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Terítéken
a közbiztonság
A közrendvédelmi és környezetvédelmi bizottság
januári ülésén elhangzott
beszámolókból Bán Imre,
a bizottság elnöke foglalta
össze olvasóink számára
a legfontosabb adatokat.
(3. oldal)

Rétegesen
öltözzünk
a hidegben
A szokásosnál jóval lejjebb szálltak a hõmérõk
higanyszálai, ennek megfelelõen az emberek nagy
része vagy ki sem merészkedik az utcára, vagy
megpróbál jó melegen felöltözködni. (5. oldal)

Újjászervezték
a körzeti
megbízotti
hálózatot
Beszámoló a kerületi
rendõrség munkájáról
(9. oldal)

Jótékonysági
bál
A Janikovszky Éva Mûvészeti Általános Iskola
2006. február 25-én
(szombaton) 19 órai kezdettel, immár 4. alkalommal, nagyszabású jótékonysági estet szervez a
„Jövõnkért a Rottenbiller
utcai Általános Iskoláért”
alapítvány javára.
(11. oldal)

125 éve döntöttek Erzsébetváros megszületésérõl
Hogy idén ünnepel-e
a kerület, vagy jövõre? Az attól függ,
hogy a fõvárosi közgyûlés 1881 decemberi döntését, vagy
Ferenc József 1882
januárjában keltezett engedélyezõ levelét tekintjük döntõnek.
A tény azonban tény marad, Erzsébetváros idén
már ünnepel, hiszen 125
éve hozták meg döntésü-

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

ket a fõvárosi képviselõk
arról, hogy „legyen Erzsébetváros”. Ferenc József engedélye néhány
nappal lekéste az évfordulót.
Szerkesztõségünk
idén sorozatban emlékezik meg a fontos eseményrõl, és az eltelt 125
év alatt bekövetkezett
változásokról.
Ehhez
azonban olvasóink segítségét is kérjük!
Részletek a 3. oldalon

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

A árusok már ismerkednek
az „új Garayval”

FELHÍVÁS
A VÁLASZTÁSON
RÉSZTVEVÕ
J E L Ö LT E K
RÉSZÉRE
A 15. OLDALON

A

K U T YA C H I P P E L É S M Á J U S I G
I N G Y E N E S!

Aláírták az állatorvosokkal
a megállapodást, elérhetõségek
a 3. oldalon
Elõzõ lapszámunk megjelenése óta nyugodtan elmondhatjuk, hogy soha ekkora számban nem érkeztek szerkesztõségünkhöz egy adott témával kapcsolatos érdeklõdõ telefonok, levelek. A program érezhetõen nem csak a kutyásokat érdekli, sokan érdeklõdtek a kutyabarát, de nem kutyatartók oldaláról is. A legfontosabb kérdés azonban az volt,
hogy „hol szereltethetõ be” a kutyachip. Hunvald György
polgármester és a programban résztvevõ állatorvosok január 26-án aláírták az együttmûködési megállapodást.

Új kalapot a házra

Díszdiploma
pedagógusoknak
A mûvelõdési iroda felhívása a 11. oldalon.

Az Erzsébetvárosi Takarékpénztár bérpalotája az Erzsébet
körút és a Rákóczi út sarkán, 1905 körül. (Forrás: idg.hu)

A Garay piac bezárása és
az új bevásárlóközpont
építése a kerület rehabilitációs terveiben a legnagyobb beruházások közé
tartozik. Bár az építkezés
még javában zajlik,
Hunvald György polgármester, Gál György,

a gazdasági bizottság elnöke és Kreisz Irén a
Garay Rt. vezérigazgatója a „visszaköltözni” kívánó árusok társaságában bejárást tartottak a
már álló parkoló és piacszinteken.
(Folytatás a 2. oldalon)

Az elmúlt évek során
Erzsébetvárosban is
megnõtt a tetõtér-beépítést vállaló társasházak száma.
Jelentõs esemény ez, hiszen szó szerint több hónapos, komoly felfordulást
okoz a lakóközösségek életében. Akkor mégis miért is
vállalják? És ha már vállalják, mi az, amire igazán
oda kell figyelni az ügyintézéskor, a szerzõdéskötéskor és a munkavégzés
közben…? Két részes írá-

sunk elsõ fejezetében az általános, a szerzõdéskötést
megelõzõ folyamatról, míg
következõ lapszámunkban
a szerzõdéskötéssel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatja Gergely József kerületfejlesztési alpolgármester olvasóinkat.
(Folytatás a 4. oldalon)

E-mail címünk:
olvlev@
erzsebetvaros.hu
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125 éve döntöttek Erzsébetváros megszületésérõl
(Folytatás a címoldalról)
Az 1800-as évek elején Erzsébetváros még tervszerûen sem létezett, pontosabban szólva a mai VII. kerület még Terézváros része
volt. 1875-ben, amikor felvetõdött, hogy a Nagykörút
részeit az érintõ kerületekrõl nevezzék el, a Fõvárosi
Közmunkák Tanácsa arra is
javaslatot tett, hogy a túlságosan hosszú Terézvárost
érintõ szakasz egy részét, a
már korábban kirajzolódó
„Erzsébetváros” tervek sze-

rint, Erzsébet körútnak nevezzék el. A fõvárosi közgyûlés 1881 december 11én döntött „a VII-ik közigazgatási kerületnek „Erzsébet” külvárosa leendõ
elnevezése tárgyában”. Ehhez azonban engedélyt kellett kérni Ferenc József
osztrák császár és magyar
királytól, aki hozzájárulását
adta, hogy „a fõvárosi VIIik kerület a királyné õfelsége tiszteletére - ennek legmagasabb hozzájárulásával
-„Erzsébet” városnak ne-

vezhetõ”. A következõ évben a Király utcától délre
esõ területet leválasztották
Terézvárosról.
Erzsébetváros mai határvonalait 1935-ben rajzolták meg, a Dózsa György
út, a Király utca, a Károly
körút, a Városligeti fasor, a
Rákóczi út, Baross tér, Thököly út és a Verseny utca által körülhatárolt 2,1 km2
nagyságú területen.
Erzsébetváros ma a fõváros legkisebb és egyben
legsûrûbben lakott kerülete.
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Régi, erzsébetvárosi, családi fotókat keresünk!

Az Erzsébet és József körutak találkozása. A fotó az
1900-as évek elején készült.

A fenti képet a www.lakberendezes.hu oldal
tulajdonosai bocsátották rendelkezésünkre.

Szerkesztõségünk idén sorozatban emlékezik meg Erzsébetváros 125. születésnapjáról,
és az eltelt idõszak alatt bekövetkezett változásokról. Lapunkban fotóanyaggal is szeretnénk megemlékezni a kerület múltjáról. Ehhez azonban olvasóink segítségét is kérjük!
A régi idõk felidézéséhez a családi fotóalbumokba szeretnénk „bekukkantani” - persze
csak jelképesen. Önöket kérjük, hogy ha olyan fotókra találnak az albumban, a szekrény
mélyére rejtett dobozban, vagy akár a nagyszülõk emléktárgyai között, melyek visszarepítenek a múltba, és segítenek felidézni Erzsébetváros múltját, keressenek meg minket.
A fotót digitalizálás után azonnal visszaadjuk, visszajuttatjuk tulajdonosának. Várunk utca vagy tér részleteket, de várunk családi fotókat is. A képek publikálásakor kívánság
szerint megjelöljük a tulajdonost, és hogy kit és mit ábrázol a fotó.Telefonszámunk: 46234-11. Címünk: 1073 Budapest, Garay utca 5. E-mail címünk: olvlev@erzsebetvaros.hu.

ÁLLÍTSON ÖN IS EMLÉKET ÕSEINEK!

Bejárás az épülõ bevásárlócsarnokban

A árusok már ismerkednek az „új Garayval”
A Garay piac bezárása és az új bevásárlóközpont építése a kerület rehabilitációs
terveiben a legnagyobb beruházások
közé tartozik. A közkedvelt piac az építkezés ideje alatt a
Rottenbiller utcában
mûködik.
Bár az építkezés még javában zajlik, Hunvald
György polgármester, Gál
György, a gazdasági bizottság elnöke, a Garay Rt.
vezérigazgatója Kreisz
Irén, valamint a „visszaköltözni” kívánó árusok
bejárást tartottak a már álló
parkoló és piacszinteken.
A közös áttekintést Gál
György, a gazdasági bizottság elnöke kezdemé-

A rendkívüli hideg ellenére bizakodó, jó hangulatban folyt az egyeztetés a kerületi
vezetõk és az árusok között

nyezte. A bejáráson azok
az árusok vettek részt, akik
a Garay piacon bérelt üz-

lettel rendelkeztek, és most
a Rottenbiller utcai ideiglenes piacon mûködtetik

üzletüket, vagy ideiglenesen felfüggesztették tevékenységüket. Az árusok

korábban a tervezõasztalon már láthatták leendõ
helyiségeiket, most a bejáráson
megnézték
a
parkolószinteket és a piacszintet, kérdéseket tehettek
fel a kivitelezõnek, az önkormányzati vezetõknek,
vagy a Garay részvénytársaság vezérigazgatójának.
Kreisz Iréntõl megtudtuk, hogy a mûszaki átadásra a nyár közepe táján, elõre láthatóan július
31-én kerül sor. Ez azonban nem a megnyitás ünnepélyes pillanata. Ekkortól költözhetnek be az árusok, alakíthatják ki üzleteiket, és megkezdõdhet az
árufeltöltés.
Részletes információk
az épülõ Garayról:
www.pendola.hu
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Aláírták az állatorvosokkal a megállapodást

A kutyachippelés májusig ingyenes!
(Folytatás az 1. oldalról)
Hunvald György polgármester és a programban
résztvevõ 14 állatorvos
január 26-án aláírták a
megállapodást, mely szerint a lapunkban publikált
listán szereplõ állatorvosok február elseje és
május 31-e között a VII.
kerületi ebtartók számára
ingyenesen biztosítják a
kutyák „chippelését”. A
költségeket, az ingyenes
idõszakban, az önkormányzat fedezi. Nagyon
fontos tudnivaló, hogy a
kutyagazdik az állatorvoshoz vigyék magukkal
személyi igazolványukat,
lakcímkártyájukat valamint az eb oltási könyvét, - no meg persze a kutyust is.
Az ebek megjelölésével
Erzsébetvárosban
pontos adatok állnak
majd rendelkezésre az
ebek számáról, a kötelezõ
oltások rendszerességérõl
is. A szerkezet azért is
hasznos, mert ha a kutya
elkóborol, egy érzékelõ
segítségével leolvasható,
hogy ki a gazdája és hol

2006. február 1 - május
31. között terjedõ idõszakban kerületi ebek
mikrochipes megjelölésével megbízott, Önkormányzatunkkal szerzõdést kötõ partnerek:

VII. kerület
Hunvald György polgármester és a programban résztvevõ állatorvosok január 26-án írták
alá a megállapodást

van nyilvántartva. A rendelet célja elsõsorban tehát nem a szankcionálás.
Több Európai Uniós
országban már kötelezõ a
chip beültetése - Bécsben
például egymillió forintnyi büntetést kap az, aki
ezt elmulasztja. A háziállatokat egyébként az EUs országokba már csak a
chip megléte esetén lehet
beutaztatni.

Helyesbítés
Elõzõ lapszámunkban megjelent tájékoztató anyagunkban
megjelentekkel ellentétben, a kutyachiprõl szóló tájékoztatót nem Szilágyi Balázs, a városüzemeltetési iroda vezetõje, hanem az iroda egyik munkatársa adta.
- a szerk. -

 dr. Konrád János 1072 Bp.
Akácfa u. 43.
 dr. Kovács Katalin 1078
Bp. Marek J. u. 11.
 Palavet Állatorvosi Rendelõ Bt. (dr. Pallagi Attila) 1071
Bp. Peterdy u. 35.
 dr. Takács Györgyi Gabriella 1076 Bp. Garay u. 21.

V. kerület
Az eb mikrochippes megjelölését 2006. február 1.
és 2006. május 31. közötti idõszakban a kerületi
önkormányzat a VII. kerület közigazgatási területén lakó és az ebet ott is tartó ebtulajdonosnak/
ebtartónak térítésmentesen biztosítja.

 Anselmus Bt. (dr. Péli József) 1054 Bp. Báthory u. 17.

City-Vet
Kft.
(dr.
Szulyovszky Balázs) 1056
Bp. Belgrád rkp. 17.

VI. kerület

Terítéken a közbiztonság
A közrendvédelmi és környezetvédelmi bizottság
januári ülésén a 2005. évi munkát összefoglaló beszámoló-sorozatban elhangzott a kerületi rendõrség, a kerületõrség, a közterület-felügyelet és az
Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági,
Vagyonvédelmi és Szolgáltató KHT. éves beszámolója is. Bán Imre, a bizottság elnöke foglalta
össze olvasóink számára a legfontosabb adatokat.
- A kerületi rendõrséggel
kapcsolatos legfontosabb
változás, hogy tavaly június
elseje óta önálló VII. kerületi rendõrkapitányságként
mûködik - mondta a bizottság elnöke, Bán Imre. - A
rendõrségi munka egyik
legfontosabb mércéje az
eredményességi mutató,
mely szerint 2004-hez képest a lopások száma 18%kal, az autó és alkatrész lopások 35,5%-kal, a betöré-

ses lopások 48,7%-kal, a lakásbetörések 53,6%-kal
csökkentek számszerûleg.
(Részletek a 7. oldalon.)
A képviselõ-testület tavaly május 20-i ülésén döntött az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató KHT. megalapításáról. A térfigyelõ-rendszer
mûködtetéséért felelõs közhasznú társaság beszámolójából kiderült, hogy ta-

Bán Imre

valy év végéig végeztek a
rendszerhez csatlakozó kamerák garanciális javíttatásaival és az informatikai
háttér biztosításával. A mûködtetés tapasztalatai azt
mutatják, hogy a lakók bíznak a kamerarendszerben,
és a kerületi rendõrség részvétele a munkában nagy-

ban elõsegíti a közbiztonsági helyzet pozitív elõremozdítását.
A kerületõrség megalapítása is a tavalyi év fejlesztései közé tartozott. A közterület-felügyelettel közös
járõrszolgálatot tartanak a
kerületben, kiemelten ellenõrzik az iskolák, intézmények környékét, az árusokat, a szemetelést, a parkok, játszóterek rendjét.
Összefoglalva
elmondhatjuk, hogy a tavalyi év kiemelkedõ volt a
kerületi
közbiztonság
szempontjából - zárta gondolatait Bán Imre, aki következõ lapszámainkban
részletes tájékoztatót nyújt
a beszámolókban elhangzottakról.

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

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

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

XV. kerület
 Primavet ÁK Kft. (dr. Zsoldos László) 1152 Bp. Rákos
út 60.
 dr. Horváth László 1155
Bp. Széchenyi u. 8.
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Új kalapot a házra
Az elmúlt évek során Erzsébetvárosban is megnõtt a tetõtér-beépítést vállaló
társasházak száma. Jelentõs esemény ez, hiszen szó szerint több hónapos komoly felfordulást okoz a lakóközösségek életében. Akkor mégis miért is vállalják? És ha már vállalják, mi az, amire igazán oda kell figyelni az ügyintézéskor, a szerzõdéskötéskor és a munkavégzés közben… Két részes írásunk
elsõ fejezetében az általános, a szerzõdéskötést megelõzõ folyamatról, míg
következõ lapszámunkban a szerzõdéskötéssel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatja Gergely József kerületfejlesztési alpolgármester olvasóinkat.
- A társasházak többségében elodázhatatlan a tetõ-,
valamint a gépészeti felújítás, a homlokzat és más
épületrészek pénzigényes
rekonstrukciója. Az önkormányzat ugyan már fél
milliárd forint körüli támogatást ad évente, ám még
ez is kevés. Ilyenkor jöhet
szóba a tetõtér értékesítése,
komoly felújítással összekötve. Ha az épület állapota és a vonatkozó szabályok megengedik, a tetõtér
használaton kívüli padlásterébe új lakások építhetõk.
Ritkábban még emeletráépítés is megoldható. Az
eddigi gyakorlat alapján
szeretném néhány fontos
körülményre felhívni a tulajdonosok, közös képviselõk figyelmét.
A
tetõtér-beépítés,
emeletráépítés hosszú és a befektetõ számára - költséges folyamat, az összes
tulajdonos és a beruházó

együttmûködését igényli.
Ezért elõször arról kell
döntenie a társasház köz-

Gergely József

gyûlésének, hogy elvi hozzájárulást adjon a közös
képviselõnek az elõkészítéshez. Ezzel felmérhetõ,
hogy várható-e a tetõtér eladásához a tulajdonosok
legalább kétharmadának
egyetértése, a késõbbi alapító okirat módosításhoz
pedig mindenkinek az aláírása.

Madártávlatból

Felgyorsult az építkezés a Garay téren, rendkívül látványos szakaszához érkezett a munka. Rövidesen
szerkezetkészen állni fog a bevásárlóközpont. A nagy hideg ellenére is folyamatosan dolgoznak, reggel 7-tõl délután 5-ig, hétvégén is.

Felmerül a kérdés,
hogy végeztessen-e a ház
statikai vizsgálatot. Mivel a
majdani tervhez ez szükséges, nem érdemes a háznak
erre költenie. Azt viszont a
Polgármesteri Hivatal mûszaki irodáján érdemes elõre tisztázni, hogy a szabályozási terv engedi-e a tetõtér beépítést, vagy az emeletráépítést. Mûemlék épületnél a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál is
fel kell tenni ezt a kérdést.
Az elvi felhatalmazás
birtokában a közös képviselõ kereshet befektetõt.
Célszerû pályáztatni, de
szokás a közös-képviseleti
cég honlapján, vagy ingat-

lanügynökségen keresztül
keresni jelentkezõt. A kiválasztásnál elsõdleges szempont a referencia, de érdemes ellenõrizni a befektetõ
cég tõkéjét, valamint a cégiratok aktuális állapotát is.
Az önkormányzat - ha
tulajdonostárs - részt vesz a
folyamatban, és minden
segítséget megad az elõkészítés és a lebonyolítás során. Persze nem vállalhatja
át a közös képviselõ vagy a
tervezõ munkáját, de a hivatal vagyongazdálkodási
irodája révén hasznos tanácsokat adhat még a 100 %os magántulajdonú épületek tulajdonosainak, közös
képviselõinek is. Az engedélyezési tervnél lehetõség
van a mûszaki irodán tervezõi konzultációra is.
Az új lakások után általában nem létesíthetõ az ingatlanon belül parkolóhely.
Ekkor lehetõség van a parkolóhely pénzbeli megváltásra. Ebbõl viszont ked-

vezményt adhat a kerületfejlesztési bizottság a felújítás beszámításával.
Egy ilyen építkezés
több hónapig tartó, a ház
életét megzavaró folyamat. Ám ha lehetõség van
rá, ki kell használni, mert
a tetõtér beépítéséért cserébe kapják a felújítást.
Szeretnénk, ha a társasházak okulnának néhány
elõdjük hibájából, és nem
szenvednének
olyan
problémáktól, amelyek
megfelelõ körültekintéssel elkerülhetõek lennének. Ezért fontos, hogy a
társasház a saját érdekében idõben vegye igénybe szakemberek segítségét, és csak minden részletében tisztázott, a lakóközösség védelmét megfelelõen szolgáló megállapodást kössön. Utólag
csak enyhíteni lehet a károkat, meg nem történtté
tenni már nem.
(Folytatjuk)

K i í g y, k i ú g y - M e g k ö z e l í t é s k é r d é s e

Garay tériek kártalanítása
A Garay téri építkezés megkezdése óta
folyamatosan érkeznek jelzések, hogy az
építkezés során több
környezõ lakóépületben, és lakásokban
keletkeztek károk kezdte volna tájékoztatóját elõterjesztésében dr. Kecskés Gusztáv képviselõ, ám az
elõterjesztést a képviselõ-testület nem tûzte napirendjére.
Kecskés Gusztáv elõterjesztésben
fogalmazta
meg, hogy a kivitelezõ
képviselõje ugyan többször
is ígéretet tett a károk kijavítására és a lakók kártalanítására, de mindez a mai
napig nem történt meg. A
képviselõ ezután arra tett
javaslatot, hogy az önkormányzat mérje fel a károkat - ahol ez még nem történt meg -, azt rögzítse, és

ezt követõen a lakókat és a
társasházi közösségeket
kártalanítsa közvetlenül, s
majd az önkormányzat lépjen fel kárigénnyel a kivitelezõ felé, valamint hogy a
2006. évi költségvetésben
különítsenek el erre a feladatra 50 millió forintot, s a
költségvetés elfogadását
követõen kezdjék meg a
kifizetéseket.
A sokakat érintõ és érdeklõ témával megkerestük Gergely József kerületfejlesztési alpolgármestert,
aki elmondta: az önkormányzatnak fölösleges lenne saját költségvetésébõl a
kártalanítást felvállalni, hiszen ez az építtetõ kötelessége. Emellett azonban a
kivitelezõvel és a közös
képviselõkkel folytatott
egyeztetésen már megegyezés született arról,
hogy a helyreállítási munkálatok márciusban elkez-

Kecskés Gusztáv

dõdnek azokon a helyeken,
- lakásokban, közös helyiségekben - ahol az induló
állapotfelmérésben rögzítettekhez képest károk keletkeztek, és amely károkról bejelentés érkezett a kivitelezõhöz. Amint a károk
helyreállításával végeztek
az önkormányzat megkezdi a homlokzatok felújítását - ez utóbbit azonban
már a helyi költségvetés
terhére.
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Eszkimónak ne, de rétegesen
öltözzünk a hidegben

Bolesza Emõke

A szokásosnál jóval lejjebb
szálltak a hõmérõk higanyszálai, ennek megfelelõen
az emberek nagy része vagy
ki sem merészkedik az utcára, vagy megpróbál jó melegen felöltözködni. Dr.
Bolesza Emõke képviselõ
néhány praktikus tanáccsal
segít olvasóinknak, mire
kell odafigyelni a nagy hidegben.
- Megfázni nem csak
annak lehet, aki vékonyan
öltözött fel, hanem annak
is, aki a túlöltözés, túlöltöztetés miatt megizzad.
Hajlamosak a szülõk a kicsiket úgy „becsomagolni”, hogy szó szerint „csorog róluk az izzadság”. A

réteges öltözködést kell
szem elõtt tartani. A jó
nedvszívó pamut alsóruha
mellett inkább két-három
vékonyabb réteg pólószerû, mint két vastag pulóvert célszerû viselni a
meleg, ám szellõzõ kabát
alatt. A manapság divatos
nylon anyagú pólók, pulóverek jobb ha a szekrényben maradnak. A fûtött lakásban harisnyában és
nadrágban lévõ gyermek,
vagy idõs ember a kinti hidegben még inkább megérzi a mínuszokat. Fontos,
hogy a cipõ megfelelõ védelmet nyújtson a hideg ellen. A vékony talpú, divatos cipõk nem alkalmasak
a hidegben való használatra. Alapvetõ, hogy vastag
talpú, bélelt, és vízálló, ám
jól szellõzõ cipõben járjunk télen. És még egy
fontos dolog: a manapság
divatos csípõnadrágokat és
dzsekiket hordó fiatalok
veszélyes, a késõbbi évekre is kiható vese, vagy kismedence betegségeket szerezhetnek. Erre nem árt, ha
a szülõk is odafigyelnek.

S z á m í t ó g é p e k e t k a p o t t a P é t e r f y k a rd i o l ó g i a

Szívesen a „sziveseknek”

Dr. Budaházy Emil a Péterfy Sándor utcai kórház fõigazgatója, Hunvald György polgármester és az adományt átvevõ kardiológiai osztály vezetõje, dr. Rónaszéki Aladár

Néhány évvel ezelõtt a
Péterfy Sándor utcai kórházat még a csõdhelyzet
fenyegette. Mára azonban, köszönhetõen a stratégiai váltásnak, a kiemelt szolgáltatásoknak,
a tervezhetõ betegszámnak és természetesen a
kiemelkedõ szakmai teljesítménynek, a Péterfy
kórház gazdasági helyzete stabil. Ám ez nem azt

jelenti, hogy bizonyos
fejlesztések kérdésében
ne lenne kisebb-nagyobb
lemaradása az intézménynek. Ilyen például
az informatika, mivel fõként az újabb és újabb,
a változó igényeknek
megfelelõen fejlesztett
szoftverek miatt - a számítógépek folyamatos,
állandó megújítást igényelnek.

N e m f e l t é t l e n ü l ro s s z , a m i h a s z n á l t

A védõnõi szolgálat kapott elsõként az önkormányzati számítógépekbõl
Az önkormányzat informatikai stratégiája szerint
az ügyfeleket kiszolgáló
irodákon folyamatos a régi
számítógépek cseréje.
Erre az általánosan

használt szabvány programok, és az ügyfelek jobb,
gyorsabb, hatékonyabb kiszolgálása érdekében is
szükség van - tudtuk meg
Ádler Györgytõl, az infor-
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matikai bizottság elnökétõl, aki elmondta, hogy
ezek a gépen nem rosszak,
csak az önkormányzati
célkitûzéseknek már nem
felelnek meg.

A gépeket Ádler György a bizottság elnöke és Kardos Péter képviselõ adta át

Az informatikai bizottság korábban határozatot
hozott arról, hogy a leselejtezett gépeket, a leadott
igények alapján átadják a
kerületi közintézményeknek. Az elhelyezésrõl, a
kérések és lehetõségek ismeretében,
Hunvald
György polgármester dönt
majd.
- Az egyik utóbbi bizottsági ülésen képviselõtársam Kardos Péter vetette fel, hogy az önkormányzat leselejtezett, ám mûködõképes számítógépeibõl
néhány darabot adjunk át a
védõnõi szolgálatnak. Elsõ
alkalommal tehát õk jutottak ilyen gépekhez. A
hat darab számítógép átadására január 16-án került
sor a Rottenbiller utca 27.
szám alatt.

Hunvald György polgármester január 12-én
egy beépített szekrényt és
öt darab számítógépet
adott át a Péterfy kórház
Alsóerdõsor utcai kardiológiai osztályának.
Dr. Rónaszéki Aladár,
a kardiológiai osztály vezetõje elmondta, hogy a
mai programokhoz képest
már igencsak elavultnak
számított az osztály számítógépparkja. A 25
munkaállomás nagyobb
részben Pentium 1-es és
2-es gépekbõl állt, ám az
új szoftverek ezeken már
nem „mentek el”. A most
kapott öt számítógép jelentõsen javítja az osztály
adminisztratív munkáját.
Dr. Rónaszéki Aladár
hozzátette, bízik abban,
hogy ahogy korábban is,
Erzsébetváros
önkormányzata a jövõben is támogatja a kerület kórházát.
Megváltozott
e-mail cím
Ezúton szeretnénk tájékoztatni az Erzsébetváros
újság olvasóit, hogy email címünk megváltozott. Az SZDSZ erzsébetvárosi szervezete december 1-tõl az szdsz.ahetker@chello.hu illetve az
szdsz.bhetker@chello.hu
címeken érhetõ el.

KERÜLETI
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Konzervatív gazdaságpolitika
A „Rendet szeretnénk a
normális Magyarországért” sorozat keretében Simon Péter meghívására
legutóbb Dr. Boross Péter
a konzervatív gazdaságpolitikáról tartott elõadást.
Az MDF politikusának véleménye szerint rossz korszakát éli
az ország, soha ekkora szükség
nem volt arra, hogy megfontolva haladjon. A politikus elõadásában kihangsúlyozta, hogy a
meglévõ 1500 milliárdos költségvetési hiány úgymond „rárogy” az országra. Számítások
szerint 2008-ra mindössze 600700 milliárdos hiánynak szabadna lennie, viszont - mint
mondta, felmerül a kérdés, hon-

nan és mibõl akarnak a jövõben
pénzt kivonni, hogy ezt az óriási hiányt lefaragják. A megfelelõ válaszok megtalálásához a
költségvetés komoly átvizsgálása szükséges, a feladat elvégzéséhez - Boross Péter állítása
szerint- azonban nehéz lesz
megtalálni a megfelelõ embereket. A témában jártas szakértõgárdát elbizonytalanították, mára õk teljesen kiszolgáltatottaká
váltak az éppen aktuális politikai vezetésnek. Mivel a közigazgatást szintén átpolitizálták,
a törvényeken kívül sajnos más
kötõdéseknek is alá vannak rendelve. Dr. Boross Péter felháborítónak tartja például a titkosszolgálati információk kiszivá-

E r z s é b e t v á ro s i E s t é k

„Gyorsítunk Budapesten”

Dr. Boross Péter a rendezvény elõadója, és a vendéglátó Simon Péter
képviselõ, az MDF helyi szervezetének elnöke

rogtatását, valamint azt is, hogy
a magyar politika nem az olyan
legfontosabb témákkal foglalkozik, mint az éppen napirenden lévõ gázellátás kérdése. A
politikus hangsúlyozta, az
MDF-nek láttatni kell a közvéleménnyel a valóságot, hogy az

emberek a „rózsás ígéreteknek”
ne dõljenek be.
Végezetül elmondta, hogy
bár sok mindent átélt már ez az
ország, most - nemzetépítõ nagyok hiányában - komoly feladat lesz számára a túlélés.
Almási Kitti

Megalakult a Vállalkozók Pártja
helyi szervezete

Hunvald György, Molnár Gyula és Filló Pál az Erzsébetvárosi Esték legutóbbi rendezvényén

Az Osvát utca 9. szám alatti
Piszkos Fred étterem adott
otthont a Vállalkozók Pártja helyi tagszervezete alakuló ülésének.
A Vállalkozók Pártjának országosan és fõváros szerte is megtalálhatóak alapszervezeteik, a VII. kerületi szervezet január 18-án alakult meg. A megjelentek elnökké

Czibula Csabát, ügyvezetõ elnökké Pataki Henriettet, gazdasági alelnökké dr. Morvai Ottót választották. Czibula Csaba megválasztása után elmondta, szoros együttmûködésre törekszenek majd a
kamarával, és képviselni kívánják
a VII. kerületi vállalkozók érdekeit. Az elérhetõségeikrõl késõbb tájékoztatják az olvasókat.

Az Erzsébetvárosi Esték legutóbbi rendezvényére január
23-án került sor. Az MSZP Erzsébetvárosi Szervezetének
Erzsébet krt. 40-42. szám alatti helyiségében „Gyorsítunk
Budapesten” címmel tartott program vendége Molnár Gyula, az MSZP budapesti elnöke volt. A házigazda Filló Pál
volt, a beszélgetésben részt vett Hunvald György is.
A rendezvényen elsõsorban a
fõváros és a kerület fejlesztésérõl volt szó. A résztvevõk tájékoztatást kaptak az MSZP várospolitikai koncepciójának
részleteirõl. Ennek fõ elemeiként Molnár Gyula megemlítette a budapesti közlekedés fölgyorsításának terveit, a tranzitforgalom jelentõs csökkentését,
egy egységes parkolási rend-

szer bevezetését, valamint a
belsõ kerületek rehabilitációját
és a lakóházak felújítását is. Ez
utóbbihoz csatlakozva Hunvald
György kiemelte, hogy a kerület továbbra is vállalja a társasházak felújításának támogatását. Filló Pál hozzátette, hogy
nagy sikerként könyvelhetõ el,
hogy immár az EU is támogatja
az épületek rehabilitációját.

Szatmári Kristóf, a Vállalkozók Pártja országos választmányi elnöke és
Czibula Csaba, a Vállalkozók Pártjának kerületi elnöke az alakuló ülés után
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Ismét a fûtéstámogatási javaslatról
Az Erzsébetváros újság elõzõ számában megjelent
cikk után sok kerületi lakos keresett meg, hogy milyen jó is lenne a vázolt támogatási forma a téli hónapokban megnövõ összegû fûtési számlák kifizetésére - tájékoztatott Puskás Attila Sándor
képviselõ, aki nehezményezte, hogy a január 20-i
testületi ülés napirendjei közé nem került be az
egyéni képviselõi indítvány.
- A hivatal illetékesének
véleményében az olvasható többek között, hogy
ez olyan nagyságrendû
kötelezettségvállalást jelent, mely elõtt mindenképpen gazdaságossági
számításokat kellett volna
végeztetnem, s azt is a
képviselõk elé tárni. Én
viszont úgy gondolom,
hogy egy szociális jóléti
juttatást, mely az Erzsébetvárosban élõk helyzetén kíván változtatni, nem
szabad gazdaságossági
szempontból megközelíteni.
De az sem igaz, hogy
nem végeztem számításo-

kat. Az összeg, amelyet
javasoltam, a kerület költségvetésében nem okoz
zavarokat. Sok hasonló
nagyságrendû kötelezettségvállalása van az önkormányzatnak. Jó néhány
ilyen vállalásról pedig
meg vagyok gyõzõdve,
hogy nem is hatékonyak,
sõt nem a legmegfelelõbb
helyre kerülnek.
Ráadásul a testület korábban is megszavazott
olyan többszáz milliós
projekteket, melyekhez
semmilyen gazdaságossági tanulmány nem készült.
Véleményem szerint igen
is szükség van erre a

Puskás Attila Sándor

támogatási formára, és továbbra is foglalkozni fogok ezzel a témával.
Most készítem el szintén egyéni elõterjesztésemet, melyet a szociális
rendeletbe szeretnék beépíttetni, fenntartva az
idei évre járó 8-9 ezer forintos egyszeri támogatási
javaslatomat is. A további
javaslatom lényege, hogy
minden évben, december,
január, február hónapban

havonként 4 illetve 5 ezer
forint fûtéstámogatást adjon az önkormányzat.
Úgy gondolom, hogy az
általam javasolt támogatni
kívántak körén nem kell
változtatni. Szükséges
forrást a költségvetési rendelethez beadott javaslatomban fogom elõterjeszteni.
A mostani rendkívüli
hideg idõjárás remélem,
rádöbbenti képviselõ társaimat, hogy igen is van
létjogosultsága a fûtési
költségekhez való hozzájárulásnak. Különösen
fontos ez akkor, amikor
sokszorosan igaz ebben
az országban, és Erzsébetvárosban is, hogy a
többség fázósan gondol a
télre, hiszen a hétköznapi
megélhetés gondjait minden család számára a gázvillany-víz-kenyér árának bizonytalanságai nehezítik.

E g y re t ö b b e n c s a t l a k o z n a k a k é p v i s e l õ f e l z á r k ó z t a t ó p ro g r a m j á h o z

Tanulmányi verseny a Dob suliban- ki javított a legtöbbet?
A tanulmányi versenyeken általában a
legjobb tanuló, a legjobb nyelvtanos, matekos és egyéb tantárgyak kis zsenijei
nyernek. Dr. Kispál
Tibor képviselõ azonban tavaly rendhagyó
tanulmányi versenyt
hirdetett a Dob utcai
iskolában, mégpedig
azok számára akik a
legnagyobb elõrehaladást érik el a tanulásban.
A nagy sikerû verseny idén
is kiírásra került, az eredményhirdetésrõl a képviselõ számolt be lapunknak.
- A tanulmányi verseny
eredményhirdetésére a Dob
utca 85. szám alatti
„Dobsuliban” került sor január 23-án. Célunk, hogy
korosztályonként, különbözõ kategóriákban a kiemelkedõ munkát teljesítõ diákok elismerést kapjanak.
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KÖZÉLET

LAKOSSÁGI
NYITOTT
HÉTVÉGÉK
Sportoljunk
együtt!
Erzsébetváros Önkormányzata az iskolai szünetek és
ünnepnapok kivételével minden szombaton megnyitja
oktatási-nevelési intézményeinek tornatermeit a sportolni vágyó kerületi lakosok
számára. Az iskolákban a
helyi sajátosságoknak megfelelõ sportolási lehetõségeket ajánl. A helyszíneken
szakképzett foglalkozásvezetõk biztosítják a szakszerû
és biztonságos sportolás kereteit. Kérjük, a programokra
vigyen magával lakcím azonosítót (személyi igazolvány,
lakcímkártya), mellyel igazolni tudja, hogy VII. kerületi
lakos. A helyszíneken váltócipõ használata kötelezõ!

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

Óvodásoknak

Kispál Tibor a képviselõi alapjából 300 ezer Ft-ot
és egy 10 ezer forintos különdíjat is felajánlott a díjakra. Idén Filló Pál országgyûlési képviselõ is
csatlakozott hozzá egy 10
ezer Ft-os különdíj felajánlásával, valamint az iskolát
segítõ A Boldog Iskolás
Évekért Alapítvány is felajánlott 300 ezer Ft-ot.

Összesen 95 fõ kapott díjat,
2-en két kategóriában is
nyertesek voltak. Filló Pál
különdíját Szász Levente 6.
e. osztályos tanuló kapta,
aki az átlagán 1,1-det javított. Dr. Kispál Tibor különdíját Polgár Zoltán 12.
osztályos szakiskolai tanuló kapta meg, aki 1,6-det
javított az átlagán. Márta
Edit beszédében kiemelte,

hogy ezzel, a már hagyománnyá váló tanulmányi
versennyel ösztönözni lehet a diákokat arra, hogy a
tanulás és a tudás ízét megérezzék, értelmet és célt találjanak benne. A szoros
versenyeredmények és a
nagyszámú vendégsereg
azt mutatta, hogy a diákok
és szüleik is megértették a
verseny lényegét.

A foglalkozásokon a kerületi fenntartású óvodák óvodapedagógusai várják a
gyerekeket szüleik kíséretében kézügyesség fejlesztõ,
ügyesség fejlesztõ, mozgásfejlesztõ programokkal
és játékokkal. Kérjük a szülõket, hogy felügyelet nélkül
ne hagyják gyermeküket a
programokon.
Magyar-Angol Kéttannyelvû Általános Iskola
és Vendéglátó Szakiskola (Dob u. 85.)
Február 11., 25., Március
11., 25., Április 8., 22.
Alsóerdõsori Ének-Zene
Tagozatos Általános Iskola (Alsóerdõsor u. 1416.)
Február 04., 18., Március
4, 18., Április 1., 29.
További információ:
SPORT CSOPORT
Tel.: 351-7461, e-mail:
sport@erzsebetvaros.hu
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A jégpályán ismerte fel támadóját

Gyermekkorúak kíséreltek meg rablást
A mobiltelefonjáért támadtak rá egy 12 éves fiúra egy Károly körúti kapualjban. A támadók
szintén gyerekek voltak, akik - bár rablást kíséreltek meg - életkoruk miatt nem büntethetõk.
- A gimnazista fiú hazafelé gyalogolt az iskolából és miután befejezett
egy telefonbeszélgetést,
feltûnt neki, hogy két fiú
követi. Megsejtve, hogy
„kísérõi” a mobilját
akarják, különbözõ üzletekbe ment be, így próbálva lerázni õket, sikertelenül - ismertette az
ügy részleteit Fehér István a kapitányság bûnüldözési alosztályának
vezetõje. - Hazaérve, a
kaput nyitotta éppen,
amikor a két fiú támadásba lendült, többször
megütötték és a telefonját követelték. Végül
egy lakó akadályozta
meg a rablást, akinek
jöttére a fiúk kereket oldottak.
A gimnazista másnap
a jégpályán felismerte az
egyik támadót, édesapja
pedig értesítette a rendõrséget, így sikerült
gyorsan elfogni a 13
éves elkövetõt. A fiú beismerte tettét, amelyet 12

éves unokatestvérével
követtett el, és amelyet
heccnek akart beállítani
a nyomozók elõtt.
Rablásért akár nyolc
év börtönbüntetés is kiszabható. Mivel azonban
mindkét fiú gyermekkorú, a rendõrség megszûn-

tette az eljárást ellenük.
Fehér István elmondta: a
fõváros más kerületeihez
viszonyítva, Erzsébetvárosban kevesebb a gyermekkorúak által elkövetett bûncselekmények
száma. Azonban, mint a
fenti történet is példázza,
ebben az esetben is fontos a megelõzés, ajánlatos - fõként a gyerekeknek - az utcán mellõzni a
mobilozást.

Zimankó

Kést tartottak az eladó nyakához
Rablás gyanúja miatt négy tettes ellen
nyomoz a rendõrség. Az elkövetõk január
14-én délután a Nefelejcs utca egyik üzletében kést tartottak a tulajdonos fiának
nyakához és kivették a kezébõl Samsung
D500-as mobiltelefonját. A rablással 51
ezer forintos kárt okoztak.
A négy férfi közül az egyikrõl grafika készült. A rajzon látható férfi 20-25 év körüli, bajuszos, körszakállas férfi vékony testalkatú, 160-170 cm magas. A rabláskor fekete kötött sapkát és fekete sportos kabátot viselt.
A másik gyanúsított 20-25 év körüli körülbelül 190 cm magas,
vékony testalkatú, fekete sportos kabátot viselt, fején piros kötött
sapka volt. Sajátos ismertetõjele, hogy egyik szeme az orrnyerge irányában kancsalodik, alsó ajkán egy friss sebnek látszó vágás volt. Két társuk közül az egyik szürke, kötött sapkát viselt.

Trófeát rabolt
Tavaly novemberben egy ismeretlen tettes valószínûleg álkulccsal hatolt be a Jósika utca egyik lakásába. Az elkövetõ az
ingatlanból 40 ezer forint készpénzt, egy
színes televíziót, egy õz trófeát, egy kudu
trófeát, valamint egy Umarex márkájú
gázpisztolyt tulajdonított el. Az elrabolt kudu trófeáról a mellékelt fényképet bocsátotta a rendõrség rendelkezésére.

Bûntett az utcán

- Már csak három óra járõrözés és megyünk a melegedõbe, Kormos kutya!

Felhívás
Biztonságos iskola mozgalom
Gyermekeink biztonsága mindannyiunk közös érdeke, a biztonság megteremtése mindannyiunk közös feladata. Ebbõl kiindulva a Bûnmegelõzõk Országos Szakmai Szövetsége
a Fõvárosi Közgyûlés Városrendészeti Bizottsága erkölcsi, anyagi és szakmai támogatásával arra vállalkozott, hogy Magyarországon elsõként bevezeti és koordinálja a „Biztonságos Iskola” Mozgalom komplex bûnmegelõzési projektet.
A mozgalom célja, hogy proaktív módon megelõzze a gyermek- és fiatalkorúak bûnelkövetõvé válását, elõsegítse az iskola biztonságos társadalmi és fizikai környezetének kialakítását. A mozgalomhoz csatlakozó iskolákkal való együttmûködés során a következõ tevékenységek megvalósítását szorgalmazzuk: felmérjük az iskola aktuális biztonsági állapotát
SWOT elemzéssel, amely vonatkozik a fizikai biztonságra és személyi feltételekre. Az
elemzés eredményeire épülõ, megvalósítható cél- és feladatrendszert írunk ki, s ennek keretén belül: tanároknak képzéseket, tréningeket szervezünk; segítõ tettekre ösztönzõ,
együttmûködést szorgalmazó összejöveteleket tartunk az iskola és társadalmi szervezete
számára. A gyerekeket is számos programba vonjuk be: konfliktusok, konstruktív megoldása és partneri magatartásformák gyakoroltatása szerepjátékokkal, önvédelmi tréning, közlekedési szabályok tudatosítása, bûnmegelõzési piknik, „Élj tisztán” kortársképzõ drogprevenciós tábor.
A mozgalom lényeges eleme a gyermek-centrikusság, a gyakorlat-központúság és a folyamatosság. A mozgalomhoz csatlakozni kívánó önkormányzatok, iskolák, civil szervezetek,
szülõi munkaközösségek, szülõk és a média jelentkezését várjuk levélben vagy e-mailben,
a résztvevõkkel minden további információt megosztunk. Cím: Bûnmegelõzõk Országos
Szakmai Szövetsége, 1245 Budapest, Pf: 1198, e-mail: prevention@freemail.hu

Csoportba verõdött punkok raboltak ki a Dohány utca és az Erzsébet körút találkozásánál egy járókelõt. Az elkövetõk a sértettet körbeállták, egyikük a falnak taszította, kezét lefogták majd a
nyakához kést szorítottak, és felszólították, adja át a nála lévõ
készpénzt, mobiltelefont és az ékszereket. A sértett ellenállt, mire zsebeit átkutatták és kivettek belõle 15.500 forint készpénzt.
További ellenszegülése miatt támadói ököllel arcon ütötték, erre
válaszként õ is egy ütést mért a vele szemben állóra. Végül kiverte a kést tartó kezébõl az éles fegyvert és elmenekült a helyszínrõl. Az egyik tettes 185 cm magas, átlagos testalkatú, hoszszúkás arcú, borostás, 20-25 év körüli, haja sárgás-zöldre festett
taréjosra formázott. Különös ismertetõjele, hogy bal felsõ szemfoga hiányzik. Az elkövetéskor sötét, térdig érõ feltehetõen mûbõr kabátot, kopott, kék színû acélbetétes bakancsot viselt. Társa 23 éves, 180 cm magas, körülbelül 80 kg-os, átlagos testalkatú férfi, akinek feje két oldalon borotválva volt, középen 3-4 cm
hosszúságú, kékes taréj virított. Sötét, kapucnis pulóverben, sötét nadrágban és bakancsban volt. A csoporthoz tartozott még
egy 190 cm magas, vékony testalkatú, hosszúkás arcú, tarajos
hajú, 30 év körüli fiatalember. Õ sötét kabátot és nadrágot, valamint magas szárú tornacipõt viselt. A következõ két elkövetõrõl
grafika is készült: az 1. számú rajzon látható férfi sötét öltözetben
és sötét bakancsban volt, 180 cm magas, zömök, kissé kövér
testalkatú, kerek arcú, beesett szemû,
ráncos homlokú férfi,
aki szintén tarajos hajat hordott.Társa, a 2.
számú képen látható
2 25-28 év körüli átla1
gos testalkatú, 180
cm magas, rövid, szõkésbarna hajú férfi, fekete bomber dzsekiben és sötét nadrágban volt. A többiekkel ellentétben õ nem nézett ki punknak.
A kerületi rendõrkapitányság telefonszáma: 461-8100.
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Újjászervezték a körzeti megbízotti hálózatot
Közel nyolc hónapja, hogy Erzsébetvárosnak önálló rendõrkapitánysága van.
Az idõszak legfõbb
eredményeirõl, a kerület közbiztonsági
helyzetérõl
dr.
Nagy-Juhák István,
a VII. kerületi
Rendõrkapitányság
vezetõje adott tájékoztatást.
- Az elmúlt idõszakban sikerült több célkitûzésünket is megvalósítani. Ezek
közül kiemelném a körzeti megbízotti hálózat átalakítását, újjászervezését, melynek eredményeként a kerület három pontján - a kapitányság Dózsa
György úti épületében 4
fõvel, a Péterfy utcában 3
fõvel, míg a Kürt utcában
6 fõvel - mûködik körzeti
megbízotti iroda - számolt
be a rendõrkapitány. - Az
önállóvá válás jelentõs
szerkezeti módosítással
járt együtt, a kapitányság
feladatai közé tartozott a
létszámhelyzet stabilizálása is. A vártnál nagyobb
létszámhiány nem keletkezett, azonban a közrendvédelmi állomány
nem teljes, ezért belsõ átcsoportosításokkal oldottuk meg a kiesõ létszám
pótlását. Mindent egybevetve elmondható, hogy
nõtt a rendõri jelenlét a
kerületben, hiszen az át-

lagban két gépkocsizó járõr mellett további két autós járõr teljesít szolgálatot, akik közvetlen kapcsolatban állnak a rendõrség által mûködtetett térfigyelõ-rendszer központjával. A célok között szerepelt az ügymenet gördülékenyebbé tétele is, melyet
nagyban segít, hogy az év
elején áttértünk a számítógépes nyilvántartásra.

elõzõ évinél. Az adatok
szerint, fõvárosi viszonylatban a legkevesebbet:
31 autót loptak el a kerü-

Közbiztonsági
helyzet
A kerületre vonatkozó,
2005. évi bûnügyi adatok
tükrében Nagy-Juhák István tájékoztatott az úgynevezett kiemelt lakosság
közeli, azaz a lakosságot
leginkább érintõ bûncselekmények
számának
alakulásáról is.
Az elmúlt évben az ismertté vált bûncselekmények száma a kerületben
a fõvárosi átlag alatt volt,
3649 esetet regisztráltak,
mely 17 százalékkal kevesebb, mint 2004-ben. A
vagyonelleni bûncselekmények 28 százalékos, a
lopások száma pedig 18
százalékos csökkenést
mutat, utóbbiak inkább
kisebb kárértékû, alkalmi
lopások voltak.
A gépjármûvekkel
kapcsolatos bûncselekményekbõl 158-at regisztráltak, azaz 35 százalékkal kevesebbet az

– Igaz, szaglása semmi, viszont harmincszor jobban
tûri a hideget, mint a Kántor kutya!

Dr. Nagy-Juhák István

letben. A 48 %-os csökkenést mutató betöréses
lopásból (81 eset), 39 alkalommal lakás betörés
történt, míg a rablások
számában 15 százalékos
csökkenést rögzítettek.
Az összegzés szerint a
VII. kerületi rendõrkapitányság ügyeinek 70 százalékát eredményesen
zárta le az elmúlt évben.

Megelõzés
Nagy-Juhák István az
utóbbi idõben gyakrabban elõforduló bûncselekményekre, azok megelõzésére hívta fel a figyelmet. Vannak, akik
„raktárnak” használják
gépkocsijukat, jól látható helyen hagynak benne
értékeket, ezzel kiváló
alkalmat teremtve a gépkocsi feltörõk számára.
Köztudott, hogy a kerület utcáit, tereit térfigyelõ kamerák is „vigyázzák”, azonban némi odafigyeléssel magunk is
megelõzhetjük az ilyen,
néhány másodperc alatt
elkövethetõ bûncselekményeket. Ennek érdekében ne hagyjunk õri-

zetlenül semmiféle értéket autónkban!
Hasonló körültekintéssel elõzhetjük meg,
hogy trükkös tolvajok,
csalók vagy besurranásos tolvajok áldozatává
váljunk. Idegeneket ne
engedjünk be a lakásunkba! Amennyiben a
látogató valamely hivatal, bank, vagy nyugdíjintézet munkatársának
adja ki magát, kérjük el
fényképes igazolványát
vagy, ha mód van rá, telefonon ellenõrizzük,
hogy valóban az adott
intézménytõl jött-e. A lakásunkban található értékek megóvása érdekében
ügyeljünk
otthonunk
biztonságára!

A kerületben mûködõ
körzeti megbízotti irodák:
Dózsa György út 18-24., Kürt utca 6., Péterfy Sándor utca
38. A fogadóórák idõpontjai helyben kerültek kifüggesztésre, ezzel kapcsolatban érdeklõdni a kapitányság 461-81-00
telefonszámán lehet.

A kamerák rögzítették a bûncselekményt

A térfigyelõ „segítette” a gyors elfogást
A térfigyelõ központ
kamerái élesben, illetve késõbb is visszanézhetõen rögzítik a bûncselekményt, így a térfigyelõ technika segítségével a kerületi
rendõrség rövid idõ
alatt elfogta az elkövetõt. A január 14-én
történt esetrõl Fehér
István az erzsébetvárosi kapitányság bûnüldözési alosztályának
vezetõje számolt be.
- Két férfi egy Dob utcában parkoló autó ablaküvegét törte be és onnan
egy értékes laptopot emelt
el. A gépkocsi tulajdonos
feljelentése nyomán megindult nyomozás eredményességét a térfigyelõ kamerák által rögzített felvétel segítette. Ezen jól látható a bûncselekmény minden mozzanata, valamint

lekövethetõvé vált az is,
hogy a tettesek végül a Síp
utcába mentek. - tudtuk
meg Fehér Istvántól.
A nyomozók hely- és
személyismerete gyors
elfogást eredményezett,
az egyik tettest rövid idõ
alatt sikerült kézre keríteni. A mellékelt kamerás felvételen az a moz-

zanat szerepel, amikor a
két férfi - egyikük a laptoppal a kezében - elhagyja a tett színhelyét.
A kerületi rendõrség
még keresi a másik elkövetõt, ezért kéri, aki felismeri a képen elöl látható tettestársat, hívja a
rendõrséget a 461-8100
telefonszámon.
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Példaértékû felajánlás - a fejlesztõpedagógiai munkát támogatták
Segítõ szándékú emberek véletlen találkozásából példaértékû felajánlás született. Akik segítettek: Vrannai Katalin, a Figyelõ címû újság
rovatszerkesztõje, valamint a Magyar Posta
képviseletében dr. Szász Katalin kommunikációs igazgató. Akiket felajánlásukkal támogattak: a Magyar-Angol Kéttannyelvû Általános
Iskola és Vendéglátó Szakiskola hátrányos
helyzetû tanulói. Nos, a hír röviden ennyi lenne, azonban a történet és a szereplõk ennél
sokkal többet érdemelnek.
Vrannai Katalin pályamûvével második helyezést ért el Hungarian
Buisness Leaders Forum
(HBLF) Média a társadalomért elnevezésû pályázatán. A negyedik alkalommal meghirdetett médiapályázat célja elismerni a társadalmi összefogás
és felelõsségvállalás példaértékû bemutatását. Továbbá olyan kezdeményezések népszerûsítése a
médiában, melyek a társadalom és a kisebb közösségek szellemi és gazdasági fejlõdését segítik
elõ a különbözõ szektorok, szervezetek, csoportok, magánszemélyek sikeres összefogásával.
- Természetesen nagyon örültem az elismerésnek, azonban ellentmondásosnak éreztem,
hogy a díjat, amelyet egy
olyan munkámért kapok,
amelyben a segítség, az
összefogás fontosságára
hívom fel a figyelmet,

megtartsam magamnak.
Ezért úgy határoztam, jótékonysági célra ajánlom
fel az elismeréssel járó
200 ezer forintot - ismertette az adományozás hátterét Vrannai Katalin, aki
az összeget a Dob utcai
iskola alapítványának
utaltatta át, hozzájárulva a
hátrányos helyzetû tanulók még eredményesebb
fejlesztéséhez. - Úgy látom, hogy a cégek inkább
más területeket támogatnak szívesen, az oktatásra, a hátrányos helyzetû
gyerekek felzárkóztatására mintha kevesebb jutna.
A Dob utcai iskolában folyó fejlesztõ munkáról
egy baráti beszélgetés alkalmával Kereki Judit fejlesztõpedagógus tájékoztatott - indokolta döntését
az újságírónõ.
A HBLF tagja a Magyar Posta Rt. is, kommunikációs igazgatója dr.
Szász Katalin a médiapályázat díjátadó ünnepsé-

Dr. Szász Katalin, Vrannai Katalin és Kereki Judit

gén értesült a felajánlásról,
és kezdeményezte a csatlakozást a nemes gesztushoz. Ennek eredményeként a társaság is felajánlott 200 ezer forintot a fejlesztõpedagógiai munka
támogatására, melyet az iskola alapítványa már meg
is kapott. Ezen felül szakképzés-fejlesztési hozzájárulással, egymillió forinttal
támogatta az intézményt.
- A Magyar Posta Rt.
komoly tradíciókkal rendelkezik a társadalmi felelõsségvállalás területén,
nyolc saját alapítványa
van, jelentõs összeget fordít támogatásra. Szorgalmazzuk, hogy minél több
vállalkozás vegyen részt a
társadalmi felelõsségvál-

Szalagtûzés és keringõ
Az Erzsébetvárosi Általános
Iskola és Informatikai Szakközépiskola végzõs tanulói
Szalagtûzõ Báljára a Corvinus
Egyetem Villányi úti épületében került sor. A végzõsöknek és osztályfõnöküknek az iskola igazgatónõje,
Sevecsekné Hosszú Mária
tûzte fel a szalagot. Ezt követõen az alsóbb évfolyamosok
színvonalas mûsorral szórakoztatták a több mint 700
szülõt és vendéget. A 12.esek táncát követõen az
érettségi elõtt állók szüleiket
is felkérték egy keringõre.

lalásban, annak gyakorlati
megvalósításában.
Szakképzés-fejlesztési
hozzájárulással minden
évben igyekszünk segíteni az oktatási intézményeket. Nagyon örülök, hogy
megismerhettük a szakiskolai oktatásban figyelemreméltó eredményeket elért Dob utcai iskolát
és támogathatjuk programjukat, melynek bõvítéséhez 2006-ban is szeretnénk hozzájárulni mondta dr. Szász Katalin.
- A támogatásoknak
köszönhetõen a fejlesztõ
munkát segítõ feltételek
javulása elõrelépést jelent
az integráció terén. Nagy
igény van a foglalkozásokra, az iskola vezetése

és a kollégák minden támogatást megadnak, éppen ezért elengedhetetlen
a megfelelõ anyagi és
személyi feltételek megteremtése. Ehhez ad jelentõs segítséget a két
adományozótól kapott
hozzájárulás - mondta
Kereki Judit fejlesztõpedagógus, aki 41 hátrányos
helyzetû gyermek fejlesztését-felzárkóztatását
végzi az iskolában.
Az iskola ezúton is
köszönetét fejezi ki az
adományozóknak, a kapott összeget a tervek szerint a fejlesztõpedagógiai
munkát segítõ eszközök
vásárlására, a hátrányos
helyzetû gyerekek táboroztatására fordítja.

Ezüstérmet
szerzett
Elõzõ lapszámunkban hírt
adtunk az Alsóerdõsor utcai iskola egyik tanulójának gyorskorcsolya sikerérõl, Siker a jégen címmel.
A hírben elírás történt, a
kislány neve Orosz Beáta,
akitõl ezúton is elnézést
kérünk! Mint megtudtuk,
Bea újabb sikereket ért el
rövidpályás gyorskorcsolyában: a január 14-15-én
Szegeden megrendezett
IV. Tisza Kupán egyéni
összetettben és váltóban
második helyezést ért el.

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

Theodoru Csilla, Csámpai Rozália és Vári Zsolt festményeibõl nyílt kiállítás az Erzsébetvárosi Közösségi Házban január 13-án. A Magyar-Görög és Nemzetközi Ifjúsági Alapítvány szervezésében megvalósult rendezvényt Szénási Ferenc nyitotta meg, a kiállított
munkákat Ghyczhy György festõmûvész méltatta, mûsort adott az Erzsébetvárosi Roma
Zenekar (képünkön). A szervezõk ezúton is köszönetüket fejezik ki a kiállításnak otthont
adó közösségi ház munkatársainak.

Jótékonysági bál
a Janikovszky iskoláért

Szerb Kisebbségi
Önkormányzat

A Janikovszky Éva Mûvészeti Általános Iskola 2006.
február 25-én (szombaton)
19 órai kezdettel, immár 4.
alkalommal, nagyszabású
jótékonysági estet szervez a
„Jövõnkért a Rottenbiller
utcai Általános Iskoláért”
alapítvány javára. Az alapítvány kiemelt feladatai: a tanulók táboroztatása, erdei
iskolák szervezésének támogatása; a szakmai munka támogatása/ színház,
múzeum, hangverseny látogatás finanszírozása; iskolarendezvények támogatása;
tehetséges gyermekek mû-

Az Erzsébetvárosi Szerb
Kisebbségi Önkormányzat
öt tagú, de munkáját még
legalább tíz fõ segíti rendszeresen. Összejöveteleinek és rendezvényeinek
helyszínét a Szerb Iskola
adja. Mûködését állami, valamint önkormányzati támogatásból és pályázatokból biztosítja. Elsõdleges
célja a nyelv, az identitástudat, valamint a hagyományok megõrzése és a nemzetiségi kultúra ápolása.
Tagjai mindent megtesznek
azért, hogy a többségi nemzet is megismerje a szerb
kultúrát. Többbek között
népismereti esteket szerveznek, ahol híres történelmi szermélyiségek életével,
munkásságával ismertetik
meg a közönséget. Tartanak
könyvbemutatókat, ahol
szerb írók tollából született
mûveket mutatnak be
(Szerbiában és Magyarországon élõ szerb írók munkáit egyaránt), és lehetõségeikhez mérten támogatják is ezeknek a könyveknek a megjelentetését. Hazánkban látott napvilágot
például a szerb önkormányzat elnök-helyettesének,
Tujmov Dragomirnak az alkotása is.
Lásztity Alexandra, a
szerb önkormányzat elnö-

vészeti nevelésének anyagi
segítése; bónuszrendszer
mûködtetése/ az iskola állagának megõrzése, gyermekek szervezõképességének
fejlesztése; mentorrendszer
kiépítése.
A bálon az 1893-as év az iskola alapításának éve hangulatát idézzük fel. A
résztvevõk belekóstolhatnak ennek az évnek az ételeibe, gyönyörködhetnek
korhû ruháiban és táncolhatnak a kor zenéjére. Ezen
kívül színvonalas szórakoztatómûsor, tombolasorsolás
(értékes nyereményekkel)

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
A Hársfa Egyesület értelmileg sérült fiatalok sportoltatásával és
szabadidejük hasznos eltöltésével foglalkozik. Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik adójuk 1 %-ával hozzájárultak
egyesületünk mûködéséhez. Az így kapott 650.180 Ft-ot uszoda, terem és pályabérletre, valamint sportversenyeken való
részvételre, kirándulásra, és táborozásra fordítottuk. Ezúton
kérjük, hogy továbbra is támogassák egyesületünket! Adószámunk: 18008254-1-42.
Angyal Józsefné elnök

Erzsébetvárosi Esték
Az Erzsébetvárosi Esték következõ rendezvényére február 21én 17 órakor kerül sor „Nyugdíj és szociális ellátások 2006-ban”
címmel. A rendezvény helyszíne az MSZP Erzsébetvárosi
Szervezetének Erzsébet krt. 40-42. szám alatti helyisége. Vendég: Kórózs Lajos államtitkár. Mindenkit szeretettel vár a házigazda: Filló Pál, Erzsébetváros országgyûlési képviselõje.

teszi változatossá az estét.
A bál helyszíne:
Novotel-Palace Szálloda,
Budapest, Rákóczi út 4345. Az est fõvédnöke: Magyar Bálint oktatási miniszter. Védnökök: Hunvald
György polgármester és
Gál György képviselõ.
A báli belépõ - mely
egyben tombolajegy is - 15
ezer forintba kerül, megvásárolható az iskola titkárságán. Telefonszám: 3426999/11, cím: Rottenbiller
utca 43-45.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várnak!

Helyreigazítás
Az Erzsébetváros újság
2006. évi 1. lapszám mellékleteként megjelentetett
Ket. tájékoztatóban (14. oldal) az általános eljárási illeték mértékét tévesen
2.000.- Ft összegben tüntettük fel. Helyesen: „1990.
évi XCIII. tv.29. §(1) Az elsõ fokú államigazgatási eljárásért - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik - 2200 forint illetéket kell fizetni (általános tételû eljárási illeték).”
Az elírásért elnézést kérünk!
- a szerk.-

kének elmondása szerint
folytatni kívánják a szerb
irodalom legszebb, legismertebb írásait bemutató a
„Szívünkbe zárt könyv”
címû sorozatot is, amely az
elmúlt évben már nagy

Lásztity Alexandra

népszerûséget szerzett.
Rendezvényeik
közül
nagy sikert aratott az Erzsébetvárosi Napok alkalmából megnyitott Nikola
Tesla állandó kiállítás is. A
feltalálásairól híres tudós
fizikusról, - aki többek között a váltóáramú motor ötletével gazdagította életünket - méltó módon emlékeznek majd meg az idén.
Tesla születésének 150.-ik
évfordulóját színes programokkal ünnepli az önkormányzat.
Almási Kitti

T Á J É K O Z TAT Ó
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Tájékoztató a VII. kerületi fogászati ellátásról
Tisztelt VII. kerületi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2006. január 01. napjától a
kerület felnõtt korú lakosainak területi fogászati ellátását a felsorolt fogszakorvosok az alábbi rendelõkben és rendelési idõkben végzik.
A szabad orvosválasztás miatt joga van nem a lakóhelyét

ellátó fogorvoshoz fordulni, amennyiben az orvos a fogászati
kezelés végzését vállalja.
Budapest, 2006. január 24.
Dr. Baranyi Péter
igazgató, Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat

Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Felnõtt Fogorvosi körzetei
dr.Ruff Diana
1. KÖRZET

dr.Wagner József
4. KÖRZET

Bajza u.:

1-15.

Alpár u.:

Damjanich u.:

33-51., 22-58.

Cserhát u.:

Dembinszky u.:

36-54.

Dózsa Gy. út:

68-82/b.

Hernád u.:

41-47.

Almássy tér:

Hernád u.:

17-35., 20-34.

Almássy u.:

1,3., 2-10.

István u.:

19-55., 22-44.

Alsó erdõsor u.:

5-13., 2-36.

Marek J. u.:

21- 41.

Barát u.:

1-11., 4-12.

Barcsay u.:

7-11., 12-16.

Dohány u.:

63-81., 82-100.

Hársfa u.:

1-33.

Városligeti fsr.:

15-51.

Nefelejcs u.:

17-35.

1-31/b., 2-20.

Dembinszky u.:

2-34.

Dob u..:

105-111.,
106-112

Hernád u.:

48-56/b.

Péterfy S. u.:

30-44.

Sajó u.:

7., 2-12.

Szinva u.:

5, 7.

dr.Mandula János
5. KÖRZET
Alpár u.:

1-11., 2-6.

Cserhát u.:

1-9., 2-8.

Dózsa Gy. út:

6-34.

Garay tér:

1-15.

Garay u.:

27-45., 30-50.

Jósika u.:

23-31., 22-30.

Hernád u.:

1-15., 2-18.

Király u.:

97-105., 92.

Jobbágy u.:

1-15., 2-48.

Lövölde tér:

1, 2, 2/a, 7.

Murányi u.:

1-17., 2-12.

Nefelejcs u.:

53-67., 60-64.

Nefelejcs u.:

1-15.

Peterdy u.:

9-19., 2-20.

Péterfy S. u.:

35-51.

Rottenbiller u.:

27-51., 44-66.

Sajó u.:

1-5.

Rózsa u.:

19-47/b.

Százház u.:

1-47., 2-28.

Szinva u.:

1,3., 2-8.

Thököly út:

1-27., 8-42.

Verseny u.:

2-26.

Városligeti fsr.:
Wesselényi u.:

1-13., 4.
70-78.

32-48.

36-60.

19-41., 14-34.

Damjanich u.:

Wesselényi u.:

16-19.

Murányi u.:

43-47., 26.

1-15., 2-16.

Garay tér:

11-25., 12-26.

21-41., 22-40.

Bethlen G. u.:

27-35.

Kürt u.:

Dózsa Gy. út:

51-63., 42-52.

2-16.

Klauzál u.:

2-6.

dr.Kalmár Lajos
7. KÖRZET

Peterdy u.:

Bajza u.:

4-11.

Thököly út:

8-12.

Murányi u.:

dr.Danczkay Andrea
2. KÖRZET

Rózsák tere:

1-13.

1-31., 2-28.

Barcsay u.:

1-5., 2-10.

Dob u.:

67-73.

Dohány u.:

35-61., 48-80.

Erzsébet krt.:

1-39., 2-28.
2-42.

Huszár u.:

8, 10.

Hutyra F. u.:

3-7., 4-10.

Kertész u.:

1-17., 2-20.

Izabella u.:

1-9., 2-14.

Klauzál u.:

1-25.

Munkás u.:

2-8.

Osvát u.:

1-19., 2-12.

Péterfy S. u.:

1-5.

Rákóczi út

38-62.

Rákóczi út:

64-76.

Wesselényi u.:

31-51., 50, 52.

Rózsa u.:

2-14.

Rózsák tere:

1-3.

Szövetség u.:

l-47.,2/b-32.

dr.Udvardi Gyula
11. KÖRZET

Tivadar u.:

2.

Asbóth u.:

9-19., 14-24.

Wesselényi u.:

53-69.

Csányi u.:

2-14.

Dob u.:

1-29., 2-44.

Holló u.:

1-17., 2-16.

Károly krt:

3/b-25.

dr.Rausch Melinda
8. KÖRZET
Almássy tér:

15-19.

Csengery u.:

1-27., 2-16.

Kazinczy u.:

35-57., 22-56.

Király u.:

l/a-47.

80-104.

Kisdiófa u.:

1-15., 2-18.

Hársfa u.:

35-47.

Klauzál tér.

14-16.

Izabella u.:

11,13,21-37.,

Madách I. tér:

1-7.

Dob u.:

75-103.,

16-18,26-42

Madách I. út:

1-11., 2-12.

Jósika u.:

1-21., 2-20.

Rumbach S. u.:

1-19., 2-24.

Király u.:

77-95.

Síp u.:

21-27/b., 16-24

Rózsa u.:

16-40/b.

Wesselényi u.:

2-18.

l/a-3.

Rejtõ Jenõ u:

2,4,6,8,10

dr.Popelka István
6. KÖRZET

Bethlen G. tér:

3, 4.

Alsó erdõsor u.:

Bethlen G. u.:

27-41., 20-24.

Baross tér:

12-23.

Vörösmarty u.:

1-19/b., 2-20.

Dembinszky u.:

1-51.

Bethlen G. tér:

1, 2.

Wesselényi u.:

54-68.

Dózsa Gy. út:

62-66.

Bethlen G. u.:

1-25., 2-18.

Hernád u.:

37, 39., 36-46.

Dohány u.:

83-87., 102.108

Hutyra F. u.:

12-18.

Garay u.:

1-25., 2-28.

István u.:

2-20.

Marek J. u.:

1-19., 2-42.

Murányi u.:

43-49., 36-40.

Nefelejcs u.:

37-51., 36-58.

Peterdy u.:

1-7.

Rottenbiller u.:

Hutyra F. u.:

Akácfa u.:

Hársfa u.:

dr.Szlávik Györgyi
3. KÖRZET

Huszár u.:

dr. Tar Attila Balázs
10. KÖRZET

1-9., 2-6.
9-15.

dr.Szabó Imre
9. KÖRZET
Akácfa u.:

33-67., 30-64.

Csányi u.:

1-13.

dr.Varga Viktória
12. KÖRZET
Dob u.:

31-43.

Dohány u.:

l/a-33., 2-46.

Károly krt:

1,3/a.

Kazinczy u.:

1-33., 2-20.'

Klauzál tér:

1-7.

István u.:

1-17.,

Csengery u.:

18-32.

Munkás u.:

1-15., 10-18.

Dob u.:

45-65., 46/a-78.

Klauzál u.:

2-36.

Nefelejcs u.:

2-34.

Erzsébet krt.:

41-53., 30-58.

Nagydiófa u.:

1-33., 2-34.

Péterfy S. u.:

7-33., 2-28.

Hársfa u.:

49-61., 44-56.

Nyár u.:

1-23., 2-36.

23-25., 34-42.

Rákóczi út:

78-92.

Kertész u.:

19-43., 22-50.

Rákóczi út:

2-36.

Rózsa u.:

9/a-17.

Rottenbiller u.:

1-21., 2-32.

Király u.:

49-75.

Síp u.:

1-19., 2-14.

Wesselényi u.:

71-77.

Rózsa u.:

1-7.

Klauzál tér:

8-13.

Wesselényi u.:

1-29., 20-30.
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Rendelési idõ
DR. UDVARDI GYULA
1074 Bp. Csengery u.25. 504. szoba. Tel: 321-2200 /182.mellék
Páros hónapban:
Páratlan hónapban:

Hétfõ, Szerda, Péntek:

8-14 óráig

Kedd, Csütörtök:

14-20 óráig

Hétfõ, Szerda, Péntek:

14-20 óráig

Kedd, Csütörtök:

8-14 óráig

DR. SZABÓ IMRE
1074 Bp.Csengery u.25. 503. szoba. Tel:321-2200 /183.mellék
Páros hónapban:
Páratlan hónapban:

Hétfõ, Szerda, Péntek:

14-20 óráig

Kedd, Csütörtök:

8-14 óráig

Hétfõ, Szerda, Péntek:

8-14 óráig

Kedd, Csütörtök:

14-20 óráig

DR. DANCZKAY ANDREA
1074 Bp. Csengery u. 25. 505. szoba. Tel: 321-2200 /185.mellék
Páros hónapban:

Páratlan hónapban:

Hétfõ:

14-20 óráig

Kedd, Csütörök:

8-14 óráig

Szerda, Péntek:

14-20 óráig

Hétfõ:

8-14 óráig

Kedd,Csütörtök:

14-20 óráig

Szerda, Pének:

8-14 óráig

DR. VARGA VIKTÓRIA
1074 Bp.Csengery u.25. 502. szoba. Tel:321-2200 /184.mellék
Páros hónapban:
Páratlan hónapban:

Hétfõ, Szerda, Péntek:

14-20 óráig

Kedd, Csütörtök:

8-14 óráig

Hétfõ, Szerda, Péntek:

8-14 óráig

Kedd, Csütörtök:

14-20 óráig

DR. POPELKA ISTVÁN

DR. RAUSCH MELINDA
1074 Bp.Csengery u.25. 501. szoba Tel:321-2200 /185.mellék
Páros hónapban:
Hétfõ, Szerda, Péntek:
8-14 óráig
Kedd, Csütörtök:
14-20 óráig
Páratlan hónapban: Hétfõ, Szerda, Péntek:
14-20 óráig
Kedd, Csütörtök:
8-14 óráig

DR.MANDULA JÁNOS
1074 Bp.Csengery u.25. 507. szoba. Tel:321-2200 /179.mellék
Hétfõ, Szerda:
8-14 óráig
Kedd, Csütörtök:
14-20 óráig
Péntek páros héten:
14-20 óráig
Péntek páratlan héten:
8-14 óráig

DR.SZLÁVIK GYÖRGYI
1074 Bp, Csengery u.25 511.szoba. Tel:321-2200/177.mellék
Hétfõ, Szerda:
14-20 óráig
Kedd, Csütörtök:
8-14 óráig
Péntek páros héten:
8-14 óráig
Péntek páratlan héten:
14-20 óráig

DR.WAGNER JÓZSEF
1074 Bp. Csengery u. 25. 511. szoba. Tel: 321-2200/177.mellék
Hétfõ,Szerda:
8-14 óráig
Kedd, Csütörtök:
14-20 óráig
Péntek:páros héten
14-20 óráig
Péntek:páratlan héten:
8-14 óráig

DR. KALMÁR LAJOS
1073 Bp. Kertész u. 38-40. II/4. Tel.:328-0366
Hétfõ, Szerda, Péntek:
Kedd, Csütörtök:

8-14 óráig
14-20 óráig

DR. RUFF DIANA
1072 Bp,Csányi u. 3.fsz.2.
Hétfõ,Szerda:
Kedd,Péntek:
Csütörtök:

12-18 óráig
9-15 óráig
11-17 óráig

1074 Bp.Csengery u. 25. 506. szoba. Tel: 321-2200 /180.mellék
Páros hónapban:
Páratlan hónapban:

Hétfõ, Szerda, Péntek:

8-14 óráig

FOGÁSZATI RÖNTGEN

Kedd, Csütörtök:

14-20 óráig

Hétfõ, Szerda, Péntek:

14-20 óráig

Kedd, Csütörtök:

8-14 óráig

Minden nap: 8-20 óráig
1074 Bp.Csengery u. 25. 187. mellék
(Betegség, esetén egy mûszakban: 10-16 óráig)

DR. TAR ATTILA BALÁZS
1074 Bp.Csengery u.25. 506. szoba. Tel:321-2200 /180.mellék
Páros hónapban:
Páratlan hónapban:

Hétfõ, Szerda, Péntek:

14-20 óráig

Kedd, Csütörtök:

8-14 óráig

Hétfõ, Szerda, Péntek:

8-14 óráig

Kedd, Csütörtök:

14-20 óráig

DR. PATAKI ÉVA
1074 Bp.Csengery u. 25. 175. mellék
Hétfõ, Szerda, Péntek:
Kedd, Csütörtök:

8-14 óráig
14-20 óráig

DR. KOVÁCS RITA
1074 Bp.Csengery u. 25. 175. mellék
Hétfõ, Szerda, Péntek:
Kedd, Csütörtök:

14-20 óráig
8-14 óráig

KERÜLETI
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KÖZÉLET

A k o r s z e r û v é d õ o l t á s i re n d s z e r n e k t ö b b e l õ n y e i s v a n

Kevesebb szúrás, kevesebb szövõdmény, hatékonyabb védelem
Januártól a gyermekeknek járó kötelezõ védõoltások kapcsán új szabályok érvényesek. Az
eddigi tizenegy oltással
szemben hét szúrással
jutnak hozzá a kicsik a
különbözõ komoly betegségek-például a járványos gyermekbénulás, a
torokgyík, a szamárköhögés, a tetanusz - elleni
védettséghez. Az újítás
elõnye, hogy a születésüktõl egészen hat éves
korukig járó, természetesen az eddigiekkel megegyezõ betegségek elleni
oltást kevesebb szúrással
kapják meg a gyerekek.
A mostani védõoltásokban ráadásul már nincs
higany és sejtes oltóanyag sem, ennek kö-

szönhetõen az érintettek
kevesebb szövõdménynyel számolhatnak. Bár
alkalmanként egyszerre
akár négyféle betegség
ellen is kapnak oltást a

gyerekek, az oltóanyag
mennyisége ezzel arányosan nem növekszik A
gyártók véleménye szerint a mostani oltások
pozitívuma az is, hogy

kevésbé fájnak. Fontos
megemlíteni azt is, hogy
a védõoltások térítésmentesek.
Dr. Boross Gábor a
Péterfy kórház koraszü-

Egyrõl a kettõre - alapítvány az egyszülõs családokért
Az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetségének egyik „zászlóshajója” az Egyszülõs Alapítvány, amelynek székhelye az Erzsébetvárosi
Közösségi Házban (Wesselényi utca 17.) van. A
szervezet mûködésérõl és céljairól Nagy
Lajosné, az alapítvány kuratóriumának elnöke
adott tájékoztatást.
- Szervezetünk elnevezése
egész pontosan Egyrõl a
kettõre - Egyszülõs Családokért Alapítvány. Mindenki elõtt ismeretes, hogy
az utóbbi évtizedekben a
család, mint a társadalom
legkisebb közössége, milyen válságokon ment át,
és errõl még ma sem beszélhetünk múlt idõben. A
hedonisztikus fogyasztói
mentalitás és a szélsõséges,
közösségromboló
egyéni érdekérvényesítés,
mint mintakövetés, a családok intézményes kereteit
roppantotta össze. Ma már
jószerivel a hagyományos,
kétszülõs családban felnövekvõ gyerekek vannak
kisebbségben. Ebbõl következik, hogy a magukra
maradt gyerekes anyák sokan vannak, ezért társadalmi probléma, hogy nem
igen tudnak megküzdeni a
gyereknevelés és egyide-

jûleg a családfenntartás
csak rájuk nehezedõ terheivel. Még egy gyerek nevelése is két szülõ feladata.
A gyerek(ek) érzelmi biztonságának, minta- és értékkövetésének a család a
természetes kerete. Alapítványunk a magukra maradt szülõknek és gyerekeiknek igyekszik segíteni mondta Nagy Lajosné.
Egyszülõs klub
- Az alapítvány keretein
belül mûködik az Egyszülõs Klub, amely három
csoportra tagolódik. Ezek
a csoportok azonos idõben
tartják a foglalkozásaikat,
csak más helyszínen.
Egyik csoportban a szülõk
számára tartunk foglalkozásokat, ahol a korábbi
párkapcsolati kudarcaik
feldolgozása folyik, hogy
felkészítsük õket gondjaik
korábbiaknál eredménye-

sebb kezelésére, bátorítsuk
új család alapítására. A vállalt feladattal jár együtt az
egyedülálló szülõk érdekeinek képviselete. A kamaszok csoportjában a teljes
család felbomlásának következményeitõl sújtott fiatalok lelki megrázkódtatásait igyekszünk velük
együtt feldolgozni. Az a
szándékunk, hogy a teljes
családi élet, mint érték, követendõ minta kerekedjen
felül bennük, a súlyosan
megélt tapasztalataik ellenére. A harmadik csoportban a gyerekek vesznek részt. A velük való
foglalkozásokon megpróbáljuk számukra a hiányzó férfi vagy nõi mintát
biztosítani.
Sajnos a társadalmunk
szegény és nem igen számíthatunk stabilitást biztosító állandó támogatókra.
Pedig nagy szükség lenne
rájuk is, további terveink
megvalósítására. Ezt az alkalmat is megragadva,
kérjük magánszemélyek
és gazdasági szervezetek
támogatását, ha lehetõségük van rá, és arra érdemesnek ítélik tevékenysé-

günk céljait és eddigi eredményeit!
Nagy Lajosné a szervezet további célkitûzéseivel kapcsolatban elmondta: - Szeretnénk
megszervezni egy helyettes nagyszülõi szolgálatot. Erre azért van nagy
szükség, mert az egyedülálló szülõ gyakran kerül
olyan helyzetbe, amikor
váratlan elfoglaltságai
(hivatali
ügyintézés,
egészségügyi vizsgálat
stb.) miatt szinte megoldhatatlan gondokkal szembesül: a gyerek(kek)re való felügyelet problémájával. Másrészt sokan vannak olyan magukra maradt idõsek, akikben van
annyi tettvágy, szeretet,
hogy ebbõl szívesen juttatnának az azt igénybe
venni akaróknak. Alapítványunk feladata a két fél
összeismertetése. De meg
kell említenem a tervezett
társkeresõ szolgáltatásokat is. A teljes család kialakítására való igény
éppúgy szolgálja a szülõk, mint a gyerekek valós érdekeit.
Iván Géza

lött osztályának vezetõ
fõorvosa szerint ki kell
hangsúlyozni, hogy a koraszülöttek számára is feltétlenül ajánlott a megfelelõ idõben beadni az elõírt védõoltást. A koraszülött babáknak ugyanis éppen olyan szükségük van
a védettségre, mint társaiknak. A fõorvos véleménye szerint a régi oltások
ugyanúgy hatékonyak
voltak, mint a maiak, a
különbség annyi, hogy a
mostaniak jóval korszerûbbek. Az új oltási rendszer Nyugat-Európában
és az USA-ban már évek
óta mûködik, a bevált
minta követése hazánkban mindenképpen elõrelépést, fejlõdést jelent.
Almási Kitti

MTK hír
Ingyenes ifjúsági
sakk-klub
Az MTK sakkszakosztálya február elsõ hetétõl
megkezdi ifjúsági sakkklubjának mûködtetését.
A sakkoktatás idõpontja:
minden szerdán 17.3019.30 óráig, valamint
pénteken 16-18-ig. A klub
látogatása, valamint az
oktatásban való részvétel
ingyenes.
Az oktatás helye: Hársfa
utca 43. A beiratkozás folyamatos, az elsõ alkalom
február 1-én, szerdán lesz.
Jelentkezés és információ:
Krizsány Lászlónál, telefonszám: 06-70-522-6777,
e-mail cím: krizsany@
freemail.hu

„A XXI. SZÁZAD ZENÉJE”
Alapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik az SZJA
1 százalékát az alapítvány
részére ajánlották. Egyben
közli, hogy a 294.193 forintot a Molnár Antal Zeneiskola mûködésének könnyítésére, a hangszerállomány
bõvítésére,
javításokra
használja fel. Adószám:
18070039-1-42
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FELHÍVÁS - A
Az országgyûlési képviselõk 2006. évi választása elsõ fordulóját a köztársasági elnök 2006. április 9-re, a második fordulóját 2006. április 23-ra
tûzte ki. Erzsébetváros önkormányzata a 2006.
évi Országgyûlési Képviselõi Választások alkalmával az Erzsébetváros újság különszámaiban
biztosítja a jelöltek és pártok számára a bemutatkozás lehetõségét. Az április 9-i forduló elõtt, az
ajánlószelvényt sikeresen összegyûjtõ, és ezzel
jelöltté vált képviselõ-jelölteknek van módjuk a
16 oldalas, majd az április 23-i forduló elõtt, a
második fordulóba jutott jelölteknek a 8 oldalas
különszámokban ingyenesen megjelenni.

V Á L A S Z T Á S O N R É S Z T V E V Õ P Á RT O K R É S Z É R E

Választás 2006.
re. Amennyiben 3-3 jelöltnél több jut a második fordulóba, a méretek 1/2-1/2 oldalra csökkennek. A
megjelenés sorrendjében a jelöltek vezetéknevének
ABC szerinti kezdõbetûje az irányadó.

Pontos megjelenési méretek
Az Erzsébetváros újságban a fél oldal pontos mérete: 194 mm x 133 mm.
Az egész oldal mérete 194 mm x 270 mm.
ETTÕL ELTÉRNI NEM TUDUNK!

Írott anyag
Politikai hirdetések
Az Erzsébetváros újságban fizetett politikai hirdetés,
hirdetmény megjelenítésére, a rendezvényekre szóló meghívók, illetve a párt kerületi választási nagygyûlésére szóló meghívó (Almássy téri program) kivételével NINCS LEHETÕSÉG!

Tájékoztató a megjelenésrõl
A jelöltek állítása - a kopogtatócédulák leadása
után -, március 17-én válik hivatalossá. A különszámokban két országgyûlési választókerület, a 9es és a 10-es választókerület jelöltjei mutatkozhatnak be. Az elsõ, 16 oldalas különszámban számukra fél-fél oldal terjedelmû anyag megjelentetésére tudunk lehetõséget biztosítani, a lap elején a 9., majd
utána a 10. választókerület jelöltjei számára. A címlapon, hátsó borítón és a többi oldalakon a helyi és
az országos választási irodák tájékoztatói lesznek
olvashatóak. A második forduló elõtt 8 oldalas különszámban ajánlhatják programjukat a továbbjutott
jelöltek. Itt 1-1 egész oldal áll majd a rendelkezésük-
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Az Erzsébetváros újság különszámaiban a címek,
felcímek, alcímek, közcímek, lead, képaláírás és a
normál szöveg mérete megfelel a lap szokásos betûméreteinek!
A fél oldalon 3380 karakter (leütésekkel együtt) lehet
az írott szöveg mérete, s amely felett egy szalagcím
kaphat helyet. Igény, és elõzetes egyeztetés szerint
lehetõséget biztosítunk a szerkesztõségben a méretek „belövésére”. A teljes oldalra 7740 leütés (karakterekkel együtt) fér egy szalagcímmel.
Figyelem! Minden fotó, logó, közcím, stb. csökkenti
a rendelkezésre álló karaktermennyiséget. Egyeztetni a méreteket március 17-ig lehet!

Leadási idõpontok
ELSÕ FORDULÓ
Elõzetes jelentkezés (kopogtatócédula gyûjtés
közben, aki összegyûjtötte az induláshoz szükséges
mennyiséget) március 17-ig.
 Az elsõ forduló elõtt a cikkek leadásának utolsó
határideje március 21-e 14 óra!
 Egyeztetés, betekintés március 27-én 9-tõl 14
óráig - kizárólag elõzetes telefonos idõpont-egyeztetés után, a Garay utca 5. szám alatti szerkesztõségi irodában!
MÁSODIK FORDULÓ
A 8 oldalas különszámban a helyi választási iroda
vezetõjének tájékoztatóját olvashatják az elsõ és az
utolsó oldalon.
Minden résztvevõnek javasoljuk, hogy készítse
elõ esetleges továbbjutás esetére a különszámban
megjelentetni kívánt anyagot (méretek fent), mivel a
két választási forduló között esedékes Húsvét miatt
jelentõsen leszûkülnek az idõbeli lehetõségek.
 A második forduló elõtt a cikkek leadásának utolsó határideje április 11-e 12 óra!
Egyeztetés, betekintés április 13-a 12 óráig - kizárólag elõzetes telefonos idõpont-egyeztetés után!

Figyelem!
Képanyagok
Teljes plakát, kész anyag, portréfotó, logó, egyéb
kép érkeztetése esetén tif, jpg képeket fogadunk el.
A képek/fotók esetében a kép színbeállítása CMYK
legyen. Figyelem! Nem tudunk 2 cm x 4 cm-es bélyegképekbõl fél oldalas plakátot csinálni!!! Fontos!
PDF-ben, és képfájlokban nem tudunk javítani!

Senkinek nem adunk tájékoztatást sem
telefonon, sem személyesen,
sem e-mailban, sem írásban
más jelöltek anyagairól.
A fenti méretektõl és
leadási idõpontoktól
nincs lehetõségünk eltérni!

MINDEN JELÖLTNEK SOK SIKERT, BÉKÉS KAMPÁNYT KÍVÁNUNK!
ERZSÉBETVÁROS ÚJSÁG SZERKESZTÕSÉGE

Kérdések és válaszok a közmeghallgatásról
Tiltólistás házak - konkrétan és általánosságban
Mint korábbi lapszámainkban jeleztük, a tavaly november 24-i közmeghallgatás jegyzõkönyvébõl a közérdeklõdésre számot tartó kérdésekrõl és az arra adott válaszokról rövid összefoglalót készítettünk. Cikkünk adatai a novemberi állapotot tükrözik, általános felvilágosítást
adnak a kérdésekrõl.

A kérdés
A Klauzál utca 19. és 21. szám
alatti házak lakói nevében, bontással kapcsolatban érdeklõdött
Makai Rudolfné, aki 13 éve lakik
a kerületben, és mivel lakása tiltólistán van, nem tudnak innen
elmenni, nem tudják elcserélni a
lakást. Evvel a problémával
több utcabeli lakó küzd.

A válasz
- Közismert, hogy az elmúlt
években Belsõ-Erzsébetváros
fejlesztésére újabb módszereket
kellett kidolgoznunk. A korábbi

kedv, amely jellemezte az ingatlanfejlesztõket, két év óta gyakorlatilag szinte teljesen nullára
csökkent. Ennek ellenére az önkormányzat 1 milliárd forintos
hitelt vett fel lakásépítésre, és
ebbõl elkezdte azt a lakásépítési
programot, amelyhez az ingatlanfejlesztõk kapcsolódnak mondta Hunvald György polgármester.
Konkrétan a Klauzál utca 19.
és 21. szám alatti épülettel kapcsolatban: A képviselõ-testület
decemberben dönt a pályáztatásról, arról, hogy partnert keresnek

akivel közösen az ingatlanfejlesztést elkezdhetik és ennek következményeképpen a mostani,
rossz körülmények között élõ lakók számára valami reménysugár nyílik. Már jelen van egy ingatlanfejlesztõ, aki ígéretéhez
híven karácsonyig szeretné a
megállapodásokat megkötni. Az
önkormányzat mindent megtesz
azért, hogy ezek a megállapodások megköttessenek, de az a körülbelül 20-30 milliárd forint,
ami Belsõ-Erzsébetváros teljes
rehabilitációjához szükséges,
önkormányzati költségvetésbõl
nem finanszírozható. A polgármester elmondta: nem lát semmilyen fõvárosi illetve állami támogatási lehetõséget ilyen nagy
összegre, tehát a rehabilitációs
folyamat felgyorsulása változatlanul attól függ, hogy mennyire

tudják új és új elképzeléseikkel
vonzóvá tenni ingatlanfejlesztõk
számára ezt a területet.
Amennyiben a Klauzál 19.
és 21-es ház esetében sikertelen
lenne a pályázati felhívás - tehát
nem pályázna senki -, akkor várhatóan a 2007-tõl kezdõdõ programba tudja majd az önkormányzat beilleszteni az itt élõk
igényét, ugyanis ekkorra jut el az
önkormányzat az önerõbõl történõ cserelakás felajánlásáig. Ez
utóbbi esetben már kizárólag új
építésû lakásról lehet szót, hiszen az önkormányzati lakásállomány az elmúlt 15 év alatt
mintegy az egytizedére csökkent. Így nem nagyon tudnak
meglévõ önkormányzati lakásokból cserelakásokat felajánlani - ez egyetlen egy esetben lehet, ha építenek.

HITÉLET
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A kereszténység és a média kapcsolata

1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117
Január 30-án, hétfõn, az esti szentmise után Ifjúsági Szentségimádás. Február 2-án, csütörtökön,
Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepe. A 18 órai
szentmisén gyertyaszentelés. Kérjük, cseppfogóval
ellátott gyertyát hozzanak magukkal! Február 3án, elsõ pénteken, betegeinket a szokásos módon
meglátogatjuk. Az esti szentmise után szentóra.
Ezen a napon ünnepeljük Szent Balázst. Valamennyi szentmisén Balázs-áldás. Február 5-én,
vasárnap is valamennyi szentmisén lesz Balázs-áldás. A 18 órai szentmisét Tihanyi Sándor egykori
képviselõ-testületi elnökünk halálának 5. évfordulója alkalmából mutatjuk be. Február 7-én, kedden 17 órakor a Karitász-munkatársak gyûlése.
Február 9-én, csütörtökön 14 órára szeretettel
várjuk kedves Testvéreinket az Idõsek Klubjába.
Szeretettel kérjük, hogy adófizetõ híveink
adójuk 1-1 százalékát ajánlják fel a Magyar Katolikus Egyháznak, melynek technikai száma:
0011, illetve a Szent Erzsébet Plébániáért Alapítványnak, melynek adószáma: 18001927-1-42.
Az Alapítvány céljai között szerepel templomunk
tatarozása, a szociálisan rászorulók támogatása
és az ifjúság testi-lelki fejlõdését célzó programok megvalósítása. Megköszönve tavalyi felajánlásaikat, ez évben is számítunk nagylelkû támogatásukra.
A Megismerkedéstõl a családalapításig elõadássorozat következõ elõadását Jelenits István
piarista tartja február 8-án 19 órakor „A házasság szent” címmel. Helyszín: V. ker. Piarista köz,
Sapientia Fõiskola.

A kereszténység és a média
kapcsolata címmel, Spányi
Antal (képünkön) székesfehérvári megyéspüspök, a
Katolikus Rádió vezérigazgatója tartott elõadást január 18-án a Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében. A rendezvény a KÉSZ
Erzsébetvárosi Csoport
szervezésében valósult
meg. A püspök az elõadásban kiemelte a média fontosságát, hatását korunkra,
az emberek életét meghatározó értékítéletek formálására.
Hangsúlyozta: megbízható tájékoztatást kell adni,
mely szolgálja a közjót, se-

Görög katolikus egyházközség

Három püspök ünnepe
Egy korábbi cikkben írtam Rózsák téri templomunk szentélyének freskójáról, melynek egy
részlete azt ábrázolja,
amint három görög egyházatya közelít Krisztus
trónjához. Nos, aki tüzetesebben megszemléli a
falkép eme részletét, felfedezheti az egyes alakok elõtt, a nevüket jelzõ
feliratokat: Aranyszájú
Szent János, Nazianzi
Szent Gergely, Nagy
Szent Bazil. Mindegyiküknek van januárban
külön emléknapja. (A
nevek sorrendjében: január 27., 25. és 1.) Mivel
õk jelentõsek voltak egyházunk életében valamint a teológia tudomá-

nyának az alakításában,
ezért együtt is megüljük
emléküket.
Aranyszájú Szent János: elõbb ügyvéd volt,
majd pap lett. Mint kiváló szónok kapta az
Aranyszájú jelzõt. Ostromolta a fonákságokat,
ezért sok üldözésben
volt része. Konstantinápoly érsekeként számûzetésben halt meg 407ben. Nevét viseli egyházunk legtöbbször használt liturgia (mise) formája, amit õ szerkesztett, bár az ókeresztény
irodalom több imát ismer a neve alatt.
Nazianzi Szent Gergely: rövid ideig volt
püspök, mert visszavo-

nult Nazianzba, családi
birtokára, hogy teológiai
és költészeti munkásságának éljen, 390-ben halt
meg.
Nagy Szent Bazil:
Cezárea püspöke volt.
Az õ nevét is õrzi egy liturgiaforma, mely az
Aranyszájú liturgiától
csak néhány éneket és
hosszabb papi imádságokat tekintve különbözik.
A szerzetesek számára
szabályzatot (regulát) írt,
s ezért is nevezik a legjelentõsebb görög katolikus szerzetesrend tagjait
bazilitáknak, az ide tartozó apácákat pedig
bazilisszáknak. Szent
Bazil 379-ben hunyt el.
dr. Sasvári Sándor

gíti a társadalmat a helyes
ítélet kialakításában, mely
erkölcsileg helytálló. Legyen a tájékoztatás olyan,
hogy tartsa tiszteletben az
emberi jogokat és az ember méltóságát, mert nem
minden tudás hasznos,
csak a szeretet az, ami épít.
A médiának szolgálnia
kell a társadalmat, ezért azt
szabad csak közölni, ami

igaz, igazságos, ami szeretetbõl fakad, és ami a szabadságot szolgálja. A félrevezetés, a féligazságok
közzé tétele, a társadalom
manipulálása ezek által erkölcstelen.
Kiemelte még az elõadó, hogy a média és az
internet az evangélium terjesztésének is kiemelt eszköze.

Ökumenikus imahét
Január 15-tõl 22-ig tartott az évenként ismétlõdõ Ökumenikus imahét a
keresztények egységéért
imanyolcad. A különbözõ felekezetek egységtörekvése csaknem 100
éves múltra tekint vissza.
Isten kegyelmébõl egyre
hatékonyabb és szélesebb körû ez a kezdeményezés.
Az idei imahét mottója volt: „Ahol ketten
vagy hárman összegyûlnek az én nevemben, ott
vagyok közöttük.” A feltámadt Krisztus jelenléte
erõsebb kötelék közöttünk, mint mindaz, ami
elválaszt bennünket egymástól.
Kerületünk felekezetei felváltva, egymás
templomában vagy imaházában összegyûlve, a
hét minden estjén, másmás helyszínen hallgatták Isten igéjét. Az igehirdetés szavait közös
imádság és éneklés követte, kérve az Úr áldását, hogy megvalósuljon
a keresztények egysége.

Krisztus követõi elkötelezték magukat az
ökumenizmus útján. Az
imahét keretében sürgetést kaptunk a közös cselekvésre. A közösen végzett imádság, a közös
odafigyelés a Biblia tanítására, a közösen keresett
lehetõségek a társadalom
gyógyító szolgálatára,
mind-mind a jövõépítés
eszközei. Jézus Krisztus
az egyedüli biztosíték arra, hogy felépítsük az
igazságosságon, egymás
tiszteletén és megbecsülésén alapuló jövõnket.
Krisztusban testvérek
vagyunk. Küldetésünk
közös, melynek teljesítése az együtt cselekvésben rejlõ erõforrások tudatos felhasználásával
valósulhat meg. Adja az
Úr, hogy a keresztény felekezetek maradéktalanul rátaláljanak arra a
közös útra, amelyen Üdvözítõ Jézusunk jár elõttünk.
Szûcs Gizella
Szent Erzsébet
Plébánia

HITÉLET
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FA S O R I
REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
Állandó
alkalmak
Vasárnap 10 órakor istentisztelet, szintén 10 órakor
istentisztelet gyermekeknek 3 korcsoportban. (1.
csoport 3-6 évesek, 2. csoport I-III. osztály, 3. csoport
IV-VI. osztály) 4 éves korig
gyermekmegõrzõ szolgálat, 18 órakor ifjúsági bibliaóra az egyetemista korosztálynak.
Kedden 10 órakor bibliaóra. Szerdán 18 órakor bibliai közösségi óra. Csütörtökön 18 órakor bibliaóra.
Pénteken 16 órakor ifjúsági
bibliaóra középiskolásoknak, szintén 18 órakor ifjúsági bibliaóra felnõtteknek.
Minden hónap elsõ vasárnapján 17 órakor Ifjúsági
összejövetel (REFISZ).
Minden hónap második vasárnapján 15.30 órakor
Zenés áhítat. Gyülekezeti
hittanórák és konfirmációi
órák hét közben korcsoportok szerint.
Budapest Fasori Református Egyházközség Lelkészi Hivatala címe: 1071 Városligeti fasor 7., tel.: 3224499.
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Megújult a buddhista központ homlokzata

Az 1935-ös állapotot
tükrözi a nemrégiben
megújult buddhista központ épületének homlokzata. A 37 millió forintos beruházás során
az épület végre egységes homlokzati képet
kapott.
Az épület - melyet a
buddhista egyház 2001ben vásárolt meg a
Dreher Sörgyáraktól mûemlék, külsõ homlokzata mûemlékvédett.

Az épületen végzett különbözõ felújítások már
2002 óta zajlanak. Négy
éve a Rózsák terei homlokzat újult meg, egy

évvel késõbb a Huszár
utcai rész, 2004-ben pedig a Huszár utca Hági
Sörözõ felé esõ része
kapott új arculatot. A

Munkás utcai részek felújítására a tavalyi évben
került sor, a munkálatok végül novemberben
fejezõdtek be. A meglévõ motívumokat Gedeon G. Péter vezetésével
hosszú heteken keresztül restaurátorok tárták
fel és pótolták a már
nem létezõ elemeket.
Ezt követõen szakemberek láttak hozzá a felújításhoz. A homlokzatot
most szép drappos, sárgás virágmintás motívumok borítják. Az ún.
sgrafitto-népies virágmotívum Budapesten
egyedülálló
díszítési
forma. A felújítás nagy
része az egyháznak felajánlott 1%-okból valósulhatott meg.
Almási Kitti

Zsidó hagyományok

A kenyér hete

Fasori Evangélikus
Egyházközség alkalmai
Fasori Evangélikus Templom
Rendszeres alkalmak: Istentisztelet vasárnap 11
órakor. Családi istentisztelet minden hónap elsõ vasárnapján 9.30 órakor. Ifjúsági istentisztelet minden
hónap utolsó vasárnapján 18 órakor. Ifjúsági óra
szombaton 18 órakor. Fasori Fiatal-Öregdiákok
Kórusa (FAFÖK) csütörtökön 19 órakor (18-28
éveseknek). Várunk minden énekelni szeretõ fiatalt!
Gyülekezeti bibliaóra szerdán 15 órakor. Idõs testvéreinkre tekintettel sötétedés elõtti idõpontban
tartjuk. „Középnemzedék” bibliaórája minden hónap utolsó hétfõjén 18 órakor. Érdeklõdõknek külön
meghívót küldünk erre az alkalomra. Konfirmációi
oktatás november 5-étõl, szombaton 15.30 órakor.
Hittanórák
8-12 éveseknek: hétfõn 17.15 órakor. 5-8 évesek
pénteken 16 órakor.
Minden érdeklõdõ jelentkezését várjuk személyesen, vagy telefonon, akkor is, ha az idõpont nem
megfelelõ. Idõpont változtatás lehetséges, szeretnénk, ha senki nem maradna ki a hitoktatásból. A
hittanórákat a gyülekezeti teremben tartjuk (VII.
Damjanich u. 28/b.).

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
(EMIH) és az Oltalom Karitatív Egyesület 25 tonna
meleg kenyeret, péksüteményt és forró teát osztott
szét. A két szervezet a
Fornetti Látványpékség,
valamint az V. Kerületi Önkormányzat közremûködésével január 23-tól a készlet erejéig naponta reggel
10 órától este 10 óráig forró teát, és helyszínen sütött
meleg kenyeret és péksüteményt osztott ki az V. kerületi Városház téren. A "Kenyér Hetét" az elsõ nap dél-

utánján Köves Slomó, rabbi, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
(Statusquo Ante) vezetõje,
Iványi Gábor lelkész az Oltalom Karitatív Egyesület
elnöke és Steiner Pál V. kerületi polgármester nyitották meg ünnepélyesen.
Köves Slomó, az EMIH
vezetõ rabbija felhívta a figyelmet arra, hogy a kenyér és a péksütemény
nem a zsidó vallás kósersági szabályainak figyelembevételével készült. Szombaton, a zsidó Sábátra való
tekintettel az EMIH mun-

katársai nem vettek részt az
élelemosztáson.
Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
(Statusquo Ante) 2004-ben
több mint 15 éves közösségi mûködés után lett bejegyzett zsidó egyház, felújítva a statusquo zsidó
irányzat ötvenes években
megszüntetett hitközségét.
Az új, a Mazsihisztõl függetlenül, önerõbõl és állami
támogatás nélkül mûködõ
fiatal, dinamikusan növekvõ és nyitott szellemû hitközség az eredeti vallási hagyományokat követi.

K U LT Ú R A
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Nevezetes napok: Február 14. - Bálint napja

Valentin-nap, a szerelmesek napja
A Bálint vagy Valentin-nap,
mint a szerelmesek napja
Magyarországon csupán egy
évtizede vált ismertté. Míg
nálunk új keletû ünnepnek
számít, addig egyes országokban õsi hagyományokra
nyúlik vissza.
Valentin személyérõl semmi biztosat nem tudunk. Egy legenda szerint II. Claudius császár uralkodása
idején élt római pap volt, akit 269.
február 14-én végeztek ki, mert segített az akkoriban üldözött keresztényeknek. A
Krisztus-hitet
követõk megõrizték emlékét,
s február 14-ét
ezután Szent Valentin napjaként
ünnepelték. A történet egy fiatal,
vak lányt is említ, aki a börtönõr
gyermeke volt. Valentin megsaj-

nálta és imáival
meggyógyította.
Kivégzése napján
levelet írt a lánynak,
melynek végén ez
állt: a te Valentinod…
A valentine szó
jelentése kedves,
szeretõ, de valentine-nak hívják azokat a szerelmesleveleket, és üdvözlõlapokat is, melyeket a fiatalok ezen
a napon küldenek egymásnak.

Születõ
hagyomány
Hazánkban február 14én nem csak a fiatalok,
de az idõsebbek közül
is sokan ünnepelnek.
Ám az ünneplés lényege ebben az esetben a
meglepetésen és az

együttléten alapul. A
szerelmesek napján
egy szelet csokoládé a
párnán, egy szál virág,
egy kedves üdvözlõkártya, e-mail vagy
sms, ugyanolyan örömöt szerezhet mint egy
meghitt vacsora, vagy
egy hosszú hétvége.

Hiedelmek
Magyar néphiedelmek
is kapcsolódnak a Bálint-naphoz.
Egyes vidékeken, például a Bálint napi idõjárásból próbálnak következtetni a várható
termésre: úgy hiszik,
hideg, száraz idõ esetén jó termés várható. Ha ezen a napon a
vadgalambok visszatérnek, az a közelgõ
tavaszt jelzi.
F. N.

Múzeum ajánló

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Semmelweis Ignác egykori szülõházában mûködõ Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az
orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetébõl ad ízelítõt. Az állandó
kiállítás, az ókortól a 20. század
elejéig tartó fejlõdés tárgyi, mûszaki és írásos emlékeit mutatja
be, míg az idõszaki kiállítások
egy-egy különös téma
semmelweis.museum.hu
köré csoportosítják az
olykor meghökkentõ,
más múzeumokban ritkán látható
anyagokat.
A látogató
élményekben is
gazdagodhat
ebben a sajá-

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az 1950-es
évek elején létrehozott, akkori nevén Országos Orvostörténeti Könyvtárral és az
1974-ben megalakult Levéltárral együtt a magyar orvostörténelem legfontosabb
közgyûjteményét és egyben
fontos kutatóbázisát alkotja.

Az Orvostörténeti Múzeum nyitva tartása:
III. 1 - X. 31.: kedd- vasárnap: 10.30- 18 óráig
XI. 1 - II. 28/29.: kedd- vasárnap : 10.30 -16 óráig
(húsvétkor, karácsonykor és augusztus 20-án zárva)
Cím: 1013 - Budapest, Apród utca 1-3.
Belépõjegyek: az állandó kiállítások ingyenesek
Idõszaki kiállítások: felnõtt: 300 Ft, nyugdíjas, diák és katona 150 Ft

tos légkörû múzeumban: beléphet Semmelweis egykori dolgozószobájába, vagy a kétszáz
éves, pesti Szent Lélek patika
faragott bútorai közé, gyönyörködhet a mûvészi kivitelû, 18.
századi anatómiai viaszpreparátumokban, a miniatûr fogászati
rendelõben, és a furcsa, ódon
orvosi mûszerekben egyaránt.

Állandó kiállítás:
Képek a gyógyítás
múltjából
A kiállítás gerincét a nyugati
medicina történetének bemutatása adja; az ókori Egyiptomtól
a legújabb korig. A kiállítás az
orvoslásban,
gyógyításban
használt egykori mûszerek mellett az orvosi, természettudományos könyvek, dokumentumok,
valamint a betegséget és a gyógyítást bemutató festmények,
szobrok segítségével pontról
pontra ábrázolja az orvosi, biológiai tudás évezredeken átívelõ
tökéletesedését, a sebészeti,
szülészeti technika folyamatos
fejlõdését, a betegség, a halál,
ill. a gyógyítás mûvészi ábrázolását.
Fényes

EZEN

A NAPON
T Ö RT É N T

1486
Január 25.
- Nyomtatott
törvénykönyv
A Bécs elfoglalása után hazatérõ
Mátyás király 1485 karácsonyára
összehívott országgyûlés végén
törvénykönyvet bocsátott ki. Politikai célja az volt, hogy Corvin János öröklését a fõurak és a köznemesek is elfogadják. Ez volt az
elsõ, nyomtatásban is megjelent
magyar törvénykönyv, két évvel
késõbb Lipcsében jelent meg.

1889
Január 30. - Rudolf
öngyilkos lett
Ferenc József és Erzsébet királyné egyetlen fia, Habsburg Rudolf
trónörökös öngyilkos lett mayerlingi vadászkastélyában. Házassága
Stefánia belga hercegnõvel nem
bizonyult boldognak. Az ifjú
Vetsera Mária bárónõvel kialakult
kapcsolata miatt közvetlenül a pápához fordult házassága felbontását kérve. A trónörökös Ferenc
József utasítására sem volt hajlandó megszakítani a kapcsolatot
a mindössze 17 éves lánnyal,
más kiutat nem látva, a kettõs öngyilkosság mellett döntött.

1984.
Február 7.
- Kötetlenül az ûrben
Egy amerikai ûrhajós, Bruce
McCandless, ûrsétát tesz biztonsági kötél nélkül.

1881.
Február 9.
- Meghalt Dosztojevszkij
Ezen a napon halt meg Fjodor
Mihajlovics Dosztojevszkij. Az 59
éves korában elhunyt zseniális
orosz író regényeiben az emberi
lelket kereste, annak belsõ konfliktusait, belsõ ellentmondásait,
romlásait és rettegéseit igyekezett
kideríteni.

1947.
Február 10.
- Békeszerzõdés
Aláírják a második világháborút
lezáró magyar békeszerzõdést
Párizsban, melyet a magyar nemzetgyûlés 1947. június 24-én iktatott törvénybe. A békeszerzõdés
visszaállította Magyarország
1938. elõtti határait, semmisnek
nyilvánította az elsõ és második
bécsi döntést.
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Valaha színház állt a mai Klauzál téren
A tér elsõ neve Stefans
Platz volt, melyet 1874tõl István térnek hívtak.
1907-ben a tér is felvette
Klauzál Gábor (18041866) az elsõ felelõs magyar kormány földmûvelés-, ipar és kereskedelemügyi miniszter nevét.
Váradi Antal A régi
Pest emlékei címû könyvében a következõképpen festi le a teret. „A
mai Erzsébetváros közepén egy istenverte piszokfészek terült el, az
István tér. Tér volt,
amennyiben nem volt
beépítve… És erre a
helyre álmodta meg Miklósy Gyula vidéki színigazgató a maga színházát, a harmadik magyar
színházat, mely a fõvárosban
emelkedett.”
Miklósy megvette a li-

A mai Klauzál tér

getben felállított gyermekszínház épületének
fa- és vasvázát. Ideszállíttatta, s ebbõl alkotta
meg az István téri Színházat. Színházába a legjobb vidéki és a Nemzeti

Színházzal valamiképpen elégedetlen színészeket nyerte meg (közéjük
tartozott Harmath Emma
operetténekes, Breznay
Géza jellemszínész, Káldy Gyula karmester,

Káldyné Dékány Teréz
színésznõ, Kassay Vidor
komikus és jellemszínész, Lukácsy Sándor
rendezõ, Solymosy Elek
színész). A társulatnak
balettkara is volt, Storch

Miksa balettmester vezetésével. 1872. október
30-án Jókai prológusával
avatták fel a színházat.
Sikerült azt is elérni,
hogy maga Jókainé
Laborfalvy Róza lépjen
fel a Szigetvári vértanuk
címû dráma elsõ felvonásában. Miklósy Nemzeti
színházat akart játszani.
Amikor a Nemzetiben
elõadták az „Ármány és
szerelem” címû darabot,
Miklósy is ugyanazt tûzte mûsorra. Azonban felismerte, hogy nem konkurálhat a Nemzetivel,
ezért operetteket adott
elõ, sikerrel. Színházában tartotta a színiiskola
növendékeinek vizsgaelõadásait is. 1874. január 2-án tûz ütött ki az
épületben, s ez véget vetett a színháznak.

A nagykörút egyetlen szobra Rákosi Jenõ íróé volt

Volt-nincs szobor az Erzsébet körúton
Nemcsak könyveknek, szobroknak is megvan a sorsuk. Tavaly
év végén volt háromnegyed évszázada, hogy az Erzsébet körút
és a Dohány utca sarkán lévõ kis téren felavatták Rákosi Jenõ
író, újságíró szobrát, melynek ma már nyoma sincs. Pedig az
ünnepelt irodalmáré volt az egyetlen szobor a Nagykörúton.
Már 1929 februárjában, közvetlenül Rákosi Jenõ halála után
Rothermere, a Trianon ellen szót
emelõ angol lord és sajtómágnás
táviratban felajánlotta Budapest
fõpolgármesterének az író
köztéri szobrának költségeit, bizottság alakult,
amely Kisfaludi Stróbl
Zsigmondot
bízta
meg a munkával. Õ
tavaszra már el is
küldte a gipszminta
fényképét a lordnak,
aki százezer pengõs
csekket postázott. Ennek
ellenére gyûjtést indítottak,
a beérkezett 15.000 pengõbõl
készült a bronzkoszorú a talapzatra, a maradékot nyugdíjas újságírók kapták.
Szóba került, hogy a leleplezéssel várnak 1931-ig, amikor a
magyarbarát lord Budapestre látogat, de végül november 30-a mellett döntött a Klebelsberg Kuno

vallás- és közoktatásügyi miniszter vezette Országos Rákosi Jenõ
Emlékbizottság. Vignáli Rafael
öntötte bronzba a 2,5 méteres
szobrot, amely kabátban, botra támaszkodva ábrázolja Rákosi
Jenõt, szinte bekapcsolva
a körúti forgatagba. Haraszti mészkõ talapzatát két bronz dombormû díszíti. Az egyik
Rothermere és Rákosi
Jenõ kézfogását ábrázolja, mögöttük egy
nõalakkal - korabeli
magyarázat szerint egy
hálás magyar anya. A felkelõ nap, amelyre a lord mutat,
optimizmust sugároz, mintegy
utalva feliraton szereplõ mondására: „Helyet Magyarországnak a
Nap alatt”.
Másik dombormû Rákosi Jenõt íróasztalánál ábrázolja, a
messzeségbe néz, ahol a Népszínház látszik. Alatta ismert mondása

olvasható: „Budapestet elõbb magyarrá, azután naggyá kell tenni”.
Erre utaltak a szónokok is, kiemelve hogy a szobor nem véletlenül került a Népszínház (késõbbi Nemzeti) és a Budapesti Hírlap
székháza közelébe, mert ezek az õ
„mûködésének félszázadon át adtak hajlékot”.
Változtak az idõk és Rákosi
Jenõ álma a „30 millió magyar”
országáról egyre kevésbé volt aktuális. Rothermere emléktábláját
már 1947 nyarán leszerelték a ta-

lapzatról, a következõ évben a
szobrot távolították el. Az Iparmûvészeti Fõiskolára szállították,
a 13 mázsa bronzból Ady, József
Attila, Petõfi és Bartók érmeket
készítettek. Üres talapzatára elõször József Attila, majd Ady szobrát akarták tenni, de nem volt rá
pénz és így 1951-ben elbontották.
Helyén ma modern kompozíció található, szökõkúttal és padokkal - kellemes színfoltja és pihenõhelye az Erzsébet körútnak.
Róbert Péter
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H I R D E T É S F E LV É T E L : G A R AY
 LAKOSSÁGI GYORSSZERVIZ: Teljes körû gázkészülék javítás, gépi duguláselhárítás, víz-, villanyszerelés 0-24-ig, hétvégén is! Tel.: 321-8082, 06(20)334-3437
 KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT:
dugulás-elhárítás-, víz-, villany-, gáz-, fûtésszerelés, készülékjavítás anyagbeszerzéssel, garanciával 0-24 óráig! Tel.: 321-1826
 GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÓ GYORSSZOLGÁLAT: cirkók, konvektorok, cserépkályhák, vízmelegítõk karbantartása, beüzemelése garanciával, 0-24 óráig, hétvégén
és munkaszüneti napokon is! Tel.: 292-1990
 Erzsébetvárosi gyorsszerviz: teljes körû
gázkészülék javítás, fûtésszerelés, duguláselhárítás, víz-, gáz-, villanykészülékek javítása 0-24 óráig, hétvégén is. Tel.: 321-3174,
06(70)609-2550
 Dugulás elhárító gyorsszerviz 0-24 óráig, hétvégén is, teljes körû víz-, gáz-, fûtés-,
villanyszerelés. Tel.: 06(20)350-3600
 Kõmûves burkolási, festés-mázolási munkálatokat, teljes lakásfelújítást vállal. Tel.:
210-6130, 06(20)426-3626
 Vállalkozó vállal vízszerelés, fûtésszerelés,
gázszerelés átalakításokat, dugulás-elhárításokat, ingyenes kiszállás, kõmûves munka, burkolás és komplett lakásfelújítást, nagyobb
munka esetén a nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény. Tel.: 06(20)9125-128
 Tv, videó, cd javítás garanciával, kiszállási
díj nélkül, javítás esetén. Tel.: 210-4281,
06(30)394-4090

UTCA
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 AVON tanácsadónõnek regisztráltassa magát SMS-en. Mintacsomaggal üdvözöljük személyesen. Tel.: 06(20)9515-742
 Fogyjon Hypoxitrainerrel, infra-szaunával, vacumos testkezeléssel, aromaterápiás
fáslizással + kozmetika. VII. Barcsay u. 8.
Tel.: 342-2904, 06(20) 9515-742
 KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerûen! INGYENES pótkocsi, dobozok! Bauer-Teher.
Tel.: 292-1612, 06(30)944-3717
 MELLÉKJÖVEDELEM! 80.000 Ft/hó
kötetlenül, otthonából irányítva, korhatár, ügynökösködés nélkül. Tel.: 409-0585, 06(70)
605-7337
 Fogsorjavítás megvárható! Fogpótlások
kedvezõ áron. Gyulai, Erzsébet krt. 51. f/5.
Tel.: 342-3429, 06(30)231-1519
 Gyógypedikûr-manikûr, testmasszázs. Hajós u. 13-15. Tel.: 06(20)483-5501. Kérésre
házhoz megyek! Moldován Ildikó
 Társra vágyik? Nálunk nincsen lehetetlen! Több ezer klubtagunk közül választhat.
Cronos Társkeresõ: 302-0593
 Villanyszerelõ, tapasztalt ELMÛ nyugdíjas hibaelhárításokat, villanyfûtés, bojler javításokat, korábbi veszélyes szerelések bemérését, dokumentálását, azok javítását garanciával
vállalja. Tel.: 337-0338, 06(70)259-0089. Tessék megõrizni!
 Színes televíziók helyszíni javítása, kiszállási díj nélkül. Puska Géza 342-6425 (üzenetrögzítõ is)
 Vízóraszerelés, gázkészülék javítás. Tel.:
251-4912
 Redõny, reluxa, harmonikaajtó, rolettaszerelés, javítás hétvégén is! Tel.: 261-7298,
06(30)318-5217

 Pedikûr, manikûr, lábmasszírozás a kerületben. Zsóka 06(30)250-5774. Hívjon bizalommal házhoz is kimegyek!
 Zármester! Gyorsszolgálat! Ajtónyitás,
zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés,
betörésvédelem, lakatosmunkák, galériakészítés! Tel.: 06(30)9613-794
 Államilag elismert dajka pedagógiai és
gyógypedagógiai asszisztensképzés. Kasza
Szakképzés 06(1)276-5918
 LÉPCSÕFELÚJÍTÁS porelszívással, kõ-,
mûkõlépcsõk, lépcsõpihenõk felújítása szakcég által, garanciával. Tel.: 420-4616, 06(30)
9480-241
 Nõgyógyászati magánrendelés! Kedd
17-19 óráig, csütörtök: 11-13 óráig, VII.
Hársfa u. 17. Tel.: 06(20)470-2080
 AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERÛ JAVÍTÁSA, szigetelése, zárcserék garanciával.
Horváth Ákos, tel.: 06(30)9628-704
 GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA gázégõk, konvektorok, tûzhelyek, FÉG vízmelegítõk javítása, karbantartása. Bán László Tel.:
220-9765, 06(20)432-5598
 Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, teljes könyvtárakat, vitrintárgyakat, régi képeslapokat, valamint CD-t, DVD-t,
hanglemezt. Tel.: 332-0243, 06(20)9220-001
 Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenzõ szerelése, javítása, garanciával.
Tel.: 261-3380, 06(30)973-4378, 06(20)4242618
 Kiadó lakásokat keresünk a kerületben
ügyfeleink részére! OLS Bt. Tel.: 351-9578,
www.ingatlanabc.net

 Bélyeggyûjteményeket, régi képeslapokat,
régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk.
V., Bécsi utca 5. Tel.: 317-4757
 Társasházak képviseletét vállaljuk 0-24
órás javítószolgálattal, referenciával. Tel:
06(70)517-2345
 VII., Rózsa utcai új házban utcafronti kis
üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06(30)393-5050
 Ha már semmi reménye nem maradt,
hogy eladja lakását, hívjon! Külföldi befektetõk megbízásából keresek eladó lakásokat,
felújítandót is! Tel.: 06(20)930-9770
 Nõi, férfi fodrász kérésre házhoz megy. Nõi
hajvágás: 2000 Ft, dauer, vágás: 3.900 Ft, férfi hajvágás: 1000 Ft, festés-vágás: 4.200 Ft.
Tel.: 06(30)264-6152
 ÓRÁS! Antik, kar- és zsebóra javítása garanciával és elemcsere. Béla István, 1078
Cserhát u. 15. Üzlethelyiség. Tel.: 3213067. Nyitva: 8-14 óráig
 AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERÛ JAVÍTÁSA, szigetelése, zárcserék garanciával.
Horváth Ákos tel.: 06(30)9628-704

KÖNYVVITEL
Kft-k, bt-k, könyvelése
Teljes körû felelõsségvállalással
Részletes tájékoztatás és ajánlatkérés:
www.rinnova.hu,
rinnkonyv@rinnova.hu

Új ingatlaniroda nyílt a Cserhát utcában
Néhány hónapja egy új ingatlaniroda
nyílt a Garay tér sarkán, a Cserhát
utca 9. sz alatt. A célokról és a lehetõségekrõl Vértes Ákost, az iroda tulajdonosát és vezetõjét kérdeztük.
- Gyakran hallani, hogy nincs értelme
közvetítõt igénybevenni, magunk vagyunk
a legjobb eladók és vevõk. Mi errõl a véleménye?
- Valóban sokszor találkozunk mi is
ilyen vélekedéssel. Azonban ha figyelembe
vesszük azt, hogy egy átlagember életében
legfeljebb 2-3-szor vásárol vagy ad el ingatlant, akkor belátható, hogy nem vagyunk általában szakemberek ezen a téren.
Ugyanakkor egy ilyen ügylet nem csak
egyszerûen valamilyen jól körülhatárolt
igény kielégítése, hanem jogi, mûszaki, piacismereti és pénzügyi feladat is egyben.
Ez az összetettség vezetett oda, hogy azokban az országokban, ahol az ingatlanforgalom már régebben jelentõs, a megkötött
ügyletek nagy része, esetenként teljes
mennyisége szakemberek, közvetítõk segítségével jön létre. Én úgy gondolom,
hogy ennek a felismerése nálunk is megtörténik, hiszen ma már pl. a gépkocsi vétel-eladás nagy része is közvetítõ cégeken
keresztül bonyolódik le, pedig még nem
olyan régen, szinte mindenhol voltak un.

autó piacok, ahol vevõ és eladó találkozott
és segítség nélkül megkötötték az üzletet.
Nos, én bizakodó vagyok.
- Sok szó esik arról, hogy pang az ingatlan piac. Ilyenkor mit tehetnek az ingatlan irodák?
- Tény, hogy a hazai vásárlások csökkentek a két-három évvel ezelõtti csúcshoz
képest, miközben a külföldi, vagy befektetõi érdeklõdés tekintetében nem volt ilyen
mértékû a visszaesés. Gátolja a használt lakás piac mûködését az is, hogy az árszint
nem követte a kínálat növekedését és sok
adásvétel a nem megfelelõ kínálati ár miatt
hiúsul meg. Ezen a téren különösen nagy
lehet a szakképzett munkatársak szerepe,
hiszen egy ingatlan irodának sokkal nagyobb rálátása van a piacra, azokra a mozgásokra, amik a forgalmat jellemzik, mint
az egyes eladóknak, vevõknek. Az ingatlan
értékbecslés, amit irodánk is kínál, a becsült lakás, vagy ház, esetleg telek árához
képest elenyészõ összegért ad megbízható
információt. Egyre többen ismerik fel azt a
lehetõséget, hogy egy megalapozott piaci
áron létrejött gyors üzletkötés kedvezõbb,
mint gyakran egy-két évig tartó eredménytelenség után levinni az árat. A befektetési
célú ingatlanvásárlás esetében már sokkal
természetesebb az irodák igénybevétele,
hiszen ezekben az üzletekben már gyakor-

lottabbak az ügyfelek és felismerték a közvetítõk szakmai tudásának fontosságát.
- Hogyan valósulnak meg ezek a szempontok az Önök irodájának mûködésében?
- Az A1 csoport tagjaként mûködtetjük
az irodát, jelenleg három munkatárssal hétköznap 9-16 óráig. Egész Budapestre vonatkozóan rendelkezünk egy jelentõs kínálati és keresleti adatbázissal, és egy nálunk
jelentkezõ ügyfél, legyen akár vevõ, akár
eladó az A1 csoport több mint félszáz munkatársa számára válik ismertté. A számítástechnikai rendszer segítségével valamennyi
szakember egyaránt azon tud fáradozni,
hogy az igénynek megfelelõ ajánlatot megtegyük. Természetesen ezt a megfelelõ adatvédelem mellett, ügyelve a teljes jogi biztonságra is. Bár ez az iroda elsõsorban a
VII. és a VIII. kerület specialistája kíván
lenni, de pontosan az elõbb vázolt együttmûködés miatt aktivitásunk nem korlátozódik erre a két kerületre. Tervezzük vidéki
irodákkal is a kapcsolatfelvételt, szeretnénk
ha ügyfeleinket azonos szinvonalon tudnánk kiszolgálni akár az egész országban.
Ehez természetesen folyamatos bõvülést
szeretnénk elérni a munkatársak számát és
munkánk szinvonalát tekintve egyaránt.
- Sok sikert kívánunk mindehhez.
(x)
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ADATLAP
jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban részesülõ személyrõl
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban részesülõ személy neve: ………………………………………………………………………
Leánykori neve: ..........................................................................…… Lakcíme: …………………………………………………………
Személyi igazolvány száma: .............................................................. TAJ- száma: ………………………………………………………
anyja neve: ......................................................................................... születési hely, idõ: .........................................................................
Hozzátartozó neve, címe , telefonszáma: ..........................................
Betegségek, egészségi állapottal kapcsolatos egyéb tudnivalók (pl. testi fogyatékosság, gyógyszerérzékenység stb.):
.......................................................................................................................................................................................................................
LAKÁSKULCS TALÁLHATÓ: Név: ...........................................................................................................................................
Cím: ................................................................................................... Telefonszám: ...................................................................................
Szociális Szolgáltató Intézménynél V A N - N I N C S az ügyfélnek lakáskulcsa
(kérem aláhúzással jelölni az igaz állítást!)
(Ha van leadott lakáskulcs a Szociális Szolgáltató Intézménynél, akkor ki kell tölteni az átadás-átvételi nyilatkozatot a lakáskulcs
átadásakor, illetve a Szociális Szolgáltató Intézmény azon nyilatkozatát is, amelyben a lakáskulcs használatára vonatkozik).
Van-e lakásba való bejutást korlátozó tényezõ? Ha igen, mi az? ( pl. kutya) .....................................................................................
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban részesülõ személy a ……………………………………….Gondozási Központhoz tartozik,
amelynek címe: …………………………...............................……., Vezetõje:………………………………………………,
Telefonszáma (vonalas és mobil):……………………………………
Budapest, 200…………………….
………..................................................................……...
Gondozási Központ vezetõ
Ph. aláírása, bélyegzõje

NYILATKOZAT
kulcs átadási és átvételi elismervény
Alulírott …………………………………………………………………………………………………….elismerem, hogy a mai napon
………………………………………………………-tól, …………………………………………………………………………címen
található lakásnak kulcsát átvettem a Jelzõrendszeres Házi Segítségnyújtás Szolgáltatás biztosításához.
Egyben az átvevõ nyilatkozik arról, hogy a lakáskulcsot biztonságos helyen õrzi, és csak a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásának céljából (probléma esetén a lakásba való bejutás érdekében) használja azt.
MEGJEGYZÉS: A Szolgáltatást nyújtó Intézmények közötti megállapodás értelmében felelõsséget a II. sz. Szociális Szolgáltató
Központ (1071. Budapest, Peterdy u. 16.), csak a szerzõdésben rögzített idõpontok alatt vállal. Ezen idõpontok az alábbiak: hétköznap
16.00-tól reggel 8.00-ig, valamint hétvégi és ünnepnapokon történõ folyamatos ügyeleti idõszakban, 24.00-ban.
Budapest, 200………………………….
………………………………….
Átadó aláírása
Átadó címe: .....................................................................

A

……………………………………
Szolgáltató Központ vezetõjének,
mint átvevõnek aláírása
Gondozási Központ bélyegzõje
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A Kerületfejlesztési Bizottság a 2/2005. (03.08.) számú önkormányzati
rendeletében biztosított jogkörében eljárva a gázszolgáltatásból kizárt
társasházak gáz alap-, és felszálló vezetékek felújítására - kamatmentes
kölcsön formájában - támogatást biztosít. Erre az Önkormányzat képviselõ-testülete 2005. évi költségvetésében 20 millió forintot hagyott jóvá.
A támogatási kérelmet a gáz alap-, és felszálló vezetékek, felújítására lehet
benyújtani. Folyamodni akkor lehet, ha a gázszolgáltató - Gázmûvek Rt. - a
társasházat - igazoltan - kizárja a gázellátásból.
A támogatási összeg: a bekerülési költség maximum 40%-a, illetõleg maximum 1 200 000Ft.
A támogatás idõtartama (az összeg mértékétõl függõen): 500 000Ft támogatásig: 1 év.  900 000Ft támogatásig: 2 év  1 200 000Ft támogatásig: 3 év
A kérelem benyújtása: 2005. október 1. - 2006.03.01.-ig 20 000 000 Ft
erejéig folyamatos.
A kérelemhez szükséges anyag benyújtása:
A benyújtás helye: Ügyfélszolgálati Iroda. (Erzsébet-krt. 6; és Garay utca 5.)

A kérelmet a Kerületfejlesztési Bizottság bírálja el.
A visszafizetés kezdete: a munka befejezést követõ második hónap.
A kérelem lebonyolítási módja: A jelentkezést - az alábbiak szerint - a „jelentkezési adatlap" hátoldalán leírtak szerint kell benyújtani. Jelentkezési lapot
az Ügyfélszolgálati Irodákban, vagy az Internetrõl (www.erzsebetvaros.hu) letöltve lehet beszerezni. A jelentkezési lapot hivatalos kérvény is pótolhatja.
A benyújtáshoz csatolni kell: Hiteles közgyûlési jegyzõkönyv, jelenléti ív. 
Közgyûlési határozatok: kérelemrõl, közös képviselõ felhatalmazásáról, elfogadott árajánlat összege, azonnali inkasszóengedélyezésrõl. A társasház
önrészét bemutató igazolás: eredeti banki igazolás, vagy közgyûlési határozat a hiányzó önrész pótlásáról. A társasház közgyûlése által elfogadott kivitelezõi árajánlat/ok/. A gázszolgáltató írásos nyilatkozata.
A munkát a szerzõdéskötést követõ 75 napon belül be kell fejezni.
A Kerületfejlesztési Bizottság a kérelem elbírálásáról a társasházat írásban értesíti. Az elbírálás után az önkormányzat szerzõdést köt a társasház képviselõjével.
Fedrid Gábor a Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
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A Royal Kávéház és Cukrászda a körúton
Az erzsébetvárosi éttermeket, cukrászdákat bemutató
gasztronómiai körutazásunk ismét az édesszájúak
kedvében jár. A Royal Kávéház és Cukrászda a régi
pompáját visszanyert ötcsillagos Corinthia Grand Hotel Royal szállóban kezdte el
mûködését 2002-ben. Vendégei között egyaránt találhatunk magyarokat és külföldieket is.
A cukrászdába belépve mintha
visszamennénk az idõben. Szebbnél szebb antik tárgyakat, festményeket csodálhatunk meg. A régi
hangulatot idézi fel a két pálma a
cukrászda közepén. A cukrászda
két helységbõl áll, a nagyobbikban
- ide az utcáról is be lehet jönni kapott helyet a süteményes - és a
különbözõ csokoládékat, praliné-

kat áruló pult. A belsõ helységbe a
szállodából is be lehet jutni, ez is a
vendégek kényelmét szolgálja.
A cukrászdában Szamos Marcipán termékeket kínálnak, a különbözõ kávékülönlegességeken,
süteményeken, aprósüteményeken, tortákon kívül rengeteg pralinét, desszertcsokoládékat, trüffeleket, marcipánfigurákat és még
sorolhatnám. Természetesen az
étlapon a magyar torták - dobostorta, mandulatorta, eszterházy torta mellett külföldiek is megtalálhatók: moussetorta, narancslikõröstorta stb. Az aprósütemények közül is nehéz választani, már azt
nem könnyû eldönteni, hogy sósat
vagy édeset együnk-e.
A sós aprósütemények közül a
rengetegféle pogácsa, sajtos masni, hasé miatt nehéz a döntés.
Az édeseknél meg kell említe-

FÕZZÜNK

ni az islert, a linzert, lekvárral töltött süteményeket.
A sütemények mellé muszáj
megkóstolni a Royal-kávét, ami a
szállodáról kapta a nevét, emellett
még minimum tízféle kávé várja a
vendégeket. A gyerekek kérhet-

nek teát, ebbõl is rengeteg fajta
van, vagy forrócsokoládét.
A kiszolgálásról három kedves felszolgálólány gondoskodik,
ha esetleg nehéz a választás, szívesen segítenek.
F.N.

E G Y Ü T T F I N O M AT !

Rizses finomságok ünnepekre, meglepetésnek, hétköznapokra
A rizst sokáig kifejezetten unalmas, íztelen ételnek tartottam, amely semmi másra nem jó, mint arra, hogy a megszokott burgonyát olykor felváltsa köretként a tányéron. Fokozatosan ébredtem rá,
mennyi lehetõség is rejtõzik a rizsben: az õsi étel sokkal többet tud annál, mint amennyit gondolunk róla! Tápláló és laktató, ám könnyen emészthetõ és egészséges. Töltelékek kiváló dúsítója.

Ananászos
rizskorona
Hozzávalók 4 személyre: 15 dkg
rizs, 7,5 dl tej, 1 vaníliarúd, 40
dkg darabolt ananász (konzerv),
6 dkg cukor, 3 tojás, 2 dkg vaj, a
karamellizáláshoz: 10 dkg kockacukor.
A rizst sós vízben 2 percig
fõzzük, hideg vízzel leöblítjük,
lecsöpögtetjük. A tejet a hosszában kettévágott, kikapart vaníliarúddal felforraljuk. Beletesszük
a rizst, lefedjük, és puhára fõzzük (akkor jó, ha minden tejet
magába szívott). A cukrot 2 evõkanál vízzel felforraljuk, aranyszínûre karamellizáljuk, majd a
kerek közepû (savarin) formába
öntjük. A formát addig forgatjuk
minden irányba, míg mindenhová eljut a karamell. Amikor a
rizs puha, hozzáadjuk a cukrot, a
vajat és a tojásokat. Óvatosan
összekeverjük, és egy kis részét
a forma aljába simítjuk. Befedjük ananászdarabokkal, erre rizst
teszünk, és a sort addig folytatjuk, míg a hozzávalók elfogy-

nak. (A tetejére rizs kerüljön!)
Végül meleg sütõben, vízgõzben
készre pároljuk, és a formában
hagyjuk kihûlni. Amikor teljesen
kihûlt, tálra borítjuk. Hidegen tálaljuk.

séges, újrafûszerezzük. Végül
tûzálló tálba simítjuk, a sajttal
megszórjuk, és a sütõben addig
sütjük, míg a sajt aranyszínû
lesz. Petrezselyemmel megszórva tálaljuk.

Sonkás- paradicsomos
rizottó

Sajtos rizsgolyók

Hozzávalók 4 személyre: 20 dkg
rizs, 25-25 dkg fõtt sonka és hámozott paradicsom (konzerv is
lehet), 1 gerezd fokhagyma, 1 fej
vöröshagyma, 10 dkg reszelt
ementáli sajt, 1-1 kávéskanál
provence-i fûszerkeverék és olaj,
pirospaprika, õrölt bors, só.
A rizst négyszeres mennyiségû sós vízben puhára fõzzük. Az
apróra vágott hagymát és a zúzott fokhagymát az olajban megfuttatjuk, majd hozzáadjuk a darabokra vágott paradicsomot és a
fûszerkeveréket. Sóval, borssal
ízesítjük, és kislángon puhára
fõzzük. A fõtt rizst lecsöpögtetjük, összekeverjük a paradicsomos mártással, a paprikával és a
felkockázott sonkával. Ha szük-

Hozzávalók 6 személyre: 35 dkg
arborio rizs, 1 fej vöröshagyma, 2
tojás, 1,5 dl fehérbor, 1 tyúkhúsleves-kocka, 25 mozzarella sajt, 5 dkg
parmezán sajt, 4 dkg
vaj, 1 kávéskanál
olaj, õrölt bors, só, a
panírozáshoz: 2 tojás, 8+ 2 dkg liszt, 8
dkg zsemlemorzsa,
õrölt bors, só.
A leveskockát 6
dl meleg vízben
feloldjuk, és kislángon fõzzük. Az apróra vágott hagymát 2 dkg vaj és az olaj keverékében üvegesre pároljuk. Beletesszük a rizst, áttetszõvé pároljuk, felöntjük a borral. Kislán-

gon addig fõzzük, míg minden
folyadékot magába szív, majd
három adagban felöntjük a meleg levessel. Levesszük a tûzrõl,
belekeverünk 2 dkg vajat és a
reszelt parmezán felét. Lefedjük, és hagyjuk langyosra hûlni,
majd nagy tálra terítjük, és teljesen kihûtjük. 2 tojást sóval,
borssal ízesítve felverünk. A
mozzarellát jól lecsöpögtetjük,
szeletekre vágjuk, felkockázzuk, és a maradék parmezánnal
a felvert tojásokhoz keverjük. A
rizses masszából lisztezett gyúródeszkán mandarin nagyságú
golyókat formálunk, közepükbe
mélyedést csinálunk, és egy-egy
kiskanálnyi mozzarellás - tojásos
masszát teszünk
bele. A széleket ráhajtjuk, és golyókat
formálunk. A golyókat elõször lisztbe, majd felvert tojásba, végül zsemlemorzsába forgatjuk, és forró olajban aranyszínûre sütjük. Konyhai papírtörlõre szedjük, hogy a fölösleges
zsiradékot leitassuk.
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Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, az Ügyfélszolgálati Irodákon (Erzsébet körút 6., Garay utca 5.) névvel, címmel ellátott zárt borítékban vagy levelezõlapon leadhatja. E-mail címünk: olvlev@erzsebetvaros.hu Csak a névvel, címmel ellátott megfejtéseket van módunkban regisztrálni. Beküldési határidõ: február 15. A 2005/20. lapszám nyertesei: Fekete Károly Murányi utca 42.; Lakosné D. Ilona
Dohány u. 86.;Tóth Jánosné Damjanich u. 32. fsz. 1. Gratulálunk! A nyeremények, telefonon történõ egyeztetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõk.

Olvasni jó!

A Földrengések Szigete
Vannak olyan könyvek, melyek felnõtteknek, gyerekeknek egyaránt élvezetes olvasmányt kínálnak. Nem kell messzire menni, magyar írók mûvei
között is találunk ilyeneket. Most Fehér Klára, Földrengések szigete címû
ifjúsági regényét ajánljuk olvasóink figyelmébe.
A regény egy olyan korban
játszódik, amikor az emberek megregulázták az idõjárást, amikor a nátha ismeretlen betegségnek számít, amikor a fogászati kezelések nem fájnak, ingyenes a lakás , az étkezés és a
közlekedés - na persze a

plusz luxusért itt is fizetni
kell.
Ebben a korban technika és a tudomány valamennyi vívmányát az emberi élet jobbá tételének
szolgálatába állították.
Egy pusztító erõ, a földrengés azonban még
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mindig rettegésben tartja
az emberiséget. Bencze
András tudós geológus a
földrengések elõrejelzéseinek megvalósítását tûzi ki életcéljául. Az általa
szervezett expedíció és
három utánuk szökött
gyerek viszontagságos útjáról, nehéz küzdelmeirõl
szól a kalandos, fantasztikus regény.

Ghymes klub az Almássy
Téri Szabadidõközpontban
Koncert február 23-án
A „Ghymes zene”
magyar, valamint
közép - és kelet európai népzenébõl táplálkozik. Ars poeticája a zene egyetemessége.
Muzsikájuk azt keresi,
hogy miben hasonlítanak
az emberek egymáshoz,
ezt a hasonlóságot mindig
meg is találták, valahányszor megszólaltak. A zenekar vallja, hogy az abban a pillanatban megszólaló élõ Zene energiája,
varázsa a titka sikereiknek. Zenéjük egyszerû,
mégis kiismerhetetlen.
Szövegeik néhol szürreálisak, máskor pedig teljesen lényegre törõk. A
Ghymes a népzenei dallam - és ritmusvilágból új,

saját dolgot hozott létre.
1984-ben a szlovákiai
magyar Nyitrai Pedagógia Fõiskolán alakultak
meg. Azóta zenéjük feszesebbé, keményebbé
vált. A hagyományos népi
hangszerek mellett elõkerült a szaxofon, a dobfelszerelés és megszületett a
Ghymes Zene.
Aktuális érdekesség,
hogy a január 19-tõl
megtekinthetõ mozifilm,
az Üvegtigris 2 zenéjét
Szarka Tamás írta és a
Ghymes együttes játssza.
Tavasszal négy koncerttel lepik meg rajongóikat
a
megújult
Almássy Téri Szabadidõközpontban. Az elsõ
koncert ideje: 2006. február 3. péntek.
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