. Minden pályázó
értesítést kap az õt érintõ döntésrõl.
Az Önkormányzat a nyertes pályázók megbízott képviselõivel szerzõdést köt.
Amennyiben a pályázó a támogatás
elnyerésérõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított 30 napon belül neki felróható okból a szerzõdést
nem írja alá, az elnyert támogatást
elveszti.
A pályázattal kapcsolatban, hivatali munkaidõben további felvilágosítást ad:
- a Városüzemeltetési és Beruházási Iroda munkatársa (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. I. em. 103. Tel:
462-3132.)
Közrendvédelmi és
Környezetvédelmi Bizottság
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2007. (I. 12.) számú határozatával úgy döntött,
hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének megörökítésére köztéri alkotást kíván állítani a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros kerületében található Rózsák terén.
A leendõ köztéri alkotásnak:
 illeszkednie kell az épített és természeti környezethez, méltónak kell lenni
a forradalom szellemiségéhez, Erzsébetváros történelmi múltjához,
 alkalmazkodnia kell az idõjárás, a
környezõ forgalom zaj-és rezgéseibõl
fakadó viszontagságaihoz,
 meg kell felelnie a köztéri alkotás/szobor elvárható kritériumainak,
 viszonylag kis méretû (posztamenssel együtt maximum 2,5m magas) legyen,
 idõtálló, mechanikai hatásoknak is jól
ellenálló, külön gondozást nem igénylõ,
tartós anyagból, magas színvonalú
mûvészi kivitelben kell, hogy készüljön.
Az alkotás elkészítésére, kihelyezésére
rendelkezésre álló forrás összege: bruttó 4.000.000.-Ft, mely az alapozási
munkálatok költségét is tartalmazza.
A mû megvalósítására csak a pályázat
pozitív elbírálását és az elkészítésére
és kivitelezésre vonatkozó szerzõdés
megkötését követõen kerülhet sor.
Pályázók köre: A pályázaton indulhatnak mindazok a természetes személyek vagy alaptevékenységükben mû-

vészeti alkotómunkával foglalkozó jogi
személyek, képzõ-és alkotómûvészek,
szobrászok, akik mûvészeti tevékenységet folytatnak, rendelkeznek köztéri
referencia-alkotással.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 A pályázó(k) szakmai életútját (a jelige miatt név nélkül),  A tervezett köztéri alkotás látványtervét, vizuális tervét,  A mû 1:10 léptékû makettjét
vagy modelljét (nem szükséges fehérnek lennie),  Az köztéri alkotás környezetbe való illesztésérõl és a környezet rendezésérõl 1:100 léptékû környezettervét,  A mû részletes mûvészeti
mûleírását, a posztamens rajztervét, 
A tervezett köztéri alkotás mûszaki leírását (méretek, anyag, kiviteli technika
a köztéri alkotásról és a posztamensrõl)  A megvalósítás munkatervét,
ütemezését  A megvalósításra vonatkozó részletes költségvetést, árajánlatot,  A referenciák listáját fotódokumentációját,
Zárt borítékban melléklendõ: az
alkotó(k) neve, címe, telefonszáma, email elérhetõsége.
Egy alkotó maximum 3 pályamûvel je-
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lentkezhet. Az alkotók csak olyan eredeti tervvel jelentkezhetnek, amelyekkel más pályázatokon még nem vettek
részt. A borítékon, a modellen és a mellékleteken feltüntetendõ a jelige.
A terveknek kiemelt figyelemmel kell
lennie a tér rendezési tervére és szervesen kell illeszkednie annak arculatába.

A pályázat benyújtási
határideje:
2007. május 18.
(péntek). 12.00. óra
A pályázat elbírálásának határideje: a
határidõ lejártát követõ testületi ülés.
A beérkezett pályamunkákat elõzetesen a Képviselõ-testület által választott
ad hoc bizottság értékeli és tesz javaslatot a Képviselõ-testület számára
szakértõi bíráló bizottsági vélemény (a
Budapest Galéria szakértõ bizottsága)
elõzetes figyelembevételével.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Az köztéri alkotás megvalósításá-
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nak és avatásának idõpontja: 2007.
október 23.
A pályázatokat Budapest Fõváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési Irodájára kell benyújtani (Budapest, VII.
kerület, Garay u. 5. IV. emelet)
A pályázat mûvészeti szakmai részével
kapcsolatban felvilágosítás Zavarkó
Mihály fõtanácsostól, (061/462-3396;)
a Rózsák terének mûszaki, építészeti,
környezetvédelmi paramétereivel kapcsolatban Hangyál Imre irodavezetõtõl
(061/462-3282) kérhetõ információ.
A pályázatot tartalmazó csomagra kérjük ráírni: '56-os köztéri alkotáspályázat. A nem nyertes pályamûveket a pályáztató nem küldi vissza, de az eredményhirdetést követõ 15 munkanapon
belül Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési Irodáján
(Budapest, VII. kerület, Garay u. 5. IV.
emelet) igazolás ellenében átvehetõek.
Ezen idõpontot követõen a pályázatot
kiírónak nem áll módjában a pályamunkákat õrizni.
Erzsébetváros Önkormányzata

ÉVRE

A Kerületfejlesztési Bizottság 45/2006. (12.20.) számú önkormányzati rendeletben (továbbiakban: rendelet) biztosított
jogkörében eljárva pályázatot ír ki a társasházak felújítására. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. évi költségvetésében 140 millió forintot különített el a jelen pályázaton résztvevő és nyertes társasházak részére.
A pályázati feltételeket, a benyújtás, elbírálás, valamint a támogatás felhasználásának szabályait az Önkormányzat rendelete - a
társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza
nem térítendő általános-, és gázvezeték felújítási támogatásról tartalmazza.
A pályázatot a rendeletben meghatározott felújítási munkákra
lehet benyújtani.
Ezen belül az idén az alábbi munkákat preferálja a Bizottság:
- tető szerkezet, különös tekintettel a kémény felújításokra,
- az elmúlt évben elkezdett körfolyosók folytatódó munkái,
- elektromos munkák
Külső homlokzat felújítására pályázó házaknál: kötelező a földszinti felületet - minimum 3m magasságig - "grafiti" elleni
védelemmel ellátni.
A pályázati anyag benyújtási határideje:
2007. év 04. hó 23. nap
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
lehet benyújtani.
A pályázati anyagot döntésre a Polgármesteri Hivatal készíti elő.
A pályázatot a Kerületfejlesztési Bizottság bírálja el.
A pályázati anyag elbírálási határideje: 2007. év 05. hó 24. nap

A felújítási pályázat lebonyolításának módja:
A felújítási pályázatot a rendelet előírásai szerint kell benyújtani.
Jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáiban kapható, vagy az Önkormányzat honlapjáról
(www.erzsebetvaros.hu) letölthető.
Az Önkormányzat a nyertes társasház megbízott képviselőjével
köt szerződést. A szerződésben jelzett késdelmi kamat mértéke:
10%.
Amennyiben a társasház a támogatás elnyeréséről szóló értesítés
kézhezvételétől számított 45 napon belül neki felróható okból a
szerződést nem írja alá, az elnyert támogatást elveszti.
A Kerületfejlesztési Bizottság döntését a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza. Minden pályázó értesítést
kap az őt érintő döntésről.
A pályázattal kapcsolatban, hivatali munkaidőben további
felvilágosítást adnak:
- Vagyongazdálkodási Iroda munkatársai és a Főépítészi Csoport
munkatársai (Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6. és Garay u. 5.)
- Kerületfejlesztési Bizottság elnöke ( Budapest, VII. kerület
Erzsébet krt. 6., tel: 462-3130)
A rendelet és a pályázati kiírás szabályainak be nem tartása a
pályázat érvénytelenségét eredményezi.
Budapest, 2007. március hó 5. nap
Kerületfejlesztési Bizottság
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A Molnár Antal Zeneiskola szervezésében – második alkalommal

Külföldön Élõ Magyar Hárfások
Az idén 50 éves Molnár Antal Zeneiskola különleges zenei programsorozatot indított az elmúlt évben. Március elején a Külföldön Élő
Magyar Hárfások sorozat második alkalmán
Gaál Erzsébet, Bloomingtonban élő hárfaművész és tanár adott koncertet, tartott kurzust
az Erzsébetvárosi Közösségi Házban. A három
napos rendezvényre az ország különböző pontjairól érkeztek a hárfás növendékek és a szakma képviselői.
- A húsz esztendeje külföldön élő hárfaművész,
magyar és amerikai szerzők műveiből játszott. A
kurzusán kezdő és haladó
növendékek találkozhattak többek között sajátos
technikájával, illetve a zenei munkaképesség-gondozás pedagógiájának hazai megteremtőjeként ismert dr. Kovács Géza
módszerével,
melyet
Gaál Erzsébet magániskolájában is használ. Az
ilyen és hasonló programok a fiatal tehetségek
számára meghatározó élményt jelentenek, a zenei
pályára való felkészítés
fontos részeként lehetőséget adnak zenei tudásuk
bővítésére - mondta Kiss
Tünde a zeneiskola igazgatónője, aki évtizedek

óta rendszeresen szervez
hárfás programokat. Maga is hárfázik, és szívén
viseli e különleges hangzásvilágot megszólaltató
hangszeres játék minél
szélesebb körű népszerűsítését, tanítását.
A rendezvény kuriózuma volt, hogy hazánkban először itt mutatta be
hangszereit a Lyon &
Healy amerikai hárfagyár,
mely a világ egyik legismertebb és legrégibb műhelye. Tizenöt különböző
hangszert vonultattak fel,
a zeneértők nem kis örömére.
Portugáliában
jártak
Az igazgatónő tájékoztatott portugáliai szakmai látogatásáról, ame-

A zenei sorozat legutóbbi alkalmának Gaál Erzsébet (jobbról a harmadik) hárfamûvész
volt a vendége. Fotó: Dozvald Ákos.

lyen zeneiskolai tanítványával a 13 éves Borka
Hannával jártak a közelmúltban. Kiss Tünde első, zenei pályára lépett
tanítványa, Bodó Éva invitálta őket Portugáliába, ahol több zeneiskolát
is meglátogattak, tapasztalatokat szereztek az ottani oktatásról. Hanna,
aki egyébként épp egy
portugál zeneszerző versenyművét tanulja a zeneiskolában, több alkalommal is bemutathatta

tudását vendéglátóinak.
A látogatással körvonalazódott egy jövőbeni
portugál-magyar szakmai kapcsolat, melynek
sikerességét jelzi az is,

hogy Hannát bemutató
előadásra várják vissza,
az igazgatónőt pedig jövőre meghívták egy liszszaboni-portói kurzus
előadójának.

A március 10-én megrendezett, országos Hungaroton
Hang-Játék regionális versenyre, bejutott a zeneiskola
tízfõs csapata is. A zeneirodalmi, szolmizációs, népdaléneklési feladatokból és hangszeres játékból álló vetélkedõn „summa cum laude” arany fokozatot kaptak. A
zsûri tagjai voltak: Hollós Máté (a Hungaroton vezérigazgatója) Fittler Katalin (zenetudós), elnök: Csengeri Adrienn (énekmûvész).

Ú j m ó d s z e r : z e n e i k ö z p o n t ú e s z t é t i k a i n y e l v i p ro g r a m

Látható hangok a Csicsergõben
A Rózsa utcai Csicsergő Óvoda elsőként jelentkezett és
közel két éve vesz
részt egy svéd-magyar, új zenei módszer kipróbálásában.
Antal Lundstrom Ilona,
Svédországban élő zenepedagógus két éve kereste meg az óvodát egy zenei központú esztétikai
nyelvi programmal, a
Látható hangok oktatási
csomaggal. - A Látható
hangok pedagógiai program a hallásnevelést és a
szimbolikus gondolkodást, a hang, a jel kapcsolatára épülő írás-ol-

vasás alapkészségek fejlesztését célozza, egy
komplex zenei-esztétikai

foglalkozás révén - tudtuk meg a Katica csoport
óvodapedagógusaitól,

akiknek érdeklődését
már elsőre felkeltette a
programhoz tartozó, vál-

tozatos kultúrákból építkező mégis egységet tükröző népi gyermekjátékdalok szövege, zenéje. A
gyakorlati alkalmazás
során pedig kiderült,
hogy
kiemelkedően
gyermek központú, őket
érzelmeiken keresztül
erősen motiváló, így
rendkívül jól használható pedagógiai programról van szó.
Az óvodapedagógusok, a gyermekek és a
szülők a Kossuth Rádió
„Természet és tudomány” című műsorában
is beszámoltak a kétéves
munkafolyamat tapasztalatairól.
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KÖZÉLET

M e g n y í l t a „ C s e re s z n y e ” !

Ha ötleted van, vagy ötlet kellene
Nincs túl sok pénzed, de utazni szeretnél? Nem
tudod, hol lehet nemzetközi diákigazolványt
csináltatni? Ifjúsági cserét szerveznétek? Van
egy jó kis környezetvédelmi programotok,
amit szívesen bemutatnátok a helyi iskolákban? - a fiatalok ilyen és hasonló kérdéseinek
és problémáinak megoldásában nyújtanak segítséget a Cseresznye Ifjúsági Információs és
Tanácsadó Iroda önkéntes munkatársai.
Tevékenységével hiányt
pótol a kerületben a
Szimplakert emeletén
március 7-én hivatalosan
is megnyílt Cseresznye
Ifjúsági Információs és
Tanácsadó Iroda: igen
széles spektrumon, elsősorban a fiatalok számára
nyújt ingyenes szolgáltatásokat.
Néhány budapesti kerületben működik már
hasonló céllal életre hívott ifjúsági iroda. Általában
mindegyiknek
megvan a maga jellegzetessége, hogy mely területekkel foglalkozik kiemelten.
- A „Cseresznye” fő-

ként az ifjúsági kezdeményezések felkarolására,
aktivizálására, továbbá
koordinálására helyezi a
hangsúlyt. Röviden, fiatalok hétköznapi problémáival foglalkozunk tudtuk meg Csalagovits
Zóra irodavezetőtől. Kiterjedt és folyamatosan bővített adatbázisunk
lehetővé teszi, hogy a fiatalok minden őket érintő információhoz hozzájussanak. Ifjúsági csereutazást szervezünk, tájékoztatást adunk programokkal, külföldi és belföldi tanulmányokkal, diákmunkával kapcsolatban. Az idelátogatók szá-

Az irodát az önkormányzat hozta létre, céljai szerint a fiatalokkal való kapcsolatteremtés szándékával. Az irodát Devosa Gábor oktatási alpolgármester nyitotta meg a március 7-én megrendezett ünnepségen.

mára ingyenes internet
hozzáférést biztosítunk.
Hetente egy alkalommal
jogi-, pszichológiai- és
pályaorientációs tanácsadást tartanak szakértőink, működik már filmklubunk is, illetve a velünk együttműködő erzsébetvárosi diákönkor-

A z e l s õ á l l o m á s E r z s é b e t v á ro s

Nemzetközi program - fókuszban az önkéntesség
Erzsébetváros ifjúsági civil szervezetei nagy fába
vágták fejszéjüket. A
Planetclub Alapítvány és
a Tegyünk Együtt az Ifjúságért Alapítvány a most
nyílt Cseresznye Ifjúsági
Iroda segítségével közös
vállalkozásként egy nemzetközi programba kezdett. A „Empowerment
across continents” elnevezésű
nagyszabású
euro-atlanti együttműködés főként az önkéntességről, annak fontosságáról és elősegítéséről szól.
A program első állomása Budapest, Erzsébetváros, ahol a civil
szervezetek és az önkéntesség kapcsolata lesz a
téma, vagyis önkéntes
motiváció magyar módra. A látogatás résztvevői
magyar szervezeteket lá-

togatnak meg, és közös
beszélgetéseken cserélik
ki tapasztalataikat. Emellett a fiatalok egy minitréningen is részt vesznek a témával kapcsolatban, melyet az Erzsébetvárosi Közösségi Ház fogad be.
A
tanulmányúton
nyolc nemzet önkéntesei
és koordinátorai vesznek
részt. Az Európa Tanács
támogatásának köszönhetően létrejött projektben négy latin-amerikai
(Ecuador, Paraguay, Mexikó, Brazília) és négy
európai ország (Olaszország, Lettország, Ausztria, Magyarország) működik együtt. A projekt
része még egy másik tanulmányút Brazíliában,
egy képzés és egy önkéntes tábor Mexikóban,

végül
pedig
egy
zárókonferencia Ausztriában. A megszerzett tudást és tapasztalatokat a
szervezetek helyi projektek létrehozásában értékesítik.
A hazai öt napos tanulmányút egyik fontos
közösségi élménye lesz
egy interkulturális este,
mely a Szimplakertben
(Kazinczy utca 14.) kap
helyet. Erre a nyitott
programra minden érdeklődőt várnak a szervezők,
aki egy jót akar bulizni,
és szívesen megismerkedne az idelátogatók zenéjével, kultúrájával, a
messziről jött fiatal önkéntesekkel. Tehát március 29-én 20 órától színes, nemzetközi forgatag
várható a Szimplakertben!

mányzat is itt tartja meg
összejöveteleit. Szervezünk szakköröket, játékokat és szabadidős
programokat is, kihelyezett ötletdobozunkba pedig, szívesen vesszük az
ezekkel
kapcsolatos,
újabb elképzeléseket. A
Cseresznye Ifjúsági In-

formációs és Tanácsadó
Iroda címe: Kazinczy utca 14., emelet, Nyitva:
hétköznap 14-19 óráig.
E-mail cím: cseresznye
iroda@gmail.com, a közeljövőben elérhető lesz
az iroda honlapja is a
www.cseresznyeiroda.hu
címen.

Pongrác útra kél
Egy kedves kis rajzfigura
indult útjára 2006 nyarán,
hogy barátokat szerezzen
és velük együtt tudassa a
világgal, hogy gondolkodni és lenni jó!
Hogy ki is, mi is Pongrác,
és miért jött létre? Alkotója Kadosa-Kiss József grafikusművész, szellemi atyja pedig Palotás Attila, a
kretamagazin.hu működtetője. Ami Pongrác létének értelmét illeti, a „csak
vagyok, és a világ is van”
elvet képviseli, figyel és
megfigyel, olyan dolgokra
hívja fel a figyelmünket,
amelyek mellett szó nélkül
elmennénk ebben a rohanó világban. Gondol, és
gondolatait internetes oldalán, a www.pongrac.eu
honlapon rendszeresen
közli is, egyre gyarapodó
számú barátai segítségével. Barátai között már találkozhatunk 25 neves íróval, közéleti személyiség-

gel, hozzájuk csatlakozott
idén februárban 25 színész
is. Pongrác helyett törve a
fejüket, a rajzlény egy-egy
mozzanatához írják le saját gondolataikat. Ezek az
értékes, szellemes és az
egyéniségeket is tükröző
szavak, mondatok pedig
nem vesznek el, hanem
különböző kiállításokon
mindenki számára elérhetővé válnak. Pongrác március végén 25 pop-rock zenészt hív meg barátai
körébe…
Sz. Z.
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Árpád-házi
Szent Erzsébet plébánia
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A Fájdalmas Anya

1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117
Március 26-án, hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Március 28-án, szerdán az esti
szentmise után felnőtteknek tart hittanórát Zoltán
atya a hittanteremben. Március 29-én, csütörtökön este ifjúsági Szentségimádást. Március 29-3031-én, csütörtökön, pénteken, szombaton 18 órakor Tál Zoltán atya, a Központi Papnevelő Intézet
spirituálisa tart nagyböjti lelkigyakorlatot templomunkban. Ápirlis 1-jén virágvasárnap. A 11 órai
szentmisén barkaszentelés. Április 3-án, kedden
17 órakor Karitász gyűlés.
Árpád-házi Szent Erzsébet évet ünnepelve, plébániánk zarándok utat szervez június 4-től 9-ig,
magyar szentünk életútjának legjelentősebb állomáshelyeire. Ellátogatunk Sárospatakra, Kassára,
a németországi Eisenachba, Wartburg várába és
Marburgba. A 6 napos zarándokút költsége mindennel együtt körülbelül 80 ezer forint. Várjuk a
kedves testvérek előzetes jelentkezését, melyre a
sekrestyében, az irodában (fogadó időben) és Kelemenné Lídiánál van lehetőségük.
Plébániánk március 30-án Jegyes Kurzust indít azon fiatal párok számára, akik házasságukat a
katolikus egyházban, Isten színe előtt szeretnék
megkötni. A házassági felkészítésen való részvételhez előzetes egyeztetés szükséges. Jelentkezni Zoltán atyánál lehet.

Szűz Mária, Üdvözítőnk
édesanyja, Szent Fia értünk vállalt kínszenvedése
és kereszthalála minden
mozzanatát végig kísérte.
Mekkora fájdalom lehetett számára látni egyszülött fia megkínoztatását,

„És velem ki törõdik?”
- evangéliumi elõadások
A Budapest Klauzál téri
Református Egyházközség minden érdeklődőt
szeretettel vár „És velem ki törődik?” címmel
rendezendő evangéliumi
előadásaira. Időpont:
március 26-28-ig 18
órától 19 óráig. Részletes program: március

26-án: Az emberségről
(jó magány, jó kapcsolat, helyes önértékelés).
Március 27-én: Az
egészségről (a gyász, a
szorongás, az indulatok
kezelése). Március 28án: A boldogságról (a
valódi és teljes szeretet).
Előadást tart: Karsay

Eszter református lelkész. Helyszín: VIII.
ker. Gyulai Pál utca 9.
Református Egyházközség 1. emeleti Gyülekezeti terem. (Megközelíthető: a Rákóczi út felől,
a Blaha Lujza tér és a
Vas utca között a Rókus
kórház utcája.)

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

vérző sebeit, a Golgota
hegyére keresztje súlya
alatt roskadozva lépkedő,
töviskoronás gyermeke
gyötrelmeit. A kereszt tö-

vében élte át Jézus megfeszítését, haláltusáját. Beteljesedett az agg Simeon
jövendölése: „A te lelkedet tőr járja át” (Lk 2,35).
Szent Fia utolsó szavai
édesanyjához és a mellette
álló János apostolhoz így
szóltak: „Asszony, íme a
te fiad! - Íme, a te anyád!”
(jn 19, 26-27). Ezekkel a
szavakkal az Úr az egész
emberiséget Édesanyjának
ajándékozta. Azóta folyamatosan megtapasztaljuk
a Szent Szűz értünk való
közbenjárását, segítő szeretetét.
A „Fájdalmas Anya”
ábrázolása számos műalkotásban jelenik meg.
Legmegrendítőbb szépségű közülük Michelangelo csodálatos alkotása
a Pieta.
Szűcs Gizella
Szent Erzsébet
Plébánia

Mindenkit szeretettel várunk a Presbiteriánus Misszió alkalmaira: szerdán 18 órakor
biblia óra, vasárnap 10.30 órakor Istentisztelet.
Minden hónap elsõ vasárnapján 17 órakor
evangelizációs alkalmat tartunk.
Keresztyén könyvtárunk mûködik! 1074
Rákóczi út 78. I/4. Tel.: 322-9317,
www.reformatus.org

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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Jobb körülmények között

A Szövetség utcába költözött a Vöröskereszt
A Hársfa utcából a Szövetség utca 17. szám
alatti épületbe költözött a Magyar Vöröskereszt VI-VII. kerületi szervezete. Alapterületét tekintve hasonló nagyságú, de az eddiginél jobban kihasználható helyen működnek
tovább.
- Méretét tekintve a korábbival csaknem azonos, 106 négyzetméterrel
gazdálkodhatunk, ami
azonban kiegészül az eddigi raktározási problémára megoldást jelentő
38 négyzetméternyi raktárhelyiséggel. Ráadásul
jobb az elrendezés, így a

1%
Kérjük, hogy adóbevallásakor is gondoljon a hazai rászorulókra és személyi jövedelemadójának 1%ával legyen részese
humanitárius
tevékenységünknek!
A
Magyar Vöröskereszt
adószáma: 190020932-41.

három
irodahelyiség
mellett egy nagyterem is
a rendelkezésünkre áll,
ahol kényelmesebben
bonyolíthatók szociális
akcióink - tájékoztatott
Tóth Magdolna a szervezet titkára.
Az elsősorban lakossági segélyakciók szervezésével foglalkozó helyi szervezet tervei között szerepel, hogy a kerületben is rendszeresen
lebonyolítsa az Egészségvédelmi programon
belül megvalósuló rendezvényeit. Ezeken vérnyomás,
koleszterin,
vércukor, a testzsír százalékos mennyiségét ellenőrző szűrővizsgálatokat és diétás szaktanácsadást biztosítanak.

A Carmine Celebrat hangversenyei
A Carmine Celebrat Kórus és Zenekar Zimányi
István vezényletével J.S.
Bach: János passio című
zeneművét adja elő március 25-én 19 órakor. Az
ingyenes hangverseny
helyszíne: Pesti Jézus
Szíve Templom (VIII.
kerület Lőrinc pap tér).
A zenekar március 31-én

19 órakor a Szent Mihály
Templomban (V. kerület
Váci utca) is fellép. Az
ingyenes koncerten a
Carmine Celebrat előadásában hallható lesz
H.Schütz: Krisztus hét
szava a kereszten, J.S.
Bach:
Jesu
meine
Freude, illetve áriák a János passioból.

Tisztelt Adózó!
A Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház, az „adakozó
szeretet egyháza” névadónk, Myrai Szent Miklós püspök
életútját szem elõtt tartva, mindig az elesettek, a szegények, a nagy családosok, a betegek és a hajléktalanok
megsegítését tartotta fõ célkitûzésének. Ahhoz, hogy támogató szolgálatunkat a jövõben is el tudjuk látni - hasonlóképpen, mint eddig a Kazinczy utcában (nõi- és férfi éjjeli menedékhely) -, arra kérjük Önt és tisztelt Családtagjait,
hogy személyi jövedelemadójuk második 1 %-ával támogassa Egyházunk küldetését.
Segítsen, hogy mi is segíthessünk!
Kérjük, rendelkezzen személyi jövedelemadója 2 x 1 %ával. Döntsön! Nem pénzt kérünk, csak jó szándékot! Technikai számunk: 1067

Az önkormányzattól bérelt helyiségeket a szervezet önkéntesei újították fel. A helyi Vöröskereszt március 19-tõl már a Szövetség utca 17. szám alatt mûködik.

* * *
A használt ruhaneműk
átvétele a lakosságtól:
minden csütörtökön 9-16
óráig. Minden hónapban

ingyen ruhaosztás, melynek következő alkalma
március 29-én 9 és 12
óra között lesz.
A Magyar Vöröske-

reszt VI-VII. kerületi
Szervezetének új címe:
Szövetség utca 17., telefonszáma változatlan:
342-27-12.

Megalakult a Magyarországi Baptista Egyház
Samaritánus Támogató Szolgálata
Vállaljuk, hogy segítséget nyújtunk mindazoknak, akik az önállóságukat szeretnék megőrizni.
Ha ön valamilyen fogyatékkal él, és a mindennapi életben segítségre szorul, jelentkezzen a
Samaritánus Támogató
Szolgálatnál, melynek
működési területe Budapest.
Célunknak tekintjük,
hogy megkönnyítsük a
fogyatékkal élők mindennapi életvitelét, valamint az iskolába, munkába, kulturális helyekre és
a templomba járást megoldjuk.
Munkatársaink különféle ügyintézésekben,
lakáson belüli ellátásban,
takarításban, alapvető

gondozási feladatok elvégzésében és szállításban tudnak segítséget
nyújtani. Életvezetési
tanácsadást is adunk,
szükség esetén gyógypedagógushoz vagy szakorvoshoz szállítjuk a
gondozottat. Segédeszközökről, rehabilitációról nyújtunk információt.
Akadálymentesített autónkkal szállítást vállalunk, és szükség esetén a
szállítás idejére kerekes

széket is biztosítunk. A
szállítást kisbusszal és
személygépkocsival végezzük. A támogató
szolgáltatás igénybevételének módja: előzetesen telefonos bejelentkezéssel, telefonszám: 3215796.
„Péter pedig akkor így szólt
hozzá: Ezüstöm és aranyam nincsen; de amim
van, azt adom neked”
(Apcsel 3,6)

Elérhetõségek
Nyári Zoltán, a Samaritánus Támogató Szolgálat vezetõje, tel.: 06-20-886-4382, e-mail: nyariz@freemail.hu
Cím: 1074 Budapest, Hársfa utca 33.
A támogató szolgálat mûködése a vonatkozó
jogszabályok alapján mérsékelt térítési díj köteles.
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EZEN

A N A P O N T Ö RT É N T

1895. március 22.
Mozgófilm

Március hava
Böjtmás hónap Tavaszelõ hó
Márciust a kalendáriumok böjtmás
havának titulálják, hiszen a hamvazószerdától húsvét vasárnapig tartó
nagyböjt javarészt erre a hónapra
esik. Ebben az időszakban tartózkodtak a hústól és a zsíros ételek
fogyasztásától. A böjti időszakban,
nem tartanak mulatságokat. Az ünnepnapok jellegzetes női körtánca
a karikázó. A lányok zárt köralakban táncukat dalok kíséretében adják elő. Az 1530-as évek végén
már Magyarországon is készítettek
nyomtatott naptárt, azaz kalendáriumot. Ezek nemcsak a napok sorrendjét tüntetik fel, hanem versikéket, hasznos tanácsokat, népi szólásszerű időjárási megfigyeléseket
is tartalmaznak. Ilyen szólás-mondás, melyet ma is ismerünk: Sándor,
József, Benedek, zsákban hozzák a
meleget. A néphit szerint a tavasz
első meleg napjai: március 18-a
Sándor, március 19-e József és március 21-e Benedek, ez utóbbi egyúttal a csillagászati tavasz kezdete.

oltását ebben az időben szokták
végezni. Hiedelmek is fűződnek
hozzá, például az ezen a napon oltott fát nem szabad letörni, vagy levágni, mert vér folyik belőle. Az
erdélyi Korondon még két emberöltővel ezelőtt Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a hófoltokból
jósolták meg a búzatermést. A hó
eltávolításáért mindent megtettek,
még zsákban is elhordták, ha kellett, a jó termés reményében.

Március 25.
Gyümölcsoltó
Boldogasszony
A Katolikus Egyház Jézus fogantatását ünnepli e napon. A magyar
elnevezés onnan ered, hogy a fák

Április 1.
Virágvasárnap,
a Húsvét elõtti
vasárnap
A pálmaszentelésről, a pálmaágas körmenetről kapta nevét,

amit Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékére rendelt el az egyház. Azokban az országokban,
amelyekben a pálma nem honos,
ott azt a tavasszal korán bimbózó
ágak- nálunk barka- helyettesíti.
A szentelt pálmához vagy barkához számtalan hiedelem fűződik
egész Európában. Védelmet nyújt
tűzvész esetén, véd a dögvésztől,
a hidegleléstől, megvédi a termést.

1895-ben e napon vetítették a
Lumiere testvérek elsõ filmjüket,
A munkaidõ után címmel. A bemutató elõtt csak néhány héttel
szerkesztik meg és szabadalmaztatják Lyonban a kinematográfot,
mely egyesíti a filmfelvevõ-, vetítõ
és másológépet. A év végén már
Párizsban szórakoztatják a kávéházi közönséget.

1905. március 24.
Verne halála

Kiszehajtás
„Haj kisze, kiszéce /győjj be sódar,
gömböce.” Az ének a kiszebábú
kiviteléről és a sódar, azaz a sonka
behozataláról szól. Virágvasárnapon a 20. század első évtizedeiben
még ismeretes volt a kiszehajtás,
mely a lányok játéka volt. A szalmabábút, a kiszét (kiszőce, kiszice,kice, banya, villő) az előző év
őszén és farsangkor férjhez ment
menyecskék kölcsönkért ruháiba
öltöztették. A lányok énekelve a
patakhoz vitték. Ott levetkőztették
a szalmabábút és a szalmát szétszedve minden lány egy maroknyit a vízbe dobott. Amelyik szalmacsomó legtávolabbra úszott,
annak tulajdonosa férjhez ment
abban az esztendőben. A kiszehajtás nemcsak a férjhezmenetelről,
hanem minden rossz, betegség elűzéséről szólt.

Ezen a napon halt meg Jules Verne, akinek nagy földrajzi, természettudományos ismeretekkel
megírt kalandos regényei a mai
napig kedvelt ifjúsági olvasmányok.

1881. március 25.
Bartók születése
Bartók Béla zeneszerzõ, zongoramûvész,
zenetudós születésnapja. Kutatta,
gyûjtötte és feldolgozta a magyarok, a
szomszédos népek népzenéjét. Írt zenekari mûveket, zongora-és hegedûversenyeket, vonósnégyeseket. Világviszonylatban is kiemelkedõ és elismert
munkássága.

1900. március 31.
Megszületik
Szabó Lõrinc

K i á l l í t á s a j á n l ó - w w w. d i n o k . h u

Patagónia óriás dinói
A Magyar Természettudományi
Múzeum 1996-ban
költözött új otthonába, az egykori
Ludovika Katonai
Akadémia épületébe. 1996 óta a Lovarda és a 2004ben kialakított új
földalatti
terek
szolgálnak a Múzeum kiállításainak színteréül.
Ez utóbbi terek látványosságai
is
lenyűgözőek: így például a főbejárat kupolája
egy három tonnás bálna
csontvázát tartja. A kiállítási csarnokba üvegpadlón át vezet az út. Az

üveg alatt trópusi tenger
élővilága, korallzátonya
látható.
2007. március 8-án
nyílt meg a Patagónia
óriás dinói című kiállítás,
mely ez év november
19-ig tekinthető meg. E
kiállítás Argentina területén talált eddigi legnagyobb méretű és
legidősebb dinoszauruszok teljes csontvázát mutatja be. A dinoszauruszok a földtörténeti középkorban
(mezozoikum) a triász, jura és kréta időszakban mintegy 250 65 millió évvel ezelőtt
népesítették be a Földet.
Az egyik legnagyobb

méretű dinoszaurusz 17
m hosszú, 10 tonna súlyú volt. Növény- illetve
húsevők voltak. A növényevők közül kiemeljük a Rebbachisaurus
tessoneit, amelyben gyomorkövet találtak, mely
arra szolgált, hogy meg-

őrölje a növényeknek
azon részeit, melyet ceruzafogaik nem tudtak
megrágni.
A dinoszauruszok

tojásosokkal szaporodtak. A kiállításon megkövesedett tojásokat,
dinofészkeket, (feltört
tojást) láthatunk, melyben mindössze 10 cm
nagyságú embriók vannak. Festményeken és
modelleken a dinoszauruszok rekonstrukcióit és lábnyomait tanulmányozhatjuk. A
rendezők figyelme
kiterjed a vak emberekre is. Ők Brailleírással olvashatják el
a dinoszauruszok érdekes történetét. Ezenkívül a kiállítás kiterjed a
nemrég felfedezett bakonyi dinoszauruszok bemutatására is.

Ezen a napon született a költõ, mûfordító, a 20. századi magyar líra kiemelkedõ
formamûvésze. Magas mûvészi fokon
fordította magyarra a világirodalmi
mûveket.

1805. április 2.
Andersen
születésnapja a
Nemzeközi
Gyermekkönyv-nap is
Hans Christian
Andersen híres
dán költõ, meseíró
ezen a napon,
1805-ben született. Meséit majdnem minden
nyelvre lefordították. Magyar nyelven is több kiadásban jelentek
meg meséi. 1967-tõl e napon ünneplik a Nemzetközi Gyermekkönyvnapot is Andersen, a nagy
mesemondó emlékére.
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1848. március 15-én történt
A mai Dohány utca 1618. számú épület helyén
állt a 19. században az
úgynevezett Schiller-ház.
Ebben az egyemeletes
házban lakott Petőfi Sándor és felesége, Szendrey
Júlia, akik 1847. november 4-én költöztek ide. A
szobák ablakai a Dohány
utcára néztek. Jókai Mór

a Dunának habjai vitték
el”.
„S az a holnap márczius
tizenötödike
volt”.
1848 tavaszán egész Európa forrongott. A bécsi
forradalom híréről március 14-én este a Pilvax

Petõfi a Nemzeti Múzeumnál

albérlőként lakott a három szoba egyikében. A
középső szobát nappali,
illetve közös ebédlőként
használták. 1848 tavaszán a közös étkezőt
megszüntették, mert Petőfi Vácról ideköltöztette
elszegényedett szüleit. A
költő apja, Petrovich István, egyszerű mészáros
volt, de „Háza, kertje,
földje, pénze, mindene
volt”- írta róla fia, Petőfi.
Apja úrnak akarta nevelni, de ő a színészetet választotta. Édesapja ezért
megharagudott rá, mivel
a művészet a legszegényebb megélhetést sem
biztosította ez idő tájt hazánkban. Csak akkor békült ki fiával, amikor abbahagyta a színészkedést, és „költészete lángjaival melengette nemzete szívét”. Ekkor már Petőfi gondoskodott szüleiről, mivel apja tönkre
ment. „Pénzét a hitetlen
emberek csalása,/ Házát

kávéházban értesültek az
ifjak. E hírek felvillanyozták őket. Elhatározták, hogy ők is cselekedni fognak. Megállapodtak abban, hogy mit fognak holnap tenni. „S az a
holnap - márczius tizenötödike volt”. Petőfi,
Vasvári, Bulyovszki és
Jókai, március 15-én reggel a Dohány utcai ház
emeleti szobájában készülődtek.
„Mit kíván a
magyar nemzet”
Az Irinyi által tizenkét
pontban megfogalmazott
kívánságokat Jókai igyekezett a nép számára érthetőbb formába önteni.
Petőfinek is elkészült erre
a napra a Nemzeti dal című költeménye. „És aztán előre!” - kiáltotta Vasvári. A Pilvax kávéházba
siettek, ahol írótársaik
várták őket. Amint beléptek a kávéházba, Jókait
feltolták az asztalra, hogy

MÁRCIUS

IDUSA

Az idus (eidus) latin szó a hónapok közepét jelenti. Márciusban, májusban, júliusban, októberben 15-e, a többi hónapban 13-a.

olvassa fel: „Mit kíván a
magyar nemzet”. Jókai
után Petőfi adta elő versét: „Talpra magyar, hí a
haza!/Itt az idő, most
vagy soha.” Elhatározták,
hogy sorra járják a különböző karokon tanuló
egyetemi ifjúságot. Az
eső egész nap szakadt,
„de a lelkesedés olyan,
mint a görögtűz: víz nem
olthatja el”. Az egyetem
udvarán Jókai ismét felolvasta a Tizenkét pontot,
Petőfi pedig elmondta
Nemzeti dalát. Az írókat
követő sereg percrőlpercre növekedett. A
Landerer-Heckenast
nyomdához
indultak,
hogy cenzúra nélkül kinyomtassák a Tizenkét
pontot, és Petőfi költeményét. A nyomda előtt
csatlakoztak hozzájuk a
Nemzeti Színház művészei is. Minden felelősséget magukra vállalván, a
nyomtató gépet elsőként
Irinyi, majd Petőfi, és Jókai ragadta meg. Délután
már sok ezren olvashatták
a szabad sajtó szíveket
lelkesítő két írását: „ a 48as idők riadóját és bibliá-

Pest polgármestere aláírta
a Tizenkét pontot. A népbizottság küldöttséget indított Budára, a Helytartótanácshoz, a sajtószabadság ügyében. A küldöttséghez mintegy 20
ezer ember csatlakozott.

Táncsics Mihály

Az óriási tömeg olyan
kényszerítő hatást jelentett, hogy a Helytartótanács csak beleegyezését
adhatta a cenzúra eltörléséhez. A sajtószabadságon kívül elérték azt is,
hogy Táncsics Mihály is
kiszabadult börtönéből.
Táncsics 1847 óta raboskodott az elnyomott nép

Laborfaly Róza és Jókai Mór

ját.” A délután három
órára meghirdetett gyűlésre tízezer ember jelent
meg a Nemzeti Múzeum
előtt, a szakadó eső ellenére. A tömeg úgy határozott, hogy a Tizenkét pontot ők is magukénak vallják. A márciusi ifjak a
városházára
indultak,
ahol Rottenbiller Lipót

jogaiért síkra szálló két
könyve miatt. Diadalmenetben vitték át Pestre, kifogták kocsijából a lovakat, és az ifjak húzták tovább. A 49 éves Táncsics
életének ez volt a legfényesebb napja, s egyben
március 15-e egyik legemlékezetesebb eseménye.

Ezt a csodálatos napot
méltóképpen kívánták befejezni. Este kivilágították a várost, s a Nemzeti
Színház ajtaját megnyitották a közönség előtt. A
Bánk bán című előadást
tűzték műsorra, belépődíj
nélkül. Ám a nap eseményeitől felvillanyozott közönség nem Petur bán siralmait, hanem a Talpra
magyart akarta hallani.
Mi mást lehetett tenni,
mint félbehagyni az előadást. Eleget téve a tömeg
óhajának, s máris a színpad közepén termett a
Nemzeti Színház kiváló
színésze, Egressy Gábor
karddal az oldalán, és elszavalta Petőfi lelkesítő
költeményét. De az eksztázisban lévő közönség
tovább követelőzött. A
zenekar a Rákóczi indulót
játszotta. Ez sem volt
elég, hisz tovább szította
az érzelmeket. A karzatról valaki bekiáltotta: Éljen Táncsics! Azonban a
megtört, idős Táncsicsot
lelketlenség lett volna ide
hurcolni. Ekkor Jókainak
mentőötlete támadt, hogy
lecsillapítsa a tömeget. A
színpadra rohant. Ebben a
pillanatban Jókai mellé
állt Gertrud királyné, azaz
Laborfalvy Róza. Levette
a ruhájára tűzött háromszínű kokárdáját és Jókai
szíve fölé tűzte. A függöny felgördült. A közönség ujjongani kezdett, Jókai láttán. Amikor szóhoz
jutott, a következőket
mondta: „Látjátok ezt a
háromszínű bokrétát itt a
mellemen? Ez legyen a
mai nap jelvénye. Ezt viselje minden ember, ki a
szabadság harczosa: ez
különböztessen meg bennünket a rabszolgaság
zsoldos hadától. E három
szín képviseli a három
szent szót: szabadság,
egyenlőség, testvériség.
Ezt tűzzük kebleinkre
mindannyian.” Pár perc
múlva üres lett a színház.
Másnap mindenkinek
ott volt a mellén a háromszínű kokárda.
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H I R D E T É S F E LV É T E L : G A R AY
 ERZSÉBETVÁROSI GYORSSZERVIZ: teljes 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
 Vállalkozó vállal vízszerelés, fűtésszerelés, gázszerelés átalakításokat, dugulás-elhárításokat, ingyenes kiszállás, kőműves
munka, burkolás és komplett lakásfelújítást,
nagyobb munka esetén a nyugdíjasoknak
10 % kedvezmény. Tel.: 06(20)9125-128
 Tv, cd javítás garanciával, kiszállási díj
nélkül, javítás esetén. Tel.: 210-4281,
06(30)394-4090, 06(70)617-4080
 KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen!
INGYENES pótkocsi, dobozok! BauerTeher Tel.: 292-1612, 06(30) 944-3717
 Kirobbanó wellness mellékjövedelem,
ügynökösködés, kereskedés kizárva! Önálló
időbeosztással, érettségivel előnyben! Tel.:
409-0585, 06(70)605-7337, tromvari@tonline.hu
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 Gyógypedikűr-manikűr, testmasszázs.
Bajcsy Zsilinszky út 15. Tel.: 06(20)4835501, 06(30)466-8429, 302-4090. Kérésre
házhoz megyek! Moldován Ildikó

 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
 Villanyszerelő, tapasztalt, régi iparos hibaelhárításokat, villanyfűtés javításokat vállal. Tel.: 337-0338, 06(70)259-0089 Tessék
megőrizni!
 Páncéltőkés pianínó eladó. Tel.:
06(20)9885-603
 Színes televíziók helyszíni javítása, kiszállási díj nélkül. Puska Géza 342-6425
(üzenetrögzítő is)
 Vízóraszerelés, egyéb vízvezeték szerelés, gázkészülék javítás. Tel.: 251-4912
 Redőny, reluxa, harmonikaajtó, rolettaszerelés, javítás hétvégén is! Tel.: 2617298, 06(30)318-5217
 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
 Festés, mázolás, tapétázás garanciával,
takarítással. Nyugdíjasoknak társasházaknak kedvezmény. Tel.: 06(20)354-7535
 AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERŰ
JAVÍTÁSA, szigetelése, zárcserék garanciával. Horváth Ákos, tel.: 06(30)9628-704
 GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA
gázégők, konvektorok, tűzhelyek, FÉG
vízmelegítők javítása, karbantartása. Bán
László Tel.: 220-9765, 06(20)432-5598
 Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, teljes könyvtárakat, vitrintárgyakat, régi képeslapokat, valamint CD-t,
DVD-t, hanglemezt. Tel.: 332-0243,
06(20)9220-001
 Redőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző szerelése, javítása,
garanciával. Tel.: 261-3380, 06(30)9734378, 06(20)4242-618
 Bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk. V., Bécsi utca 5. Tel.: 317-4757

A hallásproblémák szolgálatában
vizitdíj és beutaló nélkül
Idõnként vissza kell kérdezni, nehezen érthetõek a televízió mûsorok, problémát jelent a telefonálás? Ezen panaszok mind arra utalnak, hogy érdemes
elmenni hallásvizsgálatra. Erre nyújt lehetõséget az ország egyik legnagyobb
egészségügyi szolgáltatója, ahol ingyenesen vehet részt hallásvizsgálaton,
és ahol audiológus szakorvos segít a problémák megoldásában.
Természetesen szívesen állnak rendelkezésre a már hallókészülékkel
rendelkezõknek, akár a meglévõ készülékek beállításával, tisztításával,
elemek vásárlási lehetõségével. Ha nyom, ha sípol, ha nem érthetõ a
beszéd, várják szeretettel az érintetteket az alábbi elérhetõségek egyikén.

1073 Budapest, Dob u. 48. Tel.: 06-1/342-11-97
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-20-44-89

 Ingatlanügyeit bízza szakértőre.
Ingatlan értékesítés, bérbeadás, keresés, értékbecslés. Tel.: 06(30)3274579, www.ingatlanpaletta.hu 1077
Dob u. 71.
 Redőnykapuk, aluredőnyök, roletták,
rovarhálók, napellenzők. Szénási László
Tel.: 06(20)985-1273
 Ablakszigetelés! Ajtók, ablakok utólagos szigetelése, szilikon gumival, garanciával. Tel.: 06(20)494-3657
 Fogászat, fogtechnika, porcelán pótlás,
fogsor készítés kedvező áron, 40 százalék
kedvezménnyel. Tel.: 322-3373, 06(20)
975-7498

 Bakonyi Gábor garanciával vállal
víz-, gáz- fűtésszerelést, duguláselhárítást, ingyenes kiszállással a hét
minden napján 8-22 óráig. Tel.:
06(70)518-3292, 06(30)904-9928. Az
újság felmutatója további 10 % kedvezményt kap a munkadíjból!
 Lendvai Izabella vásárol bútorokat, festményeket, műtárgyakat, könyveket, hagyatékot. Díjtalan kiszállás!
Tel.: 280-9308
 Huszár utcánál 2,5 szobás 76 nm-es
emeleti öröklakás eladó. Irányár: 15,3 mFt
Tel.: 06(20)585-0195

 KERESEK VII. kerületi FodrászKozmetika Szalonba fodrászt és kozmetikust. Tel.: 06(30) 417-8954
 FODRÁSZAT-KOZMETIKA KIADÓ. Budapest, VII. kerület, utcai frontú,
felújított 28 nm + 15 nm galéria kiadó. Érdeklődni: 06(30)417-8954
 Költöztetés, fuvarozás, emelőhátfalas teherautóval. Ár megegyezés szerint. Tel.:
06(20)944-2092, Márton

 Kisiparos vállal csőrepedés- és
duguláselháritást, vízvezeték szerelést
hétvégén is. Tel.: 06(30)282-2979
 Megbízható szakember burkolást, kisebb kőműves munkákat vállal határidőre,
garanciával. Tel.: 06(20)234-0811
 Társasházak takarítását vállaljuk számlaképesen, referenciával. Tel.: 06(30)2445634

 Most fogyj! Csapatban egyszerűbb.
Személyre szabott program. Tel.: 06(70)
278-7684, ildimuranyi@ gmail.com
 Kezdő és haladó bridzstanfolyamok. Kezdés április 2-i héten. www.bridzsakadamia.hu,
Tel.: 1-209-5243, 06(30)9000-400

 Épület-, bútorasztalos parkettázást vállal. Tel.: 06(70)544-7682
 Sürgősen eladó-kiadó lakást keresek a
belvárosban és Budán ügyfeleim részére.
Tel.: 06(70)202-7094
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Sárközi Mátyás tollából a Király utcáról

Könyv a „legpestibb” utcáról
A magyar származású,
Angliában élő Sárközi
Mátyás író, "A Király utcán végestelen-végig" című kötetének rendhagyó
utcakalauza nagyjából
200 év történetét öleli át.
Egészen a 18. századig visszamenőleg vannak benne leírások
épületekről, emberekről - tudósokról, hírességekről - a művészvilágról, üzletekről, kávé-

házakról és azok vendégeiről,
mindez fotókkal illusztrálva. A
szerző sétája során eljut a Király utca egyik végéből a másikba. Menet közben beszédbe
elegyedik az itt élőkkel, üzlet
tulajdonosokkal, akik elmondják véleményüket, emlékeiket,
de olvashatunk idézeteket Sárközi Mátyás író elődeinek elbeszéléseiből is. A könyvben a
szerző foglalkozik a Király ut-

Az ERVA Zrt. munkatársakat keres
„társasházkezelõi munkakörbe”.
Feltételek:
büntetlen elõélet * középfokú végzettség
A munkakör betöltéséhez elõnyt jelent:
felsõfokú végzettség * társasház kezelésben való jártasság
biztosítási ügynöki gyakorlat.
Pályázatát szakmai önéletrajz
és motivációs levél kíséretében várjuk a

1074 Budapest, Dohány u. 41. címre.
Tel.: 343-0914

ca múltjával, jelenével és jövőjével is, véleményt alkot a zsidó negyedhez tartozó utca
pusztulásával és megújításának
gondolatával kapcsolatban is.
A témaválasztásról az író a következőket vallja:
- Egy angol fotóművészt
kísérgettem a városban és akkor jöttem rá, hogy milyen érdekes és hangulatos a Király
utca. Ez a felismerés adta az
ötletet ahhoz, hogy könyvet írjak róla. Két évig kutattam a
könyvtárban, majd helyszínfelmérést végeztem, beszélgettem az emberekkel és papírra vetettem a benyomásaimat, így született meg ez a kötet a Király utcáról, ami Krúdy
szavaival élve „a legpestibb
utca”.
Sárközi Mátyás író, kritikus, műfordító, újságíró Budapest rajongója. Bár 50 éve
Londonban él, újra és újra felfedezi a főváros szépségeit és
lejegyzi gondolatait. A híres
irodalmár családból származó

szerző ( Molnár Ferenc színműíró unokája) nem kevés tapasztalatot tudhat magáénak,
novellákat, kritikákat, cikkeket írt, volt a Szabad Európa
Rádió szerkesztő-műsorvezetője Münchenben, negyven
éven keresztül dolgozott a
BBC magyarnyelvű adásának,
valamint a Magyar Rádió
munkatársaként is. Jelenleg az
InfoRádió londoni munkatársa. Az 1956-os forradalom
után Londonban kezdett új
életet. Legelőször 1989-ben
tért haza újra Magyarországra.
Hazájához való erős kötődése
a hosszú évek alatt is megmaradt, ami az írásaiból egyértelműen kiderül.

Társasházak közös
képviselete
Tevékenységünk során teljes körû jogi,
mûszaki hátteret biztosítunk a
kezelésünkben lévõ társasházak részére. A
ház nyilvántartás vezetését, könyvelését és
számlázási feladatait is ellátjuk.
Tel.: 06(70)9473-030, 06(30)532-9095
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2. rész

Rekreáció
Segíthet a szabadidõ hasznos eltöltésében
A rekreáció kifejezést
manapság egyre sűrűbben hallhatjuk.
Maga a fogalom a
szabadidő hasznos eltöltését jelenti. Hogy
pontosan mi ez és hogyan használhatjuk
életünk pozitívabbá
formálása érdekében,
arról Szegedi Dórával, a SOTE TF egyetemi rekreáció szakos
hallgatójával beszélgettünk.
- Magyarországon most
van elterjedőben a fogalom
és egyre népszerűbb kikapcsolódási forma. Több
egyetemen folyik ilyen irányú képzés, melynek keretében a hallgatók megtanulják az egészség fogalmához tartozó ismereteket,
ezek között a táplálkozás
és a fizikai aktivitás hatásait. A képzésben résztvevők
a sportok, a szellemi és a
fizikai aktivitások széles
skáláját és az emberi ma-

gatartásformákat megismerve másoknak is segíteni tudnak egy egészségesebb életmód kialakításában. A rekreációs szakemberek személyre szabott
eszközökkel
segítenek
azoknak a népbetegségeknek a megelőzésében,
amelyek mai életünk, a jellemezően fizikailag paszszív életmód velejárói. A
rekreáció célja, hogy olyan
élményt nyújtson, amely
fellendíti a közösségi életet
és építi az emberi kapcsolatokat. Két formája ismert: az aktív és a passzív
rekreáció. Aktív formája a
rendszeres (nem versenyszerű) fizikai mozgás, ami
saját szórakoztatásunkat, a
fittség érzet biztosítását és
nem mellesleg a betegségek megelőzését szolgálja.
A passzív rekreáció a színház, a mozi, az olvasás, a
kártyajátékok, a fodrászat
és a szépségápolás.

Négyezer év divattörténete
Egyiptom

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

Böjti receptek
Cibere leves
Hozzávalók: 2 liter víz, 5
gerezd fokhagyma, 2 dl
tejföl 1,5 dl tej, kisebb
citrom leve, liszt.
A vizet tegyük fel főni, adjuk hozzá az összezúzott fokhagymát, forraljuk fel, majd a tejet és
a tejfölt egy és fél kanál
liszttel keverjük simára
és habarjuk be. A citrom
levével ízesítjük, majd
lassú tűzön jól forrósítsuk fel. Pirított zsömlekockával tálaljuk.

Böjti káposzta
Hozzávalók: 20 dkg rizs,
só, bors, pirospaprika,
egy fej vöröshagyma, 2
gerezd fokhagyma, 3 db
főtt tojás, 50 dkg savanyú káposzta, káposztalevél, 1 csomag kapor, 2
db alma, 1 poharas tejföl, 1 evőkanál liszt.
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(Id.e. 2650. évtől)
A férfiak egyiptomi ruházata ágyékkötőből, a nőké kézzel varrott kalasirisből állt. A nők öltözete
fehér vászonból készült, olykor pliszírozott ingszerű, illetve vállpántos szoknyafélét, kalarist viseltek, amely szorosan a testükhöz simult. Ujjatlan
ruhájuk felett körlapszerű díszgallért hordtak, ez
volt az ősi nemzeti viseletük. Fejükre parókát és
különböző díszeket tettek, sok ékszerük volt, a
karkötőt könyök felett viselték. Szemöldökük,
szemük feketével volt hangsúlyozva.

E G Y Ü T T F I N O M AT !

A húsvétot megelőző böjti időszak vagy éppen a tavaszi megújulás okán felejtsük el egy időre a nehéz,
laktató ételeket! Ilyenkor még borsos ára és szűkös kínálata van a friss zöldségek, gyümölcsök nagy
részének. Az alábbi ételek könnyűek, ízletesek és nem utolsó sorban nem terhelik meg a pénztárcánkat.
Egy evőkanál olajon
megpároljuk az apróra
vágott vöröshagymát, rádobjuk a rizst, összekeverjük sóval, borssal, pirospaprikával, zúzott fokhagymával
ízesítjük,
majd kevés vízzel felöntjük, megpároljuk (nem
kell teljesen puhára!).
Hagyjuk kihűlni, majd
összekeverjük a kis kockára vágott főtt tojásokkal. Ezzel a töltelékkel
megtöltjük a káposzta leveleket. Lábosba belehelyezzük, a savanyú káposztát, belekeverjük a
kaprot és a 2 db reszelt almát. Ráhelyezzük a töltelékeket és felengedjük
annyi vízzel, hogy a tölteléket ellepje. Lassan puhára főzzük. Ha megfőtt,
egy poharas tejfölbe 1 kanál lisztet elkeverünk, és
ezzel behabarjuk.

Paprikás lepény
Hozzávalók: 50 dkg liszt,
2 kiskanál só, fél liter víz,
1 dl olaj, 2 dl tejföl.
A lisztet, a pirospaprikát és a sót keverjük
össze, öntsük hozzá a fél
liter langyos vizet, adjuk
hozzá az olajat, majd a

tejfölt. Jól összegyúrjuk
és pihentetjük fél óráig.
Deszkán rúd alakúra sodorjuk és késsel szeletekre vágjuk, majd kis
cipó formára lapítjuk.
Tepsibe rakjuk, kicsit pihentetjük, tojással megkenjük és előmelegített
sütőben 15-20 perc alatt
készre sütjük.

Mézes-diós
sült alma

Várjuk Önöktõl is a legfinomabb ételkülönlegességeket, rafinált étrendeket,
könnyen elkészíthetõ finomságokat tartalmazó recepteket. Címünk:
olvlev@erzsebetvaros.hu

Hozzávalók: 4 db nagy
alma, 8 dkg darált dióbél, 7 evőkanál méz, pár
csepp citrom leve.
Az alma szár felőli részét kivájjuk, a magházzal
együtt (vigyázzunk ne lyukasszuk ki az alját!). A
dióbelet a mézzel összekeverjük és a vájatba beletöltjük, kis citrom levelet
csepegetünk rá. Jénai tálba
helyezzük megkenjük egy

kevés mézzel és forró sütőben kb. 25 percig sütjük

Kelt almás
palacsinta
Hozzávalók: 20 dkg liszt,
6 dl tej, 1 evőkanál cukor, 1 dkg élesztő 4 db
tojás, 1 kávéskanál fahéj
10 dkg porcukor, 2 db
nagyobb alma.
1 dl langyos tejbe belemorzsoljuk az élesztőt,
pici cukrot hozzáadunk és
meleg helyen megkelesztjük. A lisztbe belekeverjük a tojás sárgákat, a tejet
és egy pici sót, majd a vékony szeletekre vágott almát és a megkelt élesztőt.
A tojás fehérjéből habot
verünk és ezt is a tésztához adjuk. Palacsintasütőben vastag palacsintákat
sütünk, feltekerve, vagy
félbehajtva fahéjas cukorral meghintve tálaljuk.
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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: április 15. A 2007/1. lapszám nyertesei: Sõreg Dénesné Thököly út
34., Ambrus Anna Wesselényi u. 54., Bán Erzsébet, Jósika u. 24. , Gratulálunk! Nyereményük az alábbi hirdetésben szereplõ Gábor Szalonban egy
hajvágás vagy kozmetikai kezelés. A nyereményrõl szóló levél, telefonon történõ egyeztetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõ.

Olvasni jó!

Jane Austen: Büszkeség és balítélet
Bár manapság már sokan nem vesznek kezükbe könyvet, hiszen ott
az internet, a digitális könyvtárak, ráadásul a televízió, videó és DVD
áradat, mi azért lelkesen hirdetjük, hogy remek szórakozás egy-egy
jó könyvvel a kezünkben eltölteni naponta néhány fél órát.
A cím magáért beszél, a történet a
büszkeségről és a balítéletről szól, illetve ami kimaradt a címből, az a felismerés vállalása. A könyv öt falusi kisaszszony életének egyik legfontosabb időszakában, a párkeresés idején játszódik. Mi kell egy szép történethez? Az
öt leány, öt különböző egyéniség, egy
gőgös és butácska édesanya, a hasonszőrű szomszédság, és természetesen
az új és vagyonos szomszéd úr, aki
nem egyedül érkezik, hanem barátját,
és ezzel együtt a történet csavarját is
magával hozza. A happy end természetesen nem maradhat el, könnyű, kellemes olvasmány lehet mindenkinek ez a

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.

regény. Bár a könyv alapján készült
film megvásárolható DVD-n is, a
könyv maga sokkal többet nyújt az
olvasónak, mint a film nézőjének.

HÍREK – FELHÍVÁS
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Erzsébetvárosi Esték
Április 3-án 17 órakor az MSZP Erzsébetvárosi Szervezete Erzsébet krt.
40-42. szám alatti helyiségében „Segély helyett esély" címmel
várják az érdeklõdõket az Erzsébetvárosi Esték következõ rendezvényére.
Vendég: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter.
Házigazda:
Filló Pál
Erzsébetváros országgyûlési
képviselõje.

(X)

HÚSVÉTI
VÁSÁR
Március 26-án (hétfõn)
10-tõl 16 óráig az Erzsébet krt. 40-42.-ben
(bejárat a Dob utca felõl) Húsvéti Vásárt tartanak. Vásároljon kedvezményes áron az
eredeti békéscsabai
kolbászokból, sonkákból ,csülkökbõl, tojásokból és ünnepi terítõkbõl a közelgõ húsvéti ünnepre!

Címváltozás!
Az MSZOSZ VII. kerületi Nyugdíjas Szervezetének
vezetősége értesíti tagságát és barátait, hogy a régi címe (Hársfa utca 43.) megváltozott. A szervezet új címe: Budapest, 1078, Marek József utca 40. Tisztelettel hívjuk és várjuk tagjainkat és barátainkat, a nyugdíjas szervezetünk iránt érdeklődőket új címünkön!

Húsvéti szociális akció
A Magyar Vöröskereszt VI-VII. kerületi Szervezete fõként
játékokat és ruhanemûket kínál a március 27-én és 28án rendezendõ Húsvéti szociális akcióján. Idõpont: 9-16
óráig, helyszín: Erzsébetvárosi Sportcentrum, Százház
utca 9-23.

A Fidesz-frakció tagjainak fogadóórája:
Berki Béla - minden hónap második hétfõ 16 – 20 óráig. Wattamány Zsolt - minden hónap elsõ hétfõ 16 – 20 óráig. Helye: Klauzál tér 16. Fidesz iroda.
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Világjárók
klubja
Az Akácos Udvarban
(Akácfa utca 61.) megrendezésre kerülő ismeretterjesztő sorozat március 26-i
programjában
ezúttal
Ausztráliáról és Amerikáról lesz videofilm vetítés
15 órai kezdettel.

Fotókiállítás
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Társasági Kör szervezésében a
máramarosi temetőkről
nyílik meg Winter Péter
fotókiállítása március
31-én 19 órakor az Erzsébetvárosi Közösségi
Házban (Wesselényi utca 17.).

☺ ☺ ☺
Az apuka bemegy a
gyerekszobába és látja, hogy a kisfia szomorkodva ül az ágy
szélén:
- Mi baj van, kisfiam?
- Nem jövök ki a feleségeddel!
*
*
*
A tanárnéni matekórán
megkérdezi Mórickától: - Móricka, ha apukád 40 éves, anyukád
meg 35, mennyi összesen a kettõ?
- 70 - válaszolja Móricka.
- És miért? - kérdi a
tanárnéni.
- Mert anyu mindig letagad 5 évet.
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