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Tripla boldogság:
erzsébetvárosi hármasikrek

Triplán érkezett a boldogság februárban az erzsébetvárosi Kertész családhoz, amikor a
fiatal pár családja rövid idõn belül öt fõsre szaporodott. Képünkön a boldog szülõk és a
nagymama a babákkal, valamint Hunvald György polgármester. Cikk a 6. oldalon.

Zsebbe vágó megállapodások, avagy
hogyan lehet olcsóbb a gáz és az áram?
Az EU júliustól az áram,
jövő januártól pedig a gáz
beszerzését liberalizálta,
így az önkormányzatnak
is lehetősége nyílik közbeszerzés útján, előnyösebb feltételek mellett
hozzájutni az említett

energiaforrásokhoz
mondta Hunvald György
polgármester. Az előterjesztésben megfogalmazódott: az Országgyűlés
már tárgyalja a villamos
energiáról szóló törvényjavaslatot, melynek célja a

teljes verseny megteremtése. Mint a polgármester
elmondta: Erzsébetváros
önkormányzata elsők között kíván élni a versenyhelyzet által adott lehetőséggel.
Cikkünk a 3. oldalon

A kerületi ÁNTSZ és az önkormányzat összefogásával:

PARLAGFÛVADÁSZAT!
Ha kerületi közterületen
parlagfüvet lát akkor bejelentheti az önkormányzat ingyenesen hívható
telefonszámán (06-80204-531) illetve az
info@erzsebetvaros.hu
e-mail címen. Az önkormányzat gondoskodik a
gyom eltávolításáról!
Részletes tájékoztató
anyag a növény felismeréséről, tulajdonságairól és
veszélyeiről a 2. oldalon.

Ezt a növényt keressük!
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Ó - IÓ - CIÓ VAKÁCIÓ
Kedves erzsébetvárosi iskolások!
Elérkezett a várva várt pillanat, amire mindannyian szeptember elseje
óta vártok, az iskolai nyári szünet. A
tanévzáró az öröm, a felszabadultság és egy kicsit a szomorkodás, a
búcsú ideje is. Emlékszem rá iskolás
gyermekként mennyire örültem az
előttem álló majdnem három hónapnyi szünetnek, és mégis milyen rossz
érzés volt elszakadni a barátoktól, a
napi közös programoktól. Szerintem
ez ma sincs másként. A sok tanulnivaló bizonyosan nem fog hiányozni
ezekben a hetekben, ám sokaknak hiányozni fog a gyerektársaság, az állandó zsivaj, a délutáni nagy játékok, az izgalmas beszélgetések. Lássuk be, azért jó suliba járni. De most
előttetek áll két és fél hónapnyi szabadság, amikor kipihenhetitek magatokat, amikor nem kell korán kelni, vár rátok a játszótér, a sarokban
árválkodó focilabda, a hónapokig a
polcon porosodó izgalmas könyv, a
nagyi kényeztetése és finom főztje, a
családi kirándulások, a nyaralás. És
persze nem kell elfelejtkezni a barátokról sem, lehet levelezni, és akinek
módjában áll, telefonálni és e-mailt
küldeni is. Erzsébetvárosban egyetlen gyermek sem unatkozhat nyáron. A kisebbeket például a Petőfi
Csarnokbeli izgalmas napközis
tábor várja szeretettel és nem
utolsó sorban érdekes nyári programokkal.
Kívánom
mindnyájatoknak,
hogy szeptemberben frissült erővel, kipihenten, rengeteg élménnyel, mesélnivalóval érkezzetek a tanévnyitóra, legyen a nyár örömökben, látni- és tennivalókban gazdag!
Kellemes nyári szünetet kívánok
minden erzsébetvárosi iskolásnak!
Hunvald György polgármester

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

S

E-mail címünk:
olvlev@
erzsebetvaros.hu
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A kerületi ÁNTSZ és az önkormányzat összefogásával:
PARLAGFÛVADÁSZAT!
Nincs még egy olyan gyomnövény, mint a méltán elhíresült parlagfű, amelyről annyi újságcikk jelent volna meg az utóbbi években. Pollenje a hazánkban élő mintegy 350 fajta gyom közül a
leggyakoribb és legagresszívebb allergén, ezért joggal nevezhetjük allergológiai szempontból a legfontosabb növényfajnak.
Ajánlás: Évről, évre nő a parlagfűallergiás betegek száma, és sajnos
még mindig nagyon kevesen vannak, akik felismerik a gyomnövény terjedésével kapcsolatos problémákat - mondta Solymári Gabriella az
egészségügyi és szociális bizottság elnöke. - Ahol egy szál parlagfű megjelenik, ott hónapokkal később már egész kis telep mutatkozik, a virágzás idején milliárdszám szórva allergiát okozó pollenjét a levegőben.
Bár Erzsébetváros kevés zöldfelülettel rendelkezik, annak állapotát még
inkább óvnunk kell! Ezért fogtunk össze a kerületi ÁNTSZ-el, és indítottuk el a parlagfű kiirtására vonatkozó programunkat. Kérek minden
kerületi lakót, hogy amennyiben parlagfüvet talál, jelezze az önkormányzat ingyenesen hívható telefonszámán!
A parlagfû
története, terjedése
Az Észak-Amerikából származó
gyomnövény az I. Világháborút
követően kezdett elterjedni Magyarországon. A hűvös éghajlathoz jól alkalmazkodó növény robbanásszerű terjedését többek közt
a talajjal szembeni igénytelenségének, jó szárazságtűrésének,
gyomirtókkal szembeni ellenálló
képessége kialakulásának, természetes ellenség hiányának köszönhette. Részben találó, részben
megtévesztő a növény neve.
Többnyire valóban a gondozatlan,
parlagon hagyott területeken üti
fel fejét, pl. még rendezetlen vagy
frissen feltört mezőgazdasági
vagy építési területeken, árokpartokon, elhagyott kertekben, vasúti
töltések mentén, utak szélein, de
belvárosi járdák repedéseiben is
nagy számban telepedhet meg.
A megelõzés módszerei
A parlagfű irtását folyamatosan
kell végezni. A folyamatosság lényege: a növényt a virágzás előtt
kell elpusztítani, hogy virágporát
ne szórhassa és ne érlelhessen termést, ennek érdekében akár többször is el kell végezni a védekezés
különböző módszereit.
 Gyomláláskor ügyeljünk arra,
hogy a növényt gyökerével
együtt húzzuk ki a talajból. A kézi irtást mindig kesztyűben kell
végezni. Az irtást ne bízzuk gyerekekre, mert a magas pollen
koncentráció kiválthatja a lappangó allergiát.
 Kaszáláskor a talajszinten,
gyökérnyaki részen kell a növényt elvágni, ekkor a növény
nem tud újra kihajtani. Ha az egy-
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Az elterjedés hatékony megakadályozásának elsõ, legfontosabb lépése
a parlagfû felismerése - gyakran tévesztik össze a fekete vagy fehér
ürömmel. Egynyári, 20-150 cm magas, felálló szárú, rendszerint dúsan
elágazó, terebélyes növény. Elágazó szárából oldalhajtások nyúlnak ki.
Az oldalhajtások csúcsán találhatók a porzós virágok: egy virágzatban
15-35 halványsárga virág van, a lecsüngõ virágok apró csészékhez hasonlítanak. Levélzete sötétzöld, puha, erõsen tagolt, összetett.
A magvak a téli nyugalmat követõen, március végétõl kelnek, majd április-május folyamán tömegesen jelennek meg a kis növények.
Virágzásuk július közepe körül kezdõdik és folyamatosan tart a korai fagyok beálltáig. Egyetlen virágban akár 8 milliárd pollen is termelõdhet,
az allergiás reakció kiváltásához pedig már - arra érzékenyek esetében 1 m3 levegõben 30-40 pollen jelenléte is elegendõ!

szeri kaszálás nem eredményes
(ha a megmaradt oldalrügyekből
oldalhajtásokat nevel), a kaszálást virágzás előtt meg kell ismételni.
 Vegyszeres gyomirtást csak
olyan helyen szabad alkalmazni,
ahol ez embereket, főként gyermekeket semmilyen módon nem
veszélyeztet.
Mit tegyen a
pollenallergiás beteg?
Mindenfajta allergiás betegség
esetén fontos az allergének, kiváltó tényezők lehetőség szerinti kerülése. Mivel a tünetek időben való felismerése igen fontos, ha allergiára gyanakszik, forduljon mihamarabb orvoshoz. Az időben
megkezdett kezelés és az előírások
betartása nem csak a tünetek csökkentése, illetve megszüntetése miatt, hanem a szövődmények megakadályozása szempontjából is lényeges.
Az allergiás szezonban, különösen magas pollenszám esetén (meleg, szeles, száraz időben):

 lehetőleg minél többet tartózkodjon zárt helyen;
 ne aludjon nyitott ablaknál,
gépkocsiban felhúzott ablakkal
utazzon;
 ne kiránduljon rétre, erdőbe;
 nyaralását az adott növény virágzási időszakához igazítsa;
 pihenéshez lehetőleg magas
hegyvidéket, tengerpartot, barlangtúrákat tervezzen;
 ne nyírjon füvet, ne gyűjtsön,
forgasson szénát;
 ne napozzon, ne kertészkedjen
frissen kaszált fűben;

Erzsébetvárosban is évről évre emelkedik az allergiás túlérzékenységben szenvedő betegek
száma, „köszönhetően” a szenynyezett levegőnek, egészségtelen
életmódnak, dohányzásnak. A
fenti hajlamosító tényezők figyelembevétele is szükséges az allergia elleni küzdelemben. Ehhez
persze gyakran változtatnunk kellene korábbi, jól megszokott életmódunkon, ami nem is olyan
könnyű!
ÁNTSZ VI.-VII. kerületi
Intézete

A parlagfû jelzõnövény, jelzi a környezet elhanyagoltságát, gazdátlanságát.
Nem elég csak irtani a parlagfüvet! A lakóterületeket kitartóan gondozni, gyepesíteni, virágosítani kell. Zárt növénytakaró, dús vegetáció mellett csökkennek a
parlagfû életlehetõségei. Mindannyian tehetünk rendezettebb, egészségesebb
környezetünkért!
A vonatkozó jogszabályok szerint a terület tulajdonosának kötelessége az ingatlanán és az ingatlan elõtti járdán a gyommentesítés, parlagfû mentesítés elvégeztetése még a bimbózási idõszakban. Aki ezt június 30-ig elmulasztja, szabálysértést követ el, és 5 millió forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

Ingyenes szám a parlagfüves terület bejelentéséhez!
Ha VII. kerületi közterületen vagy zárt kertben parlagfüvet lát, akkor bejelentheti az önkormányzat ingyenesen hívható telefonszámán (06-80-204-531) illetve az info@erzsebetvaros.hu e-mail címen. Az önkormányzat gondoskodik a gyom eltávolításáról!
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Zsebbe vágó megállapodások, avagy
hogyan lehet olcsóbb a gáz és az áram?
A júniusi testületi ülésen előterjesztett javaslat arról tájékoztat, hogy elvben 5-8 százalékkal is olcsóbb lehet januártól
a gáz ára. Hogyan? Az EU júliustól az áram, januártól pedig a gáz beszerzését liberalizálta, így az önkormányzatnak
is lehetősége nyílik közbeszerzés útján, előnyösebb feltételek mellett hozzájutni az említett energiaforrásokhoz tájékoztatott Hunvald György polgármester. Mint elmondta: Erzsébetváros önkormányzata elsők között kíván élni a
versenyhelyzet által adott lehetőséggel.
Megszûnik a
monopolhelyezet
Az előterjesztésben megfogalmazódott: az Országgyűlés már tárgyalja
a villamos energiáról szó-

Hunvald György

ló
törvényjavaslatot,
melynek célja a teljes
verseny megteremtése.
Várhatóan 2008. január
1-től a jelenlegi kettős
- közüzemi és szabadpiaci - modell megszűnik,
helyét tiszta versenypiaci
modell veszi át, amelyben a versenyt csak az
erőfölényes helyzetekkel

való visszaélés megelőzése, illetve a kiszolgáltatott felhasználók védelme
érdekében lehet korlátozni. A felhasználók, illetve
a kereskedők szabadpiaci
körülmények között szerezhetik be, a termelők
pedig ugyanilyen módon
értékesíthetik a villamos
energiát.

lassza a legjobb ajánlatot
nyújtó céget, így jó néhány százalékot megspóroljon a számlákból.
Fontos
az összefogás
Hunvald György véleménye szerint, több kerület összefogása esetén
jelentősen nő az igé-

nyelt mennyiség, így
még előnyösebb üzlet
kötető.
- Képviselő-testületünk elfogadta az Első
Energiabeszerzési Önkormányzati Társulás
létrehozását, melyhez reményeink szerint csatlakozik Józsefváros és Terézváros is, és számítunk

Nemzetközi
tapasztalatok
alapján
- Az Európai Unió döntése, illetve a törvény hazai
elfogadása feloldja a jelenlegi monopolhelyzetet, már ami a gázt-, és az
áramot értékesítő cégeket
érinti - mondta Hunvald
György polgármester. - A
monopolhelyzet megszűnésének eredményeként
várhatóan megjelenik a
piacon 30-40 cég, melyektől a fenti energiahordozókat be lehet szerezni. Az önkormányzat
előtt áll a lehetőség, hogy
közbeszerzés útján kivá-

az V. kerület társulására
is. Összefogásunk eredményeként a gáz és az
áram árának liberalizálása után - mint már azt az
EU-s tapasztalatok is
bizonyítják - jelentősen
csökkenthetjük az áram
és a gáz árát azzal, hogy
megversenyeztetnénk az
energiakereskedőket.

Illusztráció

A gázfelhasználás önkormányzati támogatása
A gázfelhasználást az önkormányzat többféleképen támogatja, ebből az
egyik a gázvezeték felújítási pályázat, melynek eredményét előző lapszámunkban olvashatták. A gázszolgáltatásból kizárt házak támogatása, a
fűtéskorszerűsítési pályázat és a lakásfenntartási támogatás is egy-egy
olyan lehetőség, mely a rászorulókat segíti. Részleteket Gergely József
kerületfejlesztési alpolgármestertől tudtunk meg.
Gázvezeték
felújítási pályázat
Előző
lapszámunkban
részletesen tájékoztattuk
olvasóinkat a gázpályázat
eredményéről. A gázpályázaton 72 pályázó indult, összesen 94 millió
forintnyi igénnyel. A bizottság a nagyszámú jelentkező miatt csak a pályázatban kiírt útvonalon,
azaz az útfelújítással

érintett utcákban lévő társasházaknak tudott támogatást adni. Így 21 pályázatot minősített megfelelőnek, míg 28 db-ot érvénytelennek.
Gázszolgáltatásból
kizárt házak
A gázszolgáltatásból kizárt
házak esetében a feltétel jellegéből - a kizárás - adódik,
hogy egész évben folyama-

tos a pályázat. Nem időhöz
kötött, amikor egy háznál
bekövetkezik ez a helyzet,
kérhetik a támogatást.
Fûtéskorszerûsítés
Fűtéskorszerűsítésre is van
pályázat, amit nemrég bírált el a szociális és egészségügyi bizottság. A beérkezett négy pályázatból
egyet el kellett utasítani,
mert a hiányzó dokumen-

tumokat a pályázó nem
pótolta. A három támogatott pályázat cirkófűtés létesítésére szólt 650-960
ezer forint értékben. Ebből
az összegből 327-375 ezer
forint vissza nem térítendő támogatás.
Az önkormányzat
és a Gázmûvek
együttmûködik
Az előbb bemutatott támogatási
formáknak
résztvevője a Fővárosi
Gázművek Zrt. is, melylyel az önkormányzatnak
évek óta sikeres együttműködési szerződése van
a gázvezeték felújításra

és a fűtéskorszerűsítésre.
A Gázművek évente átadja a keretösszeget az
önkormányzatnak, ahol
ez a fenti pályázatok útján talál gazdára.
Lakásfenntartási
támogatás
Az utolsó támogatási forma a lakásfenntartási támogatás. Itt a különböző
rezsiköltségek között szerepelhet a gázszámla támogatása is. Ez a szociális támogatás folyamatosan kérhető, részletei
megtalálhatóak a kerület
honlapján, a www.erzsebetvaros.hu címen.
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Nem, az engedély nélküli „romkocsmákra”
Forró nyári napokon az kértem az azonnali bezáráshoz.
ember amíg teheti behúzó- A polgármester egyeztetett az
dik a hűvösebbnek mond- épület tulajdonosával, és az álható lakásba, ám estefelé, láspontok ismertetése után megamikor már elviselhetővé állapodtak abban, hogy a tulajcsökken a hőmérséklet, so- donos leállíttatja az engedély
kan ülnek be egy frissítő nélküli „kitelepülést”.
italra valamelyik szórakoA társasház belső udvarán
zóhely, étterem, presszó, folytatott vendéglátó tevékenyesetleg kiskocsma teraszá- ség végzéséhez jogerős műköra. Erre azonban csak ak- dési engedély, - és a tulajdonos,
kor van mód, ha a vendég- társasház esetén a tulajdonosok
látóegység engedélyt kért, -, a vendéglátó üzlet előtti közés kapott a terasz megnyi- területen történő üzemeléshez
tására.
közterület használati engedély
Az elmúlt időszakban több ol- szükséges. Mindkét engedélyt a
vasói panasz is érkezett hoz- területileg illetékes önkormányzánk ilyen „teraszok” kapcsán, zat polgármesteri hivatalában
és dr. Bolesza Emőke képviselő lehet kérelmezni. A működési
is lakossági bejeengedély kiadása
lentés után jutott el
a jegyző hatásköaz Akácfa utca 47.
rébe tartozik, a
szám alatti, egyébközterület hasznáként lakatlan épülatáról a terület
lethez, melynek
tulajdonosának
belső udvarán épképviselője
pen egy ilyen kihe- adott esetben a
lyezett vendéglátópolgármester
ipari egység kialadönt.
kítása volt folyaA probléma
matban.
általános jellege
- Ezt az épülemiatt megkeresDr. Bolesza Emõke
tet eladta az öntük az ügyfélszolkormányzat, és az
gálati irodát, miúj tulajdonos enlyen jogszabágedélyével az egyik kerületi lyoknak kell megfelelnie a kévendéglátóhely elkezdte kiala- relmezőnek, illetve mit tehet az
kítani „kerthelyiségét” az udva- a lakó, akit zavar a tevékenység.
ron - tájékoztatott a képviselő. Mivel már maga az építkezés, Engedélyköteles
és az „előzetes működés” is za- tevékenység
varta a környéken élőket, pa- Mint megtudtuk, az engedélyenasszal fordultak hozzám. Mi- zés illetve a működés során a tekor kimentem a helyszínre, ki- lephelynek meg kell felelni az
derült, hogy semmilyen enge- üzletek működéséről és a belkedély nincs jelenleg az üzemelte- reskedelmi tevékenység folytatő birtokában, így Hunvald tásának feltételeiről szóló
György polgármester segítségét 4/1997. (I. 22.) számú Korm.

rendeletben, a vonatkozó építésügyi szabályokban, valamint
egyéb jogszabályban (pl.: zajés rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 47/2001. ( XI.
30.) önkormányzati rendelet)
foglalt feltételeknek.

Ezt az udvari szórakozóhelyet egyelõre nem nyithatja ki az üzlet vezetõje, mivel a ház tulajdonosának engedélye kevés a mûködtetéshez.

A vendéglátó tevékenységre
szóló működési engedély (az
előírt feltételek betartását figyelembe véve) visszavonásig érvényes, míg a közterület használati engedély meghatározott
időintervallumra szól.

Mit tehet a lakó?
Amennyiben a környékbeli lakókat (bármely) vendéglátóhely
működése zavarja, úgy bejelentést tehetnek a rendőrhatóság
felé, illetve kérhetik a zavaró
vagy jogellenes állapot megszüntetését a jegyzőtől. Az eljárás lefolytatására, továbbá a
szükséges intézkedés megtéte-

Méltó emléket kíván állítani az önkormányzat

Új pályázatot írnak ki az ‘56-os emlékműre
A képviselő-testület június 15-i testületi ülésén döntöttek
arról, hogy a januárban kiírt, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének megörökítésére állítandó köztéri alkotás terveire szóló pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Az emlékmű tervezett helyszíne a Rózsák terei templomkert hátsó parkrésze.
Mint a testületi ülésen kiderült, a
felhívásra négy hivatásos képzőművésztől 4 darab, modellként is
bemutatott pályamunka érkezett,

melyeket a képviselő-testület által a pályázat kiírásakor létrehozott ad hoc bizottság véleményezett. A bizottság állásfoglalásá-

lére természetesen a fentebb jelzett jogszabályok az irányadóak.
Az eredeti, bár nem egyedi
problémával kapcsolatban megtudtuk, hogy az Akácfa utca 47.
szám alatti házra vonatkozóan,

ban egyik pályamunkát sem tartotta méltónak a forradalom megörökítésére és a kijelölt helyszínre, így nem javasolták a Budapest
Galéria által szervezendő szakmai zsűri értékelését sem. A köztéri alkotás pályázatát érvénytelennek nyilvánította a testület, az
‘56 emlékmű terveire új pályázatot ír ki az önkormányzat. A részletekre később visszatérünk.

vendéglátó tevékenység végzésére jogosító, a 4/1997. (I. 22.)
sz. Korm. rendeletben meghatározott, működési engedély nem
került kiadásra, az eljárás jelenleg folyamatban van.

A K Ö Z T E R Ü L E TFELÜGYELET
ÚJ HONLAPJA
Gyakorlati tapasztalatunk azt mutatja, hogy az állampolgárok igazából nincsenek tisztában azzal,
hogy a közterület-felügyelet konkrétan mivel foglalkozik, mik tartoznak feladataink közé, illetve milyen
hatáskörrel rendelkezünk. Úgy
gondoltuk, hogy a kornak megfelelõen „közelítünk” a kerület lakói felé. Lehetõségünk nyílt arra, hogy a
világhálón önálló lappal jelentkezzünk, melyben megismertetjük
Önöket többek között szervezeti
felépítésünkrõl, feladatainkról, intézkedéseinkrõl, azok jogszabályi
háttereirõl. Mindezt abban a reményben tesszük, hogy „Köz”ösen
a „Köz” érdekében, a „Köz”terület
rendjének javítása még eredményesebb lesz a jövõben.

A honlap címe:
www.7keruletkozterulet.
shp.hu
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ERZSÉBETVÁROSIAK
ERZSÉBETVÁROSRÓL
Internetszokások
Kortól független, sokféle információ
gyûjthetõ be általa és változatos célokra használható. Ez nem más, mint az
internet. De nézzük csak, az erzsébetvárosiak mire használják a világhálót!

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

Lakossági fórum a közrendrõl és közbiztonságról

Az újjá alakult klub idén immár
második fórumát tartotta. Dr.
Vedres Klára, a klub elnöke bevezetőjében elmondta, működési tervükben szerepel a fórumok szervezése, ilyenkor a kerületi közélet szereplőitől kérnek tájékoztatást munkájukról,
tevékenységükről. A mostani

siakat a köznyugalmat zavaró
események idegesítik a legjobban, mint a szórakozóhelyek
lármája, vagy akár a közértek
előtti éjszakai italozás. Kiemelt
néhány esetet, amire a lakosságnak érdemes odafigyelnie.
Például a lakások bejárati ajtaját feltétlenül zárjuk, a bank-

tonságban érezhetjük magunkat, szabadon járhatunk-kelhetünk.
Bán Imre a közrend és környezetvédelmi bizottság elnöke
tájékoztatójában kiemelte, hogy
az önkormányzatnak jó az
együttműködése a rendőrséggel
és a jövőben még több támogatást szeretnének adni a védelmi
szervnek, ha lehet, munkájukat
szolgálati lakások biztosításával
segítenék. A bizottság elnöke
hangsúlyozta, az önkormányzat
mindent megtesz azért, hogy
jobb legyen a kerület közbiztonsága. Hatékonyan működik

rendezvényen Nagy-Juhák István, a hetedik kerületi rendőrkapitányság vezetője és Bán
Imre, a közrend és környezetvédelmi bizottság elnöke számoltak be saját területük érdekességeiről.
Nagy-Juhák István elmondta, bár Erzsébetváros más
kerületekhez képest bűnügyi
fertőzöttségét tekintve sokáig
kiemelt helyen szerepelt, 2001.
és 2002. óta a bűnözés szerencsére visszaszorult. Az ismertté vált bűncselekmények felére
csökkentek és ma már azon kerületek közé tartozunk, ahol a
legkevesebb a bűncselekmények száma. Egyes bűnözési
kategóriákban a csökkenés a
80%-ot is eléri. A 2007-es év
eddigi adatai szerint egyes
bűncselekmény típusok meghaladják a tavalyi eredményeket, mások jóval kevesebbet
mutatnak. A rablások visszaszorulóban vannak a kerületben. Kiderült, az erzsébetváro-

kártyát és a PIN-kódot ne tartsuk egy helyen, a kerékpárokat
tárolókban helyezzük el vagy
vigyük be a lakásba, ügyeljünk
az úgynevezett trükkös lopásokra, amikor a csalók magukat cégek, intézmények képviselőinek kiadva akarnak becsapni bennünket. Nagy-Juhák
István hangsúlyozta, objektíven tekintve a kerületben biz-

a kerületőrség és a közterületfelügyelet, alkalmazzák a térfigyelő rendszert és ösztönzik,
hogy a lakosság körében is elterjesszék a távfelügyeleti rendszer alkalmazását - ez egyébként az önkormányzati intézményekben már él - , amely nagyobb hatékonysággal előzi
meg vagy deríti fel a bűneseteket.

Az Erzsébetvárosiak Klubja „Közrend és közbiztonság kerületünkben” címmel lakossági fórumot szervezett. Vendégek voltak Bán Imre, a közrendvédelmi és
környezetvédelmi bizottság elnöke, és Nagy-Juhák
István, a VII. kerületi rendőrség vezetője, akit június
15-i hatállyal a budapesti főkapitány helyettesévé
neveztek ki.

Pápa Viktória Katalin:
- Naponta körülbelül három órát töltök az internet elõtt. Leginkább tanuláshoz használom, de
szeretek levelezni is. Kizárólag célirányosan keresgélek, csak úgy kutatni, különbözõ oldalakat nézegetni nem
szoktam.
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Mátyus Dániel:
- Internet hibajavítással
foglalkozom, de naponta
magam is igénybe veszem az internet szolgáltatásait. Híreket olvasok,
rádiót hallgatok, itt tájékozódom a televíziós és rádiós mûsorok
programjairól. A net segítségével tartom a
kapcsolatot a külföldön élõ barátaimmal.
Most, hogy babát várunk, megint jó szolgálatot tesz majd a világháló.

Mészáros Gáborné:
- Tavaly, a terhességem
óta netezem. Többnyire
délután vagy este használom az internetet és leginkább a babás oldalakat
nézegetem. Nálunk
egyébként reggeltõl estig
megy az internet, mert a férjem egy ruházati web áruházat mûködtet, így számára ez munkaeszköz is.

Éri Ilona:
- Egyelõre alap szinten
értek az internethez, de
tervezem, hogy beiratkozom egy tanfolyamra, a
lányom ugyanis külföldre
megy dolgozni, ezért a levelezéshez és az internetes telefonáláshoz nagyon hasznos lesz a net. Engem az étkezéssel kapcsolatos információk és a gyógyfüvekrõl szóló oldalak érdekelnek a legjobban.

Bárczi Béla:
- Építkezéssel kapcsolatos a munkám, így ehhez
használom a legtöbbet
az internetet. Elolvasom
a napi híreket, rákeresek
kulturális témákra és
programokra, levelezek. Nagyon szeretem, mert amire kíváncsi vagyok, mindent megtalálok rajta.

KERÜLETÜNK

R E N D Õ R K A P I T Á N YA
F Õ K A P I T Á N Y H E LY E T T E S L E T T !

A rendészeti miniszter június 15-én (lapzártánk elõtt)
ünnepélyes keretek között beiktatta hivatalába Tóth
Gábort, az új budapesti rendõrfõkapitányt. A helyettesi
posztokat Bodnár Zsolt és Nagy-Juhák István tölti be.
Nagy-Juhák István eddig a VII. kerület rendõrkapitánya
volt, Bodnár Zsolt pedig a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának fõosztályvezetõje. Takács Albert
rendészeti miniszter elmondta, hogy az új rendõri vezetõk feladata lesz a lakótelepi és a city-rendõrség erõsítése, valamint a lopások, betörések számának csökkentése és a közlekedési morál javítása.
Gratulálunk Nagy-Juhák István kinevezéséhez!
Következõ lapszámunkban visszatérünk a témára.
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KÖZÉLET

Lakossági fórum a hajléktalan ellátásról

Hallgattassék meg a másik fél is!
A Murányi utcai téli, éjszakai
hajléktalan szálló megnyitása
ellen a környék lakói aláírást
gyűjtöttek. A felmerült kérdések megvitatására Bán Imre a közrendvédelmi és környezetvédelmi bizottság elnöke lakossági fórumot hirdetett meg. A feszültséggel teli
eseményen a felek között komoly vita alakult ki, sok kérdés és válasz hangzott el.
A lakossági fórumon Bán Imre elnök bemutatta a meghívott vendégeket, majd kérte a szép számmal
összegyűlt lakókat, tegyék fel kérdéseiket. Kérdés volt bőven, legtöbben azt szerették volna tudni, az
önkormányzat miért adta el a Kazinczy utcai épületet, ahol korábban hajléktalan szálló működött,
valamint azt, hogy egy éjszakai
szálló működtetéséhez miért éppen
a Murányi utcára esett a választás
és hogy milyen időtartamra nyit
meg az ideiglenes szálló. Bán Imre
elmondta, az ideiglenesen működő
Kazinczy utcai épületet az önkormányzat gazdasági helyzetére való
tekintettel értékesítette, mert kapott
egy kedvező ajánlatot. Az önkormányzati tulajdonú Murányi utcai
épületet pedig alkalmasnak találta
egy hajléktalan intézmény működtetésére, így esett rá a választás. A
lakók megkérdezték, megoldhatóe, hogy a szállót valahol külterüle-

Simon Péter képviselõ, Parnó Román a körzet képviselõje, Dulai Roland,
Bán Imre és Solymári Gabriella bizottsági elnökök

ten és ne a kerület szívében működtessék. Solymári Gabriella, a
szociális és egészségügyi bizottság
elnöke erre azt válaszolta, a hajléktalanok problémáját ott kell kezelni, ahol fellelhetőek, ez pedig a hetedik kerület. Parnó Román a körzet képviselője pedig azt mondta,
mindenki döntse el maga, miért legyenek szolidárisak a hajléktalanokkal szemben. Bán Imre megkérte a kérdezőket, mondják el
szempontjaikat, miért ne legyen
hajléktalan szálló a Murányi utcában. A válaszban elhangzott, a lakók félnek, a szálló egyre több hajléktalant vonz majd a környékre,

kosz, piszok és rendbontás lesz, nő
a bűnözés, értéktelenedik a lakások
ára. A rendőrség képviseletében
Pataki László, a közterület-felügyelettől pedig B. Kiss Mihály
nyugtatta meg a résztvevőket,
hogy a Kazinczy utcai szálló életében sem érkezett semmilyen komolyabb lakossági panasz rendbontásról, rendzavarásról, amit
hajléktalanok okoztak volna. Pataki László hangsúlyozta, a jövőben
a Murányi utca még védettebb terület lesz, a szálló megnyitásától
számítva munkatársai gyakrabban
járőröznek majd. Dulai Roland, a
szállót működtető Myrai Katolikus

Tripla boldogság: erzsébetvárosi hármasikrek
Triplán érkezett a boldogság az
erzsébetvárosi Kertész családhoz.
Februárban a fiatal pár családja
rövid időn belül öt fősre szaporodott, amikor is megszülettek a
hármasikreik.
Réka Veronika, Krisztán és
Richárd azóta már majdnem fél
éves, egészséges, gyönyörű kisbabák. Tény, hogy hármasikrek
manapság jóval többször születnek mint egy évszázaddal ezelőtt,
hiszen a meddőségi kezelésen átesett nők, illetve a lombikbébik
esetében nem különleges alkalom
az ikerszületés. Ami igazán különlegessé teszi a Kertész családot az az, hogy a babák teljesen
természetes úton kívánkoztak
egyszerre hárman a világra. Az
ikerszülés előfordulásának esélye
körülbelül egy a nyolcvanhoz,
ebből négy esetben egyszer egy-

Egyház nevében megerősítette,
hogy a szálló szigorú szabályok
szerint működik, ebben már több
éves tapasztalatuk van. Étkezést,
tisztálkodási lehetőséget, éjszakai
szállást és képzést, sőt akár munkát
is biztosítanak a hajlék nélkülieknek és megpróbálják őket visszaintegrálni a társadalomba. Amint
mondta, a szálló ideiglenesen két
évre kapott működési engedélyt,
megnyitását október elsejére tervezik és 2008. májusáig tartanak
majd nyitva. Kiemelte, hogy a Murányi utcai épület felújításáért az
egyház teljes anyagi felelősséget
vállalt.
Bán Imre a szállót esélyt adó
szociális intézménynek nevezte,
végezetül, bár az a lakók számára
teljes megnyugvást nem jelentett,
elmondta, a szállót egy hónapos
próbaidővel indítják be. Ezt követően egy ismételt lakossági fórumot tartanak és amennyiben a lakók bármilyen problémát észlelnek, akkor az önkormányzat a döntését felülvizsgálja.

T- M A
Rendkívüli nyári
esemény az Örkény
Színházban!
Az Örkény Színház társulata a
nyár folyamán is dolgozik, Csehov
Platonovját Jurij Kordonszkij, a világhírû pétervári Malij Tyeatr (Lev
Dogyin színháza) egykori színésze és rendezõje állítja színpadra.
Kordonszkij jelenleg az Egyesült
Államokban tanít, ezért csak nyáron dolgozik Európában.
Kordonszkij elsõ magyarországi
munkájához színházunkat választotta. A hivatalos bemutató októberben lesz, az érdeklõdõk azonban július 19., 20., 21-én már
megtekinthetik a kész elõadást!

Új trolik

petéjű ikerpár lát napvilágot. Léteznek több tagból álló ikerségek
is: a hármas ikrek előfordulásának esélye egy a 8 ezerhez, a négyes ikreké egy a 730 ezerhez, az
ötös ikreké egy a 65 millióhoz.
A három baba ellátása bizonyára nem kis feladat, képün-

kön a szülők és az ifjú apa édesanyja tartják kezükben a kicsiket. Egészséges, boldog életet
kívánunk a babáknak, a szülőknek, nagyszülőknek pedig végtelen türelmet, és azt, hogy sok
örömük legyen a tripla gyermekáldásból!

A fenntartható városi közlekedéshez járul hozzá az a 4 új már Budapesten összeszerelt TROLINO,
amelyek a legkorszerûbb energiatakarékos, környezetbarát
technikával készültek. A BKV
összesen 10 darab Trolinót rendelt meg a Ganz-Skoda cégtõl,
amelyeket várhatóan nyáron helyeznek üzembe. A tíz megrendelt jármûvet a BKV a 70-es, a
76-os és a 78-as trolik vonalán
fogja használni.

K Ö Z É L E T – T Á J É K O Z TAT Ó
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Vizitdíj
visszaigénylés
A visszaigényelt vizitdíjak
kifizetésének következõ
idõpontjai:
2007. június 28. és július 19.
A vizitdíj visszaigénylése iránti kérelmet a VII. kerületben
lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkezõ biztosítottak a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján ( Erzsébet krt. 6, Garay utca 5.) nyújthatják be,
legkésõbb a tárgyévet követõ 60 napon
belül.
A kérelemhez csatolni kell:
 az adott naptári évben
igénybe vett ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított, a
vizitdíj-visszaigénylésére
feljogosító 20 alkalmat igazoló nyugtát, illetve számlát,
 továbbá a visszaigényelt vizitdíjak befizetését igazoló (20 alkalom
feletti) nyugtát, illetve számlát.
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Megtörtént...

Biztonságunk érdekében
jobb bizalmatlannak lenni!
Az elmúlt időszakban
megszaporodtak a
fővárosban az olyan
események, melyek
egy csaló társaság tevékenységét bizonyíthatják. Ahhoz, hogy
meg tudjuk védeni
magunkat, jobb bizalmatlannak lenni mindenkivel, aki az ajtónkon becsöngetve, bármilyen
indokból
pénzt, előleget kér egy
jövőbeni munkáért.
Gergely József alpolgármester két megtörtént eset kapcsán kereste fel szerkesztőségünket.

még nyertesek sem lehetnek. Ráadásul - tette hozzá
az alpolgármester - a nyílászárók, így például az ablakok cseréje a támogatással együtt is sokkal többe
kerül, mint 20 ezer forint.

Gergely József
Fontos, hogy a 20 alkalmat külön kell számolni mind a háziorvosi (fogorvosi)- alapellátás, és a járóbeteg (fogászati)szakellátás esetében!
Az adatok ellenõrzéséhez szükséges a kérelem leadásakor bemutatni a személyi igazolványt, lakcím kártyát, TAJ
kártyát!
A vizitdíj visszatérítésére csak a nem emelt összegû vizitdíj (300 Ft) fizetése esetén van lehetõség.
A kérelem beszerezhetõ mindkét Ügyfélszolgálati Irodán
(Erzsébet krt. 6., Garay u. 5.), ill. letölthetõ a www.erzsebetvaros.hu weboldalról.
A vizitdíj visszaigénylésére irányuló eljárás illeték- és költségmentes.

Visszaigényelt vizitdíj kifizetése:
A jegyzõ a megállapított összeg visszatérítésérõl az ügyfél
kérelme szerint (postai úton, átutalással, vagy személyes
átvétellel) intézkedik.
Amennyiben a kérelmezõ a visszaigényelt összeg készpénzben történõ kifizetését kéri, úgy azt a jegyzõ, az általa megjelölt idõpontban - havonta egy alkalommal - köteles
biztosítani.
A kifizetés napjait az önkormányzat, helyben szokásos módon közzéteszi (Erzsébetváros Újságban, Önkormányzat
hirdetõtábláin, ill. Erzsébetváros honlapján)
A visszaigényelt vizitdíjak kifizetésének következõ idõpontjai: 2007. június 28. és 2007. július 19.
 A visszaigényelt vizitdíjak a Polgármesteri Hivatal Pénztárában (Erzsébet krt. 6. fszt.) kerülnek kifizetésre, délután
3 óráig.
 Az ügyintézés ideje - a kérelem benyújtásától a kifizetésig - kb. 30 - 60 perc.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

Ne dõljünk be!
Egy ablakcsere több
100 ezer forint is
lehet!
Húszezerbõl
biztosan nem jön ki!
Az alpolgármester által
említett alábbi eset az egyik
szomszéd kerületben történt, ám az elmúlt hetekben
több jelzés is érkezett hozzánk, hasonló esetről. Így
például a képviselő-testület
egyik tagja személyesen is
találkozott az illetővel, aki
az után, hogy igazolványt
kért tőle a képviselő, egyszerűen elszelelt.
A szomszédos kerületben történt esetben, a csalók azzal az indokkal csengettek be a lakásokba, hogy
az ott élők nyertek az ablakcsere pályázaton és ha
rögtön fizetnek 20 ezer forintot, akkor náluk is kicserélik az ablakot.
- Tudni kell, hogy a
nyílászáró cserére is vonatkozó energiatakarékossági
pályázatra a lakás tulajdonosnak vagy a társasháznak jelentkezni kell, nem
jönnek helybe a pályázatot
kiírók, és nem mondják
senkinek, hogy pályázat
nélkül nyert - tudtuk meg
Gergely József alpolgármestertől. - Mivel a pályázat még nem zárult le, így

Nagyon fontos tudnivaló, hogy bárki, aki az önkormányzatra,
önkormányzati vagy minisztériumi pályázatra való hivatkozással becsenget a lakókhoz, mindenképpen igazolvánnyal kell, hogy igazolni
tudja magát! Nem szabad
elfogadni, ha azt állítják,
hogy éppen nincs náluk
igazolvány, elvesztették,
otthon felejtették, stb. Ha
az igazolvány bemutatása
után sem vagyunk biztosak
az illető hivatalos minőségében, ellenőrizzük le, és
hívjuk fel az igazolványon
szereplő telefonszámot.
Főleg az idősebb, egyedül
élő lakó számára tanács,
hogy inkább ne nyisson ajtót, amíg nem biztos a becsengető idegen hivatalos
minőségében!
Biztonságos
üzletek
Gergely József alpolgármester a kerületben történt
esettel kapcsolatban a távfelügyelethez való csatlakozás lehetőségére hívja fel
a figyelmet. Miért? Az
egyik Wesselényi utcai üzletbe bement két ember. Ez
teljesen természetes dolog,
hiszen az üzletek a betérő
vevőkből tartják fent ma-

gukat. Ám, miközben a tulajdonossal
beszéltek,
újabb két „vásárló” érkezett, akik olyan termékeket
kívántak venni, melyek
nem kaphatóak az üzletben. Miután a tulajdonos
nagy nehezen kitessékelte
a két illetőt, észrevette,
hogy „vendégeivel” együtt
az ott lévő táskája is eltűnt.
Nyilvánvaló, hogy az üzleteket nem lehet bezárni a
vevők elől, és az esetek
többségében egyszerű, hétköznapi emberek térnek be
vásárlási szándékkal a boltokba. Sokan védekeznek
úgy, hogy az üzletajtót zárva tartják, és csak csengetésre nyitják ki, ez azonban
csak a kis forgalmú üzletek
esetében jelenthet megoldást.
- Biztonságot nyújthat a saját kamerarendszer kiépítése, bár ennek igazán akkor
van értelme, ha az adatokat
rögzítik, illetve van valaki,
aki figyeli a kamera által
közvetített képet. Igazán
sokat segíthet azonban a
kerületi önkormányzat által
kialakított távfelügyelethez
való csatlakozás, mivel
azon felül, hogy riasztani
lehet őket, a kiépített rendszer állandó védelmet is
biztosít.
Távfelügyelet
A VII. kerületi önkormányzat által megvásárolt, és
az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kht. által üzemeltetett térfigyelõ rendszeren
keresztül mûködõ távfelügyeleti
rendszert
a
Securitas Kft. üzemelteti.
Megrendeléseket fogadnak telefonon, faxon és emailen is. Telefonszám:
06/1/323-0851
Fax.:
06/1/323-1040
E-mail:
technika@securitasbsz.hu. A beérkezett megrendeléseket 24 órán belül
visszahívják, egyeztetik az
igényeket.
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Rövid idõn belül sikerült elhárítani a veszélyt

Lépcsõomlás a Nefelejcs utcában
Táskát lopott
A Garay utcában található
egyik boltból egy ismeretlen tettes eltulajdonította a sértett táskáját, személyes iratait és készpénzét. A grafikán látható elkövetõ körülbelül 40 éves nõ, 160
centiméter magas, vékony testalkatú, haja sötét színû, vállig
érõ. A bûncselekmény elkövetésekor piros színû kötött pulóvert, fekete színû nadrágot és
strandpapucsot viselt.

Elvágta a láncot

Lépcsőomláshoz riasztották az illetékeseket
május 21-én délután a
Nefelejcs utca 16. szám
alatti lakóházból. A háromszintes, belső udvaros épület lépcsőházában
több lépcső is leszakadt,
így az emeleteken lakók
fent rekedtek, illetve a
haza érkezők nem tudtak
feljutni otthonaikba. Az
esetről Pásztor József, a
VII. kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség vezetője tájékoztatott.
Az épület 22 lakásos,
földszint és még két emelet magas, külső függőfolyosós egy lépcsőházas
társasház. A második
emelet utáni padlásfeljáró kő lépcsőzetéből egy
közel 100 kg súlyú elem
esett le az első emeletre
további két lépcsőfokot
törve össze. A lépcsőházban senki sem tartózkodott, így személyi sérülés
nem történt, azonban az
első és a második emeleten lakók fent rekedtek, a
haza érkező lakosok pedig nem tudtak feljutni a
lakásukba.
- Délután fél ötkor
kaptam a riasztást az önkormányzat ügyeletes
statikusától. Érkezésemkor már jelen volt az önkormányzati vagyonkezelést végző Erzsébetváros Kft.-től Galambos
András igazgató, Scher
István
ügyintéző,
Ruzsics László műszaki

vezető és az önkormányzattól Nagy Zoltán statikus. Mint megtudtam, az
elsőként érkező tűzoltósági szakemberek megállapították, hogy közvetlen életveszély nem áll
fenn, így ők visszavonultak, illetve ismételten kijöttek volna, amennyiben szükségessé válik,
hogy emelőkosárral kihozzák a fent rekedt lakókat - tudtuk meg Pásztor Józseftől. - A statikus
és a műszaki vezető
megállapították, hogy a
lépcsők aládúcolásával
az ideiglenes használatot
biztosítani lehet, így ha a
délután és az este folyamán az aládúcolás megtörténik, úgy a lakókat
nem kell kiköltöztetni,
ideiglenes elhelyezést
biztosítani számukra.
Felvettem a kapcsolatot
Hunvald György polgármesterrel, aki szintén a
helyszínre sietett, illetve
hívtam a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság
Ügyeletét, továbbá rendőri biztosítást kértem és
kaptam a kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályvezetőjétől. A műszaki vezető
felmérte az anyag és
munkaerő szükségletet,
biztosította a szakembereket, azonban az anyag
nem állt rendelkezésükre, mivel ekkor már minden fatelep zárva tartott.
Ezért a Fővárosi Polgári

Védelmi Igazgatóság segítségével a Ferihegyi
bázisról bocsátották rendelkezésre és szállították
ki a szükséges faanyagot.
A munkát az esti órákban tudták elkezdeni az
Erzsébetváros Kft. szakemberei. Az első emeleti
életveszélyes
lépcsőt
aládúcolták, ezzel biztosítva a közlekedést a
házban, valamint a padlásfeljáróhoz vezető lépcsőt egy palánkkal lezárták, melyet a következő
napon szintén aládúcoltak. A feladat végrehajtását az önkormányzat
műszaki osztályának statikusa irányította, a munka éjjel fél 12-kor fejeződött be.

Május 18-án 13 óra és 18 óra
között egy Erzsébet körúti ház
kapualjának vasrácsához láncolt kerékpárt - a láncot levágva
- ellopták. Az épület biztonsági
kamerája felvételeket készített
az esetrõl.

Gépkocsiból nyúlta le
Egy ismeretlen tettes egy Damjanich utcában parkoló tehergépkocsiból eltulajdonította egy
német állampolgár táskáját,
benne személyes iratokkal és
bankkártyával. Az ismeretlen
az ellopott bankkártyával megkísérelt készpénzt felvenni,
amit a bank biztonsági kamerája rögzített.
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság VII. Kerületi Rendõrkapitánysága kéri, aki a képeken látható személyeket felismeri, jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a 461-8100 telefonszámot.

- Teljesen legális biztos úr, csak fele akkora a súlyadó…
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Tájékoztató kiadvány – a legfpntosabb ajánlások

Hasznos tanácsok kánikula idejére
Az utóbbi években többször figyelhető meg hazánkban is rendkívüli,
gyakran hosszantartó meleg időjárás. Az illetékes
szervek a napi középhőmérséklet emelkedésével
arányos hőségriadó tervet
dolgoztak ki 3 fokozatban, melyről szükség esetén értesítik a lakosságot.
Mindazonáltal a VII. kerületi Polgári Védelem, és
az ÁNTSZ VI-VII. kerületi Intézete egy kiadványban foglalta össze azokat
a jó tanácsokat és intelmeket, melyeket, ha megfogadunk, remélhetőleg kevesebb kellemetlenséget
okoz a kánikula elviselése. A lakosság az önkormányzat ügyfélszolgálatain illetve a kerületi
gyógyszertárakban juthat
hozzá a Hunvald György
polgármester ajánlásával
kiadott tájékoztatóhoz,
továbbá teljes terjedelmében olvasható a
www.erzsebetvaros.hu oldalon is. A legfontosabb
ajánlásokat az alábbiakban közöljük.
Általános
tudnivalók
Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli,
kora délutáni órákat lehetőleg töltsük otthon, viszonylag hűvösben, besötétített szobában, ha lehet
zuhanyozzunk langyos
vagy hideg vízzel akár
többször is, illetve az arc
és a karok felfrissítésére
alkalmazható a mentolos
törlőkendő is. Forró nyári
napokon az idősebbek ne
a legmelegebb órákra időzítsék a piaci bevásárlást!
Lehetőleg éjjel szellőztessünk!
Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat zárt,
szellőzés nélküli parkoló
autóban! Ne hagyjunk az
autóban napsütésnek kitett helyen hajtógázzal
működő sprayt és gázgyújtót, mert ezek tüzet
okozhatnak. Korlátozzuk
a szabadlevegőn való tar-

tózkodást a kora reggeli
(6-10 óráig) és esti órákra
(18-22 óráig)! Ha valaki
túl sokáig tartózkodott
szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg a szervezete lehűl, és ismét
visszatérhet a kánikulába.
Csökkentsük a fizikai
munkavégzést! Ne ilyenkor végezzünk nagytakarítást, ablakmosást és csak

az esti órákban kezdjük el
a befőzést, akkor is állandó szellőztetés mellett!
Tanácsok kisgyermekes családoknak
Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessük! A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk
őket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, citromos teával a szoptatás
után! Sose hagyjunk gyermeket zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban, még

árnyékban sem, mert pár
perc alatt is 50-60°C-ra
tud felmelegedni az autó
belseje, és a benne lévők
hősokkot kapnak.
Orvosi tanácsok
Testünk normális körülmények között az izzadás
által hűl le, de nagyon
nagy hőségben elveszítheti ezt a képességét. Ilyenkor gyorsan emelkedik a
test hőmérséklete, ami hőgutát okozhat. Ez igen komoly állapot, károsíthatja
az agyat és más szerveket,
esetenként akár halálos kimenetelű is lehet. A hőguta tünetei a vörös, forró és
száraz bőr, a szapora pulzus, lüktető fejfájás, szédülés, émelygés, zavartság vagy tudatvesztés. Ha
valakinél a fentieket tapasztaljuk, hívjuk a mentőket! Addig is, míg megérkezik a segítség, fontos
a beteg lehűtése. Vigyük
árnyékba, permetezzünk
rá hideg vizet, vagy mossuk le hideg vízzel, esetleg hideg vizes kádba ültessük. Ha a levegő páratartalma nem túl magas, a
beteget nedves lepedőbe
is csavarhatjuk, miközben
legyezzük. Tanácsok a hőguta megelőzésére: a nap
égető erejétől széles karimájú kalappal, napszemüveggel és napkrémmel
védje magát! Fényvédő
krémmel naponta többször is kenje be a bőrét.
Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás
mellett is fogyasszanak
elegendő mennyiségű folyadékot a forró napokon,

azaz a szokásosnál egy literrel többet.
Étkezési
tanácsok
Kánikulában számolnunk
kell azzal, hogy az izzadsággal és párolgással leadott folyadékveszteség
jelentősen megnő. Nem
szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy a fokozott
folyadékveszteség mellett
fokozott sóveszteség is jelentkezik. Verejtékezéssel
átlagosan 0,15-0,20%-os
sótartalom veszteséggel
számolhatunk. Ebben az
esetben jelentős szerepet
töltenek be a megfelelő
ásványianyag-tartalommal rendelkező folyadékok, hiszen nemcsak a
nátriumtartalmat kell pó-

tolni, hanem a káliumot,
magnéziumot és kalciumot is. Ne fogyasszunk
olyan innivalót, amely sok
cukrot, koffeint vagy alkoholt tartalmaz - ezek fokozzák a szomjúságérzetet, még több folyadékot
vonnak el a szervezettől!
Étrendünk legyen pároláson alapuló, zöldségfélékben és gyümölcsökben

gazdag (kerüljük a „magyarosan” fűszeres nehéz
húsételeket!). A forró napokon még most is kedvenc a behűtött görögdinynye, amely jól oltja a szomjat is, hisz 85-90 százalékban vízből áll. Fogyaszszunk főétkezésként is salátaféléket. Emésztésük
nem veszi igénybe túlságosan a szervezetünket, ezenkívül tartalmazzák az immunrendszerünk erősítéséhez szükséges vitaminokat
és ásványi anyagokat.
Utazási, közlekedési tanácsok
A hirtelen jött meleg érezteti hatását a közlekedésben is. A fúvott gumiabronccsal rendelkező járművek (gépjárművek, kerékpár) esetében a járművezetők a nyári időszakban, a nagy meleg miatt
gyakrabban ellenőrizzék
járműveik kerekének a
légnyomását. Ha hoszszabb útra indulunk a gépkocsiban utazók részére
vigyünk - ha lehet hűtő
táskában - megfelelő
mennyiségű folyadékot.
A szeszesital fogyasztása
a nyári melegben a vezetési képességet még súlyosabban rontja. A nagy
kánikula a járművezetők
szervezetét is nagyon
megterheli, a reflexek
tompulnak, a vezetők még
inkább türelmetlenebbek,
indulatosak.
Tanácsok
strandoláshoz
Ne fürödjünk közvetlenül
étkezés után, teli gyomorral! Szeszesital, vagy
egyéb bódító hatású szer
által befolyásolt állapotban tartózkodni kell a fürdőzéstől! Napozás után
testét zuhanyozással, vagy
más módon hűtse le, felhevült testtel soha ne
menjen a vízbe! Szív és
érrendszeri-, légző-, továbbá mozgásszervi betegségben
szenvedők
egyedül soha ne fürödjenek!
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Idõs pedagógusokat köszöntöttek

Jubileumi diplomákat adtak át

Tizenhat jubileumi, Rubin,
Vas, Gyémánt és Arany
díszdiplomát adtak át a kerületben élő, illetve valamely kerületi oktatási, nevelési intézményben munkálkodó, ma már nyugdíjas
pedagógusnak június 7-én.
Az önkormányzat minden
évben ily módon is igyekszik elismerni a gyermekek, az ifjúság nevelésében,
oktatásában végzett pedagógiai tevékenységüket.
A meghitt, családias
légkörű ünnepségnek idén is
a Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola
és Vendéglátó Szakiskola
adott otthont. Devosa Gábor (képünkön) oktatási
ügyekért felelős alpolgármester az önkormányzat ne-

vében megköszönte pedagógiai munkájukat, a soksok éves törődést és figyelmet, melyet a gyerekek nevelésére, oktatására fordítottak. Ezt követően az alpolgármester, Kádár Mihályné
a művelődési iroda munkatársának közreműködésével, átadta a díszdiplomákat,
illetve az önkormányzat jutalmait a 70, 65, 60 és 50 éve
végzett pedagógusoknak. A
Dob utcai iskola kisdiákjai
műsorral kedveskedtek az
ünnepelteknek, a szakiskolások pedig ünnepi fogásokat készítettek és szolgáltak
fel számukra.
Rubindiplomát vett
át: dr. Bejzi Zoltánné (tanítónő) és Fűzvölgyi Erzsébet (óvónő).

Vasdiplomában részesült: Palotás Józsefné (tanítónő) és Véghelyi József
(tanító).
Gyémántdiplomát
adtak át: Szabó Sándornénak (tanítónő), Vas
Jánosnak (tanító) és Vári
Jánosnénak (tanítónő).
Aranydiplomát kapott: dr. Berényi Zsuzsanna (középiskolai tanár),
Borsa József (középiskolai
tanár), Gergely Péterné
(óvónő), Hernádi Pálné
(óvónő), Illés Endréné (középiskolai tanár), Király
Balázsné (középiskolai tanár), Nagy Andrásné (óvónő), dr. Rozgonyi Lászlóné
(középiskolai tanár) és Vas
János (általános iskolai tanár).

Baross Est

A Baross Gábor Általános Iskola hagyományosan évente sorra kerülõ Baross Est elnevezésû rendezvényére június 16-án került sor. Az Osztályszínpadon az iskola diákjainak bemutatkozó elõadásait kísérhették figyelemmel a vendégek, amelyet követõen a
Mashine Mouse zenekar adott élõ koncertet. A Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatására rendezett ünnepi program megnyitóján, Devosa Gábor alpolgármester, Fedrid Gábor a körzet képviselõje, Hollósi Géza a mûvelõdési iroda vezetõje és nem utolsó sorban Futás Béláné iskolaigazgató mondott köszöntõt.
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Megváltozik több közoktatási
intézmény neve
Július elsejétől több
közoktatási intézmény
neve megváltozik. A
névváltozás nem érinti
az intézmények nevelési, pedagógiai programját, címét illetve a körzethatárokat sem. A
névváltozások okairól
Kádár Mihályné, a művelődési iroda munkatársa tájékoztatott.
- A nevelési-oktatási
intézmények névhasználatáról szóló 31/2005.
(XII. 22.) OM rendelet
meghatározza a nevelésioktatási intézmények
jogszabály szerinti megnevezését, és elrendeli,
hogy a fenntartó a rendelet hatálybalépésekor
már működő intézmények alapító okiratait
2007. július elsejéig

vizsgálja felül, és szükség esetén módosítsa
azokat. A névváltozások
másik oka, hogy 3 óvoda
szülői közössége, illetve
nevelőtestülete kérte az
intézmény nevének megváltoztatását. A szülők és
a nevelőtestületek is úgy
gondolják, hogy az általuk választott új névnek
meghatározó szerepe van
az óvodához történő kötődéshez, közösségformáláshoz.
A harmadik ok a mai
napig hatályban lévő, az
egyes címek és rangok
megszüntetéséről szóló
1947. évi IV. törvény. E
jogszabály miatt a Gr.
Brunszvik Teréz Óvoda
elnevezésből a „Gr.” kikerült - tudtuk meg Kádár Mihálynétól.

2007. július 1. napjától a következõ
intézmények neve változik:
- Az Akácfa Óvoda (Akácfa utca 32.) új neve: Bóbita Óvoda
- Gr. Brunszvik Teréz Óvoda (Rózsák tere 6-7.) új neve:
Brunszvik Teréz Óvoda.
- István Óvoda (István utca 37.) új neve: Kópévár Óvoda
- Liget Óvoda (Városligeti fasor 39-41.) új neve: Magonc
Óvoda
- Alsóerdõsori Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola és
Gimnázium (Alsóerdõsor utca 14-16.) új neve: Alsóerdõsori
Általános Iskola és Gimnázium.
- Janikovszky Éva Mûvészeti Általános Iskola (Rottenbiller
utca 43-45.) új neve: Janikovszky Éva Általános Iskola.
- Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ (Erzsébet
körút 32.) új neve: „EPSZK” Erzsébetvárosi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény.
- Nevelési Tanácsadó (Rumbach Sebestyén utca 10.) új neve: Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó.

- Na milyen lett a biyonyítványod, Lacika?
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Négyszáz csomagot osztottak ki a rászorulóknak
Sokan látogattak el a jubileumi rendezvénysorozat Karitatív és egészségnap elnevezésű programjára május 25-én. Az
Almássy téren, illetve a
szabadidőközpontban
megrendezett programok
a Magyar Vöröskereszt
VII. kerületi Szervezete,
a Myrai Szent Miklós
Keresztény Egyház valamint a kerületi Védőnői
Szolgálat együttműködésével valósultak meg.
A Karitatív és egészségnapon különböző, az
egészséggel, az egészséges életmóddal kapcsolatos programokkal várták
az érdeklődőket, nem utolsó sorban pedig adományosztásra is sor került.
- Négyszáz csomag,
főként élelmiszert, tisztítószert és ruhaneműt tartalmazó csomag lett kiosztva

a rászorulóknak ezen a napon - tájékoztatott Solymári Gabriella, a szociális
és egészségügyi bizottság
elnöke, a rendezvény felelős szervezője. - Az adományok összegyűjtését és
kiosztását a Myrai Szent
Miklós Keresztény Egy-

ház vállalta fel, melyek az
Élelmiszer Bank Egyesülettől, a helyi vöröskereszttől érkeztek illetve a
meghirdetett, 2 napos adománygyűjtésre érkezett lakossági felajánlásokból
származtak. Az egyik legsikeresebbnek a vöröske-

Pörgött a rulett, ment a licit, gyûltek a zsetonok

Diákok kaszinóztak
Totó, halászat, karikadobálás, rulett,
nyerőgép, licitálás a
nyereményért.
A
DÖKkaszinóban
ilyen és hasonló játékokban próbálhattak szerencsét a gyerekek május 23-án.
A negyedik alkalommal sorra kerülő
rendezvényt a VII.
kerületi Diákönkormányzat szervezte a
Cseresznye Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Iroda közreműködésével.
Ezúttal az alsó tagozatos
diákok vettek részt a
Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskolában
megrendezett vidám eseményen.
- Eddig főként a felsős
diákok élvezhették e lehetőséget, ezért úgy tartottuk
igazságosnak, hogy idén a
kisebbeket válasszuk célcsoportnak. Sok-sok programmal szolgáltunk szá-

mukra, igyekeztünk minél
szórakoztatóbb, vidámabb
játékokat szervezni - számolt be a rendezvényről
Szabó Csilla diák-alpolgármester.
A tapasztalatok szerint, sikerrel jártak a szervezők, a diákok szívesen
próbáltak szerencsét, szorgalmasan gyűjtögették a
zsetonokat, melyeket végül különböző ajándékokra válthatták. Különösen

hangos ujjongás kísérte az
„aukciót”, amikor egy-egy
csokiért, kisebb ajándékért
licitáltak a kaszinózók
A diák-alpolgármester
elismerően beszélt a VII.
kerületi DÖK munkájáról
is: - Nagyon lelkesen végezték munkájukat, tudták, hogy a precíz előkészület meghozza gyümölcsét, és az a néhány óra
kedves emlékké válhat a
gyerekek életében.

reszt egészségvédelmi
programjának keretében
megvalósult vérnyomás,
vércukor, koleszterin, testzsír mérés, illetve diétásés táplálkozási tanácsadások bizonyult, az ingyenes
méréseket közel 200-an
vették igénybe. Sajnálatos

módon véradásra kevesen
jelentkeztek, ellenben sokakat érdekelt az Ifjúsági
Vöröskereszt prevenciós
előadásai és játéka. A kerületi Védőnői Szolgálat
által szervezett Babamasszázs is sok érdeklődőt vonzott, számos pici
babával érkező anyuka
próbálta elsajátítani a
masszázs fortélyait. Öszszességében tehát sikeresen zajlott a Karitatív és
egészségnap, melynek
megvalósításában jelentős
szerepet játszott a Magyar
Vöröskereszt VII. kerületi
Szervezete, a Myrai Szent
Miklós Keresztény Egyház és a kerületi Védőnői
Szolgálat. Együttműködéseket ezúton is köszönöm,
továbbá köszönet illeti a
támogatásért a Sterimar
Orrspray, gyógyhatású készítmény forgalmazóját is.

Az Alma Mater Madách Imre Gimnázium Alapítvány (adószám: 19671293-1-42) elkészítette 2006. évi beszámolóját
Bevételek: 11.839.027 Ft
Ebbõl APEH 1 %: 1.901.549 Ft
Kiadások: 12.349.021 Ft
Pénzügyi eredmény: - 509.994 Ft
Az alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogatásukkal segítették az alapítvány mûködését. A kuratórium döntése alapján a felajánlott összeget:
· rászoruló diákok rendszeres tanulmányi ösztöndíjára,
· nyelvtanulás segítésére,
· táborok szervezésére,
· évkönyv kiadásához,
· egyszeri segélyek kifizetéséhez,
· közös diákprogramok lebonyolításához,
· a Madách Imre Gimnázium fennállásának 125. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat kiadásaira
használtuk fel.

Az Õszikék Madách Imre Gimnázium Alapítvány (adószám: 18015212-1-42) elkészítette 2006. évi beszámolóját
Bevételek: 500.381 Ft
Ebbõl APEH 1 % :173.231 Ft
Kiadások: 345.901 Ft
Pénzügyi eredmény: 154.480 Ft
Az alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogatásukkal segítették az alapítvány mûködését. A kuratórium döntése alapján a felajánlott összeget a Bártfai
Emlékérem ez évi kitüntetettjeinek díjazására, és a nyugdíjas kollegák megvendégelésére, temetési megemlékezésre használtuk fel.
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A Baross iskola diákjai „tudnak többet Erzsébetvárosban”
A Ki tud többet Erzsébetvárosban? vetélkedő harmadik, egyben záró fordulójára a jubileumi ünnepségsorozat keretében került sor május 21-én. A
hagyományoknak megfelelően az előző év megmérettetésének győztese,
ezúttal a Magyar-Angol
Kéttannyelvű Általános
Iskola és Vendéglátó szakiskola adott otthont, az Erzsébetvárosi Pedagógiai
Szolgáltató
Központ
(EPSZK) által szervezett
vetélkedőnek.
A három fordulóból
álló helyismereti és általános műveltségi szellemi
torna első fordulójában a
csapatok az Almássy térről indulva járták végig a
kerületben kijelölt állomáshelyeket, amelyeken
különféle helytörténeti
feladatokat kellett megoldaniuk.

Az én Erzsébetvárosom elnevezéssel meghirdetett második fordulóban
a kerületről összeállított
írásos és képes pályamunkákat állítottak össze a
versenyzők.
Elsősorban általános
műveltségi, zenei, képző-

művészeti, továbbá az Európai Unióval és Erzsébetvárossal, annak híres,
hajdani kávéházaival kapcsolatos témakörökből
összeállított feladatokat
oldottak meg a csapatok
az utolsó, Irodalmi kávéház elnevezésű forduló-

ban. A versenyzők tudását, illetve megoldásait a
négy tagú zsűri - Gergely
József alpolgármester,
Ripp Ágnes a művelődési
bizottság elnöke, Tóth
Mária az EPSZK vezetője
és Hollósi Géza a művelődési iroda vezetője - értékelte.
Azt, hogy ki tud többet Erzsébetvárosban, a
három fordulóban szerzett pontszámok összesítése adta, mely szerint a
vetélkedő legjobbja a Baross Gábor Általános iskola Dream-Team csapata lett. Másodikként a
Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola Te
Longes Journet, harmadikként pedig a MagyarAngol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola Erzsébetvárosi csajok csapata
végzett.

Önkénteseket
vár a Menhely
Alapítvány
A Menhely Alapítvány VII.
kerület Kürt utcai Nappali
Melegedõje várja az olyan
aktív nyugdíjas, illetve sok
szabadidõvel rendelkezõ felnõtt emberek jelentkezését,
akik szabadidejükben szívesen nyújtanának önzetlen
segítséget a fedél nélküli
emberek ellátását végzõ
melegedõ
mindennapos
mûködéséhez.
Sajnos intézményünk adottságai miatt mozgáskorlátozott jelentkezõket fogadni
egyenlõre nem tudunk.
Jelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet:
Telefonon: a 322-34-23 számon kedd-csütörtök- péntek
13-16 óráig Sass Lajosnál,
levélben: a 1399 Budapest
pf. 701 letét 533, e-mail-en: a
kuert@menhely.hu címen.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ 2007. JÚLIUS 15!
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Tisztelt Levélíróink!
A leveleket szerkesztve közöljük, azok tartalma nem szükségszerûen egyezik szerkesztõségünk véleményével. Az aláíratlan, elérhetõség nélkül beküldött és a magántermészetû leveleket nem közöljük. Amennyiben külön nem engedélyezi a levélíró, a neveket csak kezdõbetûkkel írjuk alá. Szerkesztõségünkben a nem megrendelésre érkezett kéziratokat, fotókat nem õrizzük meg.
Megértésüket köszönjük! - a szerk.-

Damjanich utcai felújítás
A Damjanich utcát felújítják. Nem írhatom múlt időben, mert nem lett kész
határidőre, de ez más kérdés. A probléma az, és nemcsak az enyém; a lakók
többsége meglehetősen fel van háborodva és nem tudjuk, kihez forduljunk.
A Nefelejcs utca két sarkán kibővítették a két járdát (közben bebetonozták és beaszfaltozták a csatornákat,
úgyhogy az új úttestet és járdát már
kétszer kellett kibontani - de ez a műszaki átvevő gondja - már ha tud róla
és átveszi), és napok óta hordják erre
a két helyre a virágföldet. Ennek több
előnye is van és lesz: már most tele van
lábnyomokkal a föld, illetve a sár, a beültetett növények tünedeznek el, a kutyák és a hajléktalanok (él itt egy mezítlábas roma asszony a CBA tövében,
főleg Ő) WC-nek használják ezt a
részt, utána, aki belelép, széttapossa.
Azon tűnődöm, nem lett volna
szebb és praktikusabb vagy díszkővel
burkolni ezt a részt, vagy magas fadézsákba rakni a növényeket. Ennek nem
lesz gazdája és 2 hét múlva úgy fog kinézni, mint egy mocskos, sáros járdalap. Miután éjjel felbontják, amit reg-

gel leaszfaltoznak, talán még időben
szólok a változtatáshoz.
Egy Damjanich utcai lakó
A VII. kerület szégyene!
Olvasónk 2003-ban költözött a Nefelejcs utca Keleti pályaudvar közeli részébe, az V. kerületből. Levelében
hosszan taglalta, hogy milyen problémákkal találkozott az elmúlt években.
A levélből a fontosabb észrevételeket
jelentetjük meg.
 Az autók úgy parkolnak a járdán, hogy tőlük nem tud közlekedni a
gyalogos. Hiába van felfestve fehér
csík, nincs az az autó, amelyik precízen
betartaná ezt a parkolási szabályt. Ha
már nincsenek oszlopok, akkor miért
nem lehet virágládákat kitenni, ami
még szépítené is az utcát?  Naponta
több ezer ember közlekedik ebben az
utcában, köztük sok külföldi, aki mit
lát: elszórt reklámpapírok, kutyaürülék, kocsmák, közértek előtt álldogáló, üldögélő ittas emberek. Hogy
már ne is beszéljek az itt egy-két olyan
parkoló autóról, amiből a zene olyan
fülsiketítően szól, és mellette álló "színészkedő" személyek olyan kulturált

viselkedési formát mutatnak, hogy ez
már filmbe illő! Kérdezem ilyenkor hol
vannak az illetékes kerületi őrző-védők? Csak a Rózsák tere templomnál
lehet őket látni. Utcára, járdára kitett lomok, szemetek, építési törmelékek, amit gondolom egyes lakók már
legálisan este, vagy éjjel kitesznek,
mert nekik szabad. Kérdezem: minek
az utcai kamera? Valakit büntettek már
meg ezért?  Felújították az utcát. De
hát hogyan? Középen felszedték a
macskakövet, közmű csere nem volt.
Ennyiből állt a felújítás. BRAVÓ!
G.I.
Olvasónk észrevételeit továbbítottuk az illetékesek felé.

Teraszok
Több olvasónk jelezte, hogy panaszszal élne a lakókörnyezetében lévő
étterem/kocsma/presszó utcai terasza
miatt. Gergely József alpolgármester
válaszolt a panaszokra.
- A nyár együtt jár a növekvő idegenforgalommal. Sok vendéglátó kért
a helyisége előtti terasz nyitására engedélyt. Azokra a helyekre ezt meg is
kapták, ahol a járdán a gyalogos köz-

lekedés mellett a terasz kialakítható.
Az engedély nem csak a helyet jelöli
ki, hanem a működés feltételeit is.
Eszerint este 10-ig szabad kint vendégeket fogadni, kiszolgálni. Erzsébetváros Budapest belvárosához tartozik, ahol meg kell adni a lehetőséget
a teraszokra. Remélhetőleg a vendéglátók odafigyelnek arra is, hogy a
környezetet ez minél kisebb mértékben zavarja. Ha mégis ilyet tapasztalnak, akkor a közterület-felügyelethez lehet fordulni, telefonszámuk:
342-7321. Este, éjszaka a kerületi
rendőrség ügyeletét lehet értesíteni:
461-8100. Május 1. és szeptember
30. között az idegenforgalommal
kapcsolatos ügyekre ígéretük szerint
a Közterület-felügyelet és a rendőrség kiemelt figyelmet fordít.
A témával foglalkozunk a Nem, az engedély nélküli „romkocsmákra” című
cikkünkben, a 4. oldalon is.

Egy szolgáltatás, amely a fogyatékosoknak segít a mindennapi boldogulásban

Otthoni segítség és lelki támasz
A Baptista Egyház Samaritanus Támogató Szolgálata közel egy éve alakult. Célja, hogy a legelesettebb embereken tudjon segíteni és lelki támaszt nyújtson a nehéz
körülmények között élő fogyatékosoknak. Szolgáltatásaikról Mottl Ágnes
szervező mesélt nekünk.
- Mi egy non-profit szervezet
vagyunk, állami támogatásból
működünk. Működésünk feltételeit a Baptista Egyház teremti meg. Testi fogyatékosokat
(például kerekes székeseket),
vakokat és gyengénlátókat, valamint fogyatékos gyermeket
nevelő többgyermekes családokat segítünk különböző szolgáltatásokkal, mint mozgatás, vérnyomásmérés, mosdatás, ebédszállítás, etetés, gyógyszer kiváltása, adagolása, mosás, vasalás, szállítás stb. Gondozottja-

ink a szolgáltatásainkat nagyon
jutányos áron vehetik igénybe.
A térítési díj meghatározásánál
a szociális rászorultságot feltétlenül figyelembe vesszük.
Szenvedélybetegeket, hajléktalanokat és idős korúakat nem
tudunk ellátni és nem vállalunk
24 órás felügyeletet sem. Jelenleg tizenöt gondozottunk van,

akik itt a kerületben és a főváros
különböző területein laknak. A
feladatokat két személyi gondozónk látja el, van saját autónk és
egy sofőrünk is. A legkülönbözőbb problémákkal keresnek
meg bennünket, mozgássérült
fiatalokat szállítunk például
sportolni, van egy fiatal mozgássérült hölgy, akit munkába

viszünk, legutóbb egy mozgássérült házaspár kért tőlünk segítséget napi nyolc órai gondozáshoz, ugyanis kisbabájuk születik. Segítünk egy teljesen
mozgásképtelen fiatal asszonyt
is, őt napközben látjuk el, etetjük, mozgatjuk, öltöztetjük, sétáltatjuk, bevásárolunk neki. Ha
valaki igényli, lelki gondozást is
végzünk, beszélünk Istenről,
felolvasunk a Bibliából stb., segítünk neki, hogy teljes lelki
életet élhessen. Támogató Szolgálatunk egyébként abban tér el
egy segítő alapítvány szolgáltatásától, hogy mi leginkább a
Krisztusi életre törekvő embereket, elsősorban a hívőket várjuk. Szeretetet adunk és lelki támogatást nyújtunk.
Bejelentkezni a 3215796-os
vonalas vagy a 06207739627-es
mobil számon, munkaidőben
reggel kilenctől délután ötig lehet.
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Önkormányzati tábor Szlovákiában

Erdõ és tó övezi a ruzsinai gyermektábort
Tavaly Devosa Gábor oktatási alpolgármester tájékoztatta olvasóinkat és az érdeklődőket arról,
hogy a szlovákiai Ruzsinán, egy tó és erdő által
övezett területen önkormányzati gyermektábort
adtak át. Az első éves működés során kiderült,
hogy a tábornak hatalmas sikere van a gyermekek között. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a nyári vakáció csak június 15-én kezdődött
el, de az idei szezonra már minden hely betelt.
Az alábbiakban némi ízelítőt adunk a programokból,
így jövőre talán mások is
kedvet kapnak a nyaraláshoz és még időben jelentkeznek! A táborról Farkas
Ferencet, a sport csoport
vezetőjét kérdeztük.
- A ruzsinai tábor nagy
területen fekszik, egy tó és
egy erdő határolja. A kilenc, frissen festett faházból, egy felújított kőépületből, valamint egy konyhából álló táborhely 112 főt
tud befogadni. Mindez kiegészül egy kétszáz négyzetméternyi alapterületű,
nyitott foglalkoztató helyiséggel, továbbá sportpá-

lyákkal, ahol focizni,
streetballozni, teniszezni
lehet. Kiválóan fel vagyunk szerelve sporteszközökkel, lehet például kerékpározni is.
A tábor nyitva áll az erzsébetvárosi óvodás korútól középiskolás korú gyermekekig bárki előtt. Ha
szeptember 20-ig működtetni tudjuk a tábort, az
utolsó időszakban a nyugdíjasokat is szeretettel várjuk. Amennyiben marad
szabad hely, a kerületen kívülieket is szívesen fogadjuk. A helyieknek egy
nyolc nap, hét éjszakás
útért, amely magában fog-

lalja a szállást, napi ötszöri
étkezést és a programokat,
1500 Forintot kell naponta
fizetniük. A kerületben
működő szervezeteknek
ugyanez napi 2400 Forintjába, a más kerületből érkezőknek ez naponta 3000
Forintjába kerül. A táborban van számtalan sportolási lehetőség, lehet strandolni és szervezünk kulturális programokat is. A fakultatív, vagyis a térítéses
programok keretében várés, jégbarlang látogatásra,
vagy akár az erdei ösvény
bejárására is lehetőség nyílik. Tervezzük, hogy a jövőben benti zuhanyzókat
és mellékhelyiségeket alakítunk ki, valamint szeretnénk úgy felszerelni a tábort, hogy vízi sportolásra
is alkalmas legyen, lehessen például kenuzni is. Reméljük sikerül beüzemelni
egy erdei iskolát is, ahova
az iskolásokat elhozhatjuk
egy-egy tanulmányútra.

Az Orczy-kert helyett a
Pecsában nyaralnak a napközisek
A VII. kerületi gyerekek idén nyáron a Petőfi Csarnok által szervezett napközis táborban vakációzhatnak. Önkormányzati támogatással, az iskolai napközis térítési díjnak megfelelő összegért a kisdiákok négy különböző foglalkozás
közül választhatnak. Június végétől augusztus végéig öt turnus indul.
- Az Orczy-kertben megrendezett nyári tábor egy
évtizednyi együttműködés
után, átszervezés miatt ettől az évtől
már nem tudja
fogadni az erzsébetvárosi
gyerekeket tudtuk meg a
művelődési
iroda munkatársától, Zavarkó
Mihálytól. - A
Petőfi Csarnokkal viszont
kerületünknek
sikerült olyan megállapodást kötnie, amely infrastruktúrájában és programjaiban is egy kedvező megoldást jelent a kicsik szá-

mára. Az önkormányzati
fenntartású iskolák 6- 14
éves korú, tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai a táborban
napközis térítési díj megtérítése mellett
vehetnek részt.
A gyerekeknek naponta
három alkalommal éttermi színvonalú
étkezést biztosítanak. Négy
különböző
foglalkozás
közül választhatnak, van
kézműves, informatikai,
sport (foci, kosárlabda,
pingpong stb.) és szabadidő foglalkozás is (nemze-

tiségi nap, táncok napja,
médianap), de a gyerekek
mindenből kapnak egy kis
ízelítőt. Aki a sport táborba jelentkezik, az is nyer
egy kis betekintést a kézművességbe vagy éppen
csatlakozhat a múzeumlátogató csoporthoz. A foglalkozásokat szakképzett
pedagógusok és közművelődési szakemberek tartják. A tábor ideje alatt a
résztvevők egészségéért
egy szakápoló felel.
Jelentkezni a Petõfi
Csarnokban
személyesen lehet.
Információt telefonon Szakácsi Mónika táborszervezõtõl, a 363-3730/ 128-as
mellékszámon kérhetnek.
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Fedezzük fel
vonattal Európát!

Ha nyár, akkor szabadság!
Ilyenkor
mindenki vágyik egy
kis utazásra. Sokan
úgy gondolják, a külföldi utazást anyagilag nem engedhetik
meg maguknak, ezért
inkább nem is figyelik
a lehetőségeket, minek is fájdítsák a szívüket. Mi most ajánlunk néhány lehetőséget a MÁV ajánlatai
közül! Még az is lehet,
hogy bevállalható.
Tudták, hogy a horvát tengerpart vonattal is megközelíthető? A MÁV június
9-e és szeptember 15-e között közvetlen utazást biztosít Budapestről. A megjelölt időpont előtt és után
ugyanezt az utat átszállással tehetjük meg.
Aki Európa különböző országait szeretné felfedezni, érdemes megnéznie a
MÁV InterRail ajánlatát.
Létezik például egy úgynevezett Globalbérlet,
amely a hosszabb utazások kedvelőit próbálja
meg elcsábítani, akár több
ország felfedezésével. A
részletes országlistát és a
bérletek árait a MÁV honlapján találják.
Az egyországos bérlet,
azoknak az utasoknak
praktikus, akik egy országon belül szeretnének korlátozás nélkül utazgatni.
Ez a fajta bérlet három,
négy, hat vagy nyolc napra
szól és egy hónapon belül
kell felhasználni, BoszniaHercegovina, és Montenegró kivételével bármely,
a honlapon megjelölt országba, például Németországba, Norvégiába, Franciaországba lehet megváltani. A bérlet ezen kívül
más közlekedési vállalatoknál, például hajótársa-

ságnál, magánvasutaknál,
hegyi vasutaknál, stb öszszesen 18 országban különböző mértékű kedvezményeket nyújt a bérletek
tulajdonosainak. Egyes országokban pedig, például
Belgiumban és Spanyolországban, kedvezményes
áron vehetnek igénybe
szállodai elhelyezést. A
vasutak története iránt érdeklődő utasok az adott
ország közlekedési, illetve
vasúti múzeumait díjmentesen látogathatják. A
honlapon az árak euróban
vannak feltüntetve, de a jegyet (a mindenkor érvényes árfolyam alapján) forintban kell kifizetni. További tájékoztatást a nemzetközi pénztárakban és a
MÁVDirekt-nél, a 06 (40)
49 49 49-es telefonszámon
kérhetnek. Az interneten a
mav.hu oldalon keresgélhetnek.

Játék a
kilométerekkel
Ha országon belül sokat
utazunk és megőriztük az
eddigi vonatjegyeinket, a
leutazott kilométereken
most Münchenbe, Velencébe vagy Zürichbe szóló
vonatjegyet és egyéb utazást nyerhetünk. A feladat
annyi, hogy regisztráljunk
a MÁV portálon, a
www.mav.hu internetes
oldalon a kilométergyűjtőben. Ha például 1444
kilométert
gyűjtünk,
Münchbe, ha 1628 kilométert, Velencébe, ha pedig 2230-at, akkor Zürichbe elegendő pontot szerzünk! Az akció augusztus
20-ig tart, a beküldők között augusztus 31-én sorsolnak. Az első három helyezettet jutalmazzák. Játszani egyénileg és csoportosan is lehet.
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Minden, amit a kábítószerrõl és veszélyeirõl tudni lehet!
Végzetes
következményei
is lehetnek!

Június 26-a a Kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napja. Ennek
kapcsán a VII.
kerületi ÁNTSZ segítségével sorozatot
indítunk, melyben
szeretnénk megismertetni önöket a
különböző drogok
hatásaival, tüneteivel, a felismerés lehetőségeivel és a használat veszélyeivel.

Mi a kábítószer?
A kérdés talán banális,
de a válasz nem is olyan
egyszerű! Leegyszerűsítve olyan anyagokat jelöl,
amelyek
fogyasztása
megváltoztatja a szervezet testi reakcióját, illetve lelki állapotát. Néhány pszichoaktív hatóanyagot tartalmazó terméket korlátozás nélkül
lehet kapni, ilyen a dohány, az alkohol, a kávé
a tea, míg azokat, melyek hatóanyaga erős,
csak orvosi rendelvényre
lehet beszerezni, végül
van néhány anyag, melyet nem használnak
gyógyításra, árusításuk
és fogyasztásuk tiltott,
ilyen például a heroin és
a kokain. Ez utóbbi csoporttal fogunk részletesebben foglalkozni, illetve azokkal, melyeket
nem rendeltetésszerűen
használva jutnak a bódító hatáshoz a visszaélők
(szerves oldószerek, ragasztók stb.), mert ezek
okozzák a legtöbb problémát, de természetesen
az első két csoport tagjainak mértéktelen fo-

gyasztása is előidézhet
függőséget és egészségkárosodást.

Miért kezd valaki
kábítószerezni?
Leggyakrabban kíváncsi,
hogy „mit lehet érezni
ilyenkor?” vagy reménykedik, hogy a mindennapok szorongását azonnal fel tudja oldani. Másrészt sokakban él az a
tévhit, hogy addig nem
komoly a veszély, amíg
nem injekciós tűvel adagolja magát, pedig a szer
veszélyessége és a függőség kialakulása nem a
használat módjától függ.

A „szipuzás”
A „szipuzás” a hatvanas
években jött divatba a
ragasztók és körömlakklemosók belélegzésével. Viszonylag új
szokás a különböző
aerosolos spray-k használata erre a célra, ami
különösen veszélyes a
mérgező hajtógáz miatt.
Belélegezve ezek a gázok az orrnyálkahártyán

gyorsan felszívódnak és
szinte azonnal kifejtik
hazásukat. Először izgatottság, jókedv, eufória,
hallucinációk lépnek
fel, de ezzel egyidejűleg
a szer irritálja a légutakat, ezért köhögés, tüszszentés kíséretében bőrpirulás, fényérzékenység és hányás is előfordulhat. Ez után zavar,
céltalanság és unalom
vesz erőt a szer haszná-

lóján, gyakori a fejfájás
a görcs és a látászavar
(gyakran nekimennek a
körülöttük lévő tárgyaknak). Végül álmos,
kábult a használó, hebegő, motyogó beszéd
jellemző és az izommozgás
összerendezetlensége. A hatás
általában egy órán át
tart, de utóhatásként a
fejfájás a következő
nap is elkísérhet.

Rendszeres használata
orrvérzést, fáradságot,
sápadtságot, feledékenységet és reszketést okoz
és jellemző az állandó
szomjúságérzés és súlyvesztés. A legtöbb hatás
visszafordítható, de az
aerosolos spray-k, a folttisztítók és a repülőgépmodell-ragasztók belélegzése végzetes következménnyel járhat szívmegállás, visszafordíthatatlan máj- és vesekárosodás formájában.
(Folytatjuk)

Sanzondélután az Akácosban
Sanzondélutánnal kedveskedett a Háromszín Alapítvány a kerület nyugdíjasainak június 3-án. Talán a vészesen tornyosuló
sötét felhőknek köszönhe-

tő, hogy sajnos elég kevesen jöttek el az Akácos Udvarban megtartott
„Pesti éjszakák” című szabadtéri sanzon és kabaréelőadásra. Az idő kiderült,

s aki eljött, igazán jól szórakozott a kedves műsoron - tájékoztatott a rendezvényt szervező Háromszín Alapítvány munkatársa.

S Z E M É LY I S É G F E J L E S Z T Õ

PROGRAM
EGÉSZSÉGÜGYIEKNEK

„Egészségügyben és szociális szférában dolgozó szakemberek részére bentlakásos személyiségfejlesztõ programot
szervez az Értékek az Egészségrõl Való Gondoskodásban
közhasznú egyesület 2007. október 11-tõl október 14-ig.
A szervezés érdekében kérik, hogy az érdeklõdõk mielõbb
jelentkezzenek. Tel: 249-3570, Mo: 06 20 582 8016 vagy
az evgm@freemail.hu címre küldött levélben.”

A fellépõ mûvészek: Mezei Réka, Répánszky Miklós és Murzsa Renáta. A fotót a
Háromszín Alapítvány bocsátotta rendelkezésünkre.

HITÉLET

16

Árpád-házi
Szent Erzsébet plébánia
1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117
Június 27-én, szerdán Szent László ünnepén aki kápolnánk védőszentje - reggel 8 órától 17
óráig szentségimádás lesz templomunkban. 17,40kor litánia. Június 29-én, pénteken Szent Péter és
Szent Pál apostolok ünnepe. Július 2-án, hétfőn
Sarlós Boldogasszony ünnepe. Július 6-án első
péntek, betegeinket a szokásos módon meglátogatjuk. Az esti szentmise után szentóra.
A nyári szünetben, június 24-től augusztus 26ig a vasárnapokon elmarad a 9 órai diákmise.
A plébániánk által hirdetett Árpád-házi Szent
Erzsébet zarándoklat időpontja megváltozott. Az
új időpont: július 16-21-ig.
Továbbra is várjuk a testvérek jelentkezését,
akik magyar szentünk legjelentősebb állomáshelyeit szeretnék végigzarándokolni. Jelentkezni Kelemenné Lídiánál (tel.: 322-3185) vagy Zoltán
atyánál lehet.
Plébániánk július 9-től 20-ig tartó napközis táborára szeretettel várjuk a jelentkezőket a plébánia irodájában vagy a sekrestyében.
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Ízelítõ a Szent Erzsébet
jubileumi év eseményeibõl
A Szent Erzsébet jubileumi év sok eseményt tartogat az érdeklődőknek, melyekről
Gerenday
Ágnes kerületi képviselő tájékoztatott.
- Mint köztudott, kerületünkben a Rózsák terén
található a főváros második legnagyobb befogadóképességű katolikus
temploma, melyet 1901.
május 16-án szenteltek
fel Európa és az egyetemes egyház legismertebb
szentjének tiszteletére.
Július 4-én, szerdán 16
órakor a templom bemutatásával együtt, Szent
Erzsébet életéről hangzik
el előadás, A mi Erzsébe-

tünk címmel Kuklay Antal plébánostól, a sárospataki Szent Erzsébet jubileumi év rendezvényeinek fő szervezőjétől. Miután a kerületünkben
egyedüli módon egyesül
két Erzsébet tisztelete is,
gondoljunk Ferenc Jó-

zsef feleségére Sisire a
kerület névadójára, és az
Árpád-ház királyleányára, Szent Erzsébetre,
szeretettel várjuk az érdeklődőket, hogy jobban
megismerkedjenek a híres szent életével is. Árpád-házi Szent Erzsébet
emlékei Európában címmel Seregély István érsek
nyitotta meg az Árpádházi Szent Erzsébet emlékei Európában című fotó- és dokumentumkiállítást a Magyar Kultúra
Alapítvány székházában
(1014 Budapest, Szentháromság tér 6.) június
15-én. A kiállítás június
28-áig tekinthető meg mondta Gerenday Ágnes.

Görög Katolikus Egyházközség

TE DEUM

Szentendrei kirándulás

Szeptemberben az iskolaév kezdetén buzgón kértük Urunk Jézust, legyen
a tanuló ifjúság segítője a
tanulás nagy feladatainak
véghezvitelében. Minden
emberi tevékenység, így a
tanulás nemes törekvése
is csak akkor lesz gyümölcsöző, ha Isten áldása,
segítő kegyelme velünk
van.
A magyar nép számára mindig természetes
volt, hogy az Úrnak ajánlja mindennapi teendőit.
Szívmelengető visszagondolnunk gyermekéveinkre, amikor az iskolában reggelenként Isten áldását kértük napi feladatainkhoz. Ebből erőt, bíztatást merítettünk, éreztük, hogy sikerülni fog.
Ismét végéhez ért egy

A lányok-asszonyok közösségi összejövetelek résztvevői az évet június 5-én egy
egész napos közös kirándulással zárták. Tizenheten
mentek el Szentendrére.
Amellett, hogy szép a
táj, s érdekes ez a kétszáz
éves barokk arculatát megőrző kisváros, miért érdekes
nekünk, görög katolikusoknak? Erre választ ad az első
programpont: a Szerb Egyházi Múzeum és a szerb ortodox székesegyház megtekintése. (Mindkettőt ugyanazzal a belépőjeggyel lehet
megtekinteni!) Szentendre a
székhelye a török idők óta létező budai szerb ortodox
püspökségnek. A püspöki
udvar egyik melléképületéből alakították ki 1965-ben a
múzeumot, majd bővítették,
s modernizálták, közvetlenül
a rendszerváltozás után nyílt
meg újra.
Itt együtt látható minden
olyan tárgya, amit a görög
szertartású keleti egyházakban használnak: kegyszerek,
szertartási ruhák, ikonok stb.
A székesegyház, bár barokk
stílusban épült, mégis mutatja, hogyan van berendezve
az eredeti előírások szerint,

tanév, melyben benne van
a tanulók minden törekvése, emberpróbáló küzdelmein való eredményes
túljutása. Az ifjak szívéből feltör a hálaadás természetes érzése. Gyermeki őszinteséggel, az öröm
ujjongásával száll az ég
felé hálaadó énekünk:
„Téged
Isten
dicsérünk…” - „Te Deum
latudamus…”. A köszönet mellett kérik a Menynyei Atyát, adja szent áldását az előttünk álló vakációra is, hogy a tiszta
szív egészséges öröme,
üdítő boldogsága tegye
nagyon széppé számukra
a pihenés és szórakozás
időszakát is.
Szűcs Gizella
Szent Erzsébet
Plébánia

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

hagyományosan egy ortodox templom.
A lányok-asszonyok
megtekintették még a „várdombon” lévő plébánia
templomot és a Péter-Pál
templomot is. Az utóbbi is
eredetileg templom volt, de
1938-tól a római katolikus
egyházé. Időnként itt vannak
a görög katolikus liturgiák is.
Egy kirándulás, egy

hosszabb együttlét erősíti a
közösséget. Nemsokára következnek a táborok: előbb
cserkésztábor, majd a hittanos tábor. Egyházközségünk
görögországi autóbusz túrát
is szervez a nyáron, s itt a
résztvevők egy hét alatt további ismereteket szerezhetnek a testvér ortodox egyházról is.
dr. Sasvári László

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

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

Június -Szent Iván hava- Nyárelõ
Az 1800-as évek közepén
Kelecsényi József a Nyitra
megyei falvak népszokásairól így ír: „Valamint
még több magyar helységben, úgy Kolonban is Virágos szent János napján a
szent Iván tűzének énekés tánccal kísért átugrálása,
ősi szokás szerint dívik.
Úrnapárlós füvekkel vegyített szalmarakásokat
gyújtanak meg ilyenkor a
négyszögű
tűzhelyen,
örömriadozó dallás és ugrós tánc között, s a fellobbanó lángokat egyenként
átugrálják. A tűzre tett illatos füvekkel a sárkányokat, az ördögöket vélik elűzni, hogy ártalmas förge-

teggel a vetésben kárt ne
tegyenek, s a kutakat, forrásokat meg ne mérgesítsék.”
Szent Iván napja, valamikor az év egyik legjelesebb napjának számított. A
középkorban a keleti egyházzal való szoros kapcsolatról tanúskodik az a régi
hagyomány, hogy Keresztelő Szent János ünnepét
Szent Iván napjának nevezzük (János, görögöknél
Ioannes, szlávoknál, Iván).
Június 24-e kis naptári
elcsúszással a nyári napforduló ünnepe. A nyári
(június 21.) és a téli (december 21.) napfordulót
pontosan mutatják a dél-

angliai Stonehange újkőkori- és bronzkori monumentális kőépítményei.
Amikor az egyház rögzíti
Szent János ünnepének
időpontját, már csúszás
volt a napforduló és a
Juliánus naptár között,
ezért tolódott 24-ére a csillagászati esemény megünneplése. A Napot istenként
tisztelő ókori népek is
megemlékeznek a napév
fordulópontjáról. A legtöbb európai népnél tovább él a pogány naptisztelet, a tűzkultusz maradványa; Szent Iván nap előestéjén gyújtott tűz erejéhez kapcsolódó hiedelmek, gonoszűző, bajelhárító, termékenység-és egészségvarázsló rítus formájában. A tűzgyújtás ugyanakkor utal a világosságra, a
fényre. Június 21-étől kezdődően néhány napon át
leghosszabbak a nappalok,
és legrövidebbek az éjszakák. Erre épül Keresztelő
Szent Jánoshoz fűződő
fény szimbolikája. „Világolj, világolj, világolj szent
János,/Csak most légy világos, osztán légy homályos.”
Magyarországon valószínűleg már a 11. századtól gyújtanak örömtüzeket,
de hiteles adatok szerint a
16. századtól nevezik

Az EMIH Holokauszt megemlékezési kezdeményezése

Tanulva emlékezni
Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
rabbinátusa az emlékezésnek rendhagyó, ám
mégis legeredetibb és
leghagyományosabb formáját honosítja meg.
Sziván hó 20-tól (június
6.), a magyar ortodox
rabbik által megállapított
holocaust-emléknaptól,
egészen július 9-ig a magyarországi zsidóság deportálása beszüntetésének napjáig, a héber
Álef-Bét sorrendjében
haladva, minden nap egy

zsidó közösség és egy a
holokausztban elhurcolt
áldozat emlékére oktatást tartanak egy-egy talmudi misna passzusból.
A tanulás előtt az áldozat
hozzátartozói meggyújtják az emlékezés mécsesét, és egy pár szót hallhatunk az aznapi település és az aznapi áldozat
történetéről. A tanulás
után elhangzik a Kádis, a
hagyományos gyászfohász. A megemlékezésekre minden este az
EMIH
központjának

imaházában kerül sor, az
esti imával egybekötve.
A megemlékezés és előadás hanganyaga és az
aznapi helység, illetve
mártír története minden
nap megtalálható a
www.zsido.com
és
www.hitkozseg.hu honlapokon. A megemlékezésekre július 9-ig kerül
sor (a péntekeket és
szombatokat kivéve).
Minden este 20.30-tól az
EMIH
központjának
imaházában (Bp. V. Károly krt. 20.).

Szent Iván tüzének. A kultuszban fellelhető a pogány magyarság tűzimádata. A tűzgyújtással a Napot, az új évszakot ünneplik. A népszokás fő motívumai a tűzgyújtás, a tűz
átugrása, növények, virágok, gyümölcsök, gyógyfüvek szórása a tűzbe. A
tűzugrás képletesen azt jelenti, hogy a Nap mindig
olyan „magasra ugorjon,
mint ezen a napon”. Az
ünnep előestéjén a falú
öregjei, fiataljai kivonulnak a faluszélre, és ott tüzet raknak. A tüzet meghatározott rend szerint körül
ülik. „Tüzét megrakáljuk./
Négyszögre
rakáljuk./
Egyik szögén ülnek/ Szép
öreg emberek;/ Másik szögén ülnek /Szép öreg asszonyok;/Harmadikon ülnek /Szép ifjú legények;/Negyediken ülnek
/Szép hajadon lányok.” A
tűz körül ülők hosszú
éneklésbe kezdenek, miközben a fiatalok sorban
átugorják a tüzet. E népszokás magyar vonatkozása a szerelemvarázslás, a
párosító motívum, a kiénekelt lány és legény házasságát célozza. Erre utal a
dal szövege is: „Mely magas rútafa ága elágozik,/ a
tengeren által hajlongik,/
Selyem sárhajó Magyar/
Hajó felő gyöngykoszorú,
gyöngy./ Egyik ága hajlik
(NN.a legény nevét
dalolják)/ Udvarába./ Másik ága hajlik (NN. a leány
nevét mondják)/ Udva-

rába./ Selyem sárhajó Magyar Ilonának/ Hajó felő,
gyöngy, gyöngykoszorú,
gyöngy.”
Szent László
- július 27.
Szent László, Árpád-házi
király a keresztény magyar
állam
megszilárdítója.
Benne látják megtestesülni
a lovag király eszményét,
bátor, férfias, a vallásban
jámbor. A népmondák, legendák kedvelt alakja. Hőse a kunok elleni harcnak,
vizet fakaszt a sziklából, az
ő menekítésére nyílik meg
a tordai hasadék és gyógyít
a róla elnevezett Szent
László-fű. Népszerűségét
tanúsítja az is, hogy évszázadok óta a leggyakoribb
férfi keresztnév.
Péter-Pál napja
- július 29.
Ez a nap hazánkban hagyományosan az aratás
kezdetét jelenti. A néphit
szerint ilyenkor „a búza
töve megszakad,” tehát
tovább már nem fejlődik,
kezdődhet az aratás. Az
aratás a földművelő
munka koronája, jutalma, a búzát „életnek” is
nevezik. Valamikor az
aratás kezdete és befejezése ünnepélyes hangulatban kellő komolysággal zajlik. A munka kezdetén fohászkodnak, befejezéskor aratókoszorút
fonnak, és nem maradhat
el a vidámság, az aratóbál sem.

18

H A G Y O M Á N Y – K U LT Ú R A – M Ú LT I D É Z Õ

Kiállításajánló: a jégkrém és parfé története

Jegeczedett tejszínhab, hideg nyalat, fagyos
„Hideg nyalat és spanyol tekercs”- A fagylalt, a jégkrém
és a parfé története címmel
nyílt kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban 2007. június 1-jén.
A megnyitón a szomszédos Szent
István Általános Iskola tanulói pillanatok alatt pazar hangulatot teremtenek. Miről is énekelhetnek, szavalhatnak, ha nem a fagyiról. „…
amely csokoládés, eper-ízű,
/banános és ezer-színű./Gömb alakú, csúcsos, hegyes,/mogyorósan
tökéletes!..” Kalla Viktória tanítónő
erre az alkalomra írt versét, A fagylalt királylányt, tolmácsolja egyik
növendéke.
Kiss Imre, a múzeum igazgatója Pataki Jánost, a Cukrászszövetség elnökét kéri, hogy elevenítse fel,
hogyan készült gyerekkorában a
fagylalt. Pataki János édesapja is
cukrászmester volt fél évszázaddal
ezelőtt. Elmondja, „amikor 13 éves
lettem, nagy örömömre édesapámtól fagylaltos triciklit kaptam. A 60as évek elején együtt jártam apámmal jégért. A jeget otthon fadézsában összetörtük, s hogy jobban tartsa a hideget soronként a jég közé sót
is tettünk. Az előre megfőzött és leszűrt vanília fagylaltot rézüstben,
belehelyeztük a jégbe, kézzel kevertük és fakanállal szedtük le az üst oldaláról a fagyit. Ily módon csak kis
mennyiség készülhetett egyszerre.
Ma már a fagylaltkészítő géppel
egyszerűbben és sokkal nagyobb
mennyiséget lehet gyártani.
Pesten a Vendéglátóipari Technikumba jártam, és szebbnél szebb
szállodákban (pl. Royal) fordultam
meg, amelyek egészen elbűvöltek.
Szállodás akartam lenni. Tóth Illés
híres cukrásznál laktam albérletben,
aki olyan szakmaszeretettel mesélt
a cukrászatról, hogy minden szavát
magamba szívtam. Végül cukrász
lettem. A gyerekkoromban készített
vanília fagylalt illatát még ma is érzem.” A megnyitó után Pataki János érdi cukrászmester és a Magic
Kft. vendégül látta a kiállításon
megjelent nagyszámú érdeklődőt.
A kiállító teremben Tóth Helga
látványtervező kalauzol végig az ismertető anyagok, képek és tárgyak
között és elmeséli, milyen régi az
embereknek az a vágya, hogy hűtött
folyadékot igyanak (sumérok,
egyiptomiak). Marco Polo úti jegyzetében 1298-ban arról ír, hogy Kí-

nában már 5 ezer évvel ezelőtt ismerték a jégkásaszerű italt. A görögök és rómaiak is kedvelik a hűtött
italokat. Az ókor után csak 1500-as
évekből van információink. Egy
cataniai cukrász felfedezi, hogy
nem az italba kell tenni a jégszerű
anyagot, hanem az ital helyezendő a
hűtőtérbe. Magyarországon a török

A tölcsért, amibe a fagyit helyezik,
spanyol tekercsnek hívták, mert itt
alkalmazzák először.
A kiállításon láthatjuk Erzsébet
királyné desszertes kelyhét és tálkáját (a budai várból), melyből kedvenc fagyiját, az ibolyafagylaltot fogyasztotta.
Ha többet szeretnének megtudni
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1856. június 26.
Strobl Alajos születése
A XIX. század kiemelkedõ szobrászmûvésze Strobl Alajos. A mester nevéhez olyan nevezetes alkotások fûzõdnek, mint a Nemzeti
Múzeum kertjében Arany János
szobra, valamint Jókai és Károlyi
Sándor szobra, Eötvös József mellszobra, az Operaház bejáratánál
Erkel Ferenc és Liszt Ferenc ülõszobra. Az õ alkotásai díszítik a
Szent István Bazilikát és a Bakáts
téri plébániatemplomot.

1844. június 29.
Magyar Középponti
Vasúttársaság
Ullmann Móric elnökletével alakul
meg a vasúttársaság. A Helytartótanács szerzõdést köt az elnökkel
a Pozsony- Pest- Debrecen vonal
megépítésére. 1846-ban Pest-Vác
között nyílik meg az elsõ vasútvonal. A következõ évben a PestSzolnok vonalat adják át.

1969. július 1.
Jegykezelõ készülékek
uralom idején népszerűvé válik a
sörbet, a jégbe hűtött sűrű gyümölcslé. Az első fagylaltot- a citromfagyit-, limonádé fagyasztásával Párizsban, az 1686-ban alapított Prokop kávéházban állítják elő.
100 év múlva már 80 különféle
fagylalt szerepel kínálatukban. Hazánkban, Fischer Péter cukrász kioszkjában árulnak először a maihoz
hasonló fagylaltot, 1837-ben a Szervita téren. A nyelvújítás előtt a fagylaltot „hideg nyalat”-ként, „fagyalt”-ként és „fagyos”-ként nevezik.

AZ

a „Diplomatikus tejszín”-ről, mely a
Fohner vendéglőben az „Ételsorában” jelenik meg, vagy a
„jegeczedett tejszínhab”-ról, melyet
a Grand Hotel Hungáriában szolgálnak fel, továbbá a kézzel hajtható
fagylaltgépekről, a holipnisütőkről,
szakácskönyvekről és egyéb érdekességekről, látogassanak el a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba, az V. kerület Szent István
tér 15. számú épületbe. A kiállítás
szeptember 15-ig tekinthető meg.
Buda Katalin

E L S Õ P O S TA B É LY E G

1850. július 1. - Az elsõ postabélyeg bevezetése az osztrák
birodalom egész területén. Magyarországra is kiterjesztik az osztrák postatörvényt. Megindul a pénz, a csomag és a levélforgalom. 1859-tõl már bevezetik
az expressz kézbesítést. 10 évvel késõbb megindul a levelezõlap forgalom is.
Az önálló Magyar Királyi Posta a kiegyezéstõl mûködik.

Múzeumok éjszakája a Bélyegmúzeumban
Június 23-án, a Múzeumok éjszakáján 18 órától óránként tárlatvezetést tartanak az állandó kiállításon. A látogatók megismerhetik a Világegyetem - bélyegtörténelem címû állandó kiállítás révén a Föld valamennyi országának bélyegkiadásait, továbbá hamisítvány-, nyomóeszköz-gyûjteményünket, de a bélyeg elõtti levelezés korszakába is bepillantást nyernek. Idõszakos kiállítás:
az Altamira Egyesület kortárs képzõmûvészeti csoport alkotóinak munkásságát
tekinti át. My stamp - smile stamp. Személyes bélyeg - karikatúraváltozatban. Rutinos karikaturista készíti el egyedi, tustintás technikával a vállalkozó
kedvû látogatók portréit. (folyamatosan) Tapétázzunk bélyeggel! Egy régi
hobbi felelevenítése kicsiben. Díszdobozokat, üvegeket készíthetnek a gyerekek, s a tavalyi tapasztalatok alapján a szüleik, nagyszüleik is. (folyamatosan)
Tombola. Minden páros óra végén sorsolást tartanak. Az addig elkelt tombolajegyek fejében a bélyegek világához tartozó nyeremények várják a látogatókat.
Cím: Hársfa utca 47.

Budapesten ettõl a naptól 13500
jegykezelõ készülék „helyettesíti” a
kalauzokat. Az automatizálás
szükségessé teszi a kontrollt, s
ezért alkalmazzák a rajtaütésszerûen megjelenõ ellenõröket.

2001. június 27.
Jack Lemmon halála
A kétszeres Oscar-díjas amerikai
színész sajátos humorú, kiváló komikus, de hitelesek drámai alakításai is. Olyan filmek fûzõdnek nevéhez, mint A legénylakás, Irma, te
édes címû filmmusical, és A furcsa
pár, melyben partnere Walter
Matthau.

1975. július 3.
Az elsõ magyar autópálya
Az 1930-ban épült balatoni mûút
már nem bírta a megnövekedett
forgalmat, ezért épül az elsõ magyar autópálya, az M 7. Ezen a napon adják át az elkészült út elsõ
szakaszát.

1971. július 6-án
Meghal a dzsesszkirály
Az egész 20. századi dzsessz zenére nagy hatást gyakorol Louis
Armstrong. A harmincas években
megindítja a swing korszakot, a
trombita, a harsona és a klarinétra
épülõ formát kibõvítve. A dzsesszkirály rekedtes hangja, érzelmekkel
és virtuóz zenei technikával párosulva, elsöprõ sikert arat.
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120 éve, 1887. június 25-én született, a Damjanich utcában

Karinthy Frigyes író, költõ Erzsébetváros szülötte
Karinthy Frigyes író,
költő, műfordító, kritikus, a XX. századi
humorisztikus irodalom egyik megteremtője, Erzsébetvárosban a Damjanich utca 27-ben született
1887-ben.
A házat emléktábla jelöli.
A hat éves gyermek harmonikus életét tragikus
esemény, édesanyja halála
szakítja meg. Sokszor
képzeli el, hogy édesanyja
a lépcsőházukban várja.
Végleg hat évvel később
adja fel ábrándjait, ekkor
siratja el először édesanyját. Édesapja, Karinthy József, a Ganz gyár idegen
nyelvű levelezőjeként tartja el hat gyermekét. Karinthy írói hajlama korán
megnyilvánul. 11-13 éves
kora között terjedelmes
naplót vezet. Már naplójában felfedezhető a sajátos
karinthys vonás, az irónia,
amely az intellektuális humor eszköze. Naplójából
idéz az Utazás a Merkurba
című regényének előszavában: „Oly történetet
akarok elmondani, amelyről nem kérdezhető, megtörtént-e? Már a címéről is
látni, hogy nem. … Nem

is csináltam könyvemben
számításokat, nem azt
akartam mutatni, hogy hogyan kell a Merkurba
utazni, de azt, hogy gondolatban milyen lehet.” A
Nászutazás a föld középpontján keresztül és az
Utazás Faremidóba, a
Capillária, a Mennyei Riport, a Kötéltánc, a Legenda az ezerarcú lélekről, a Novella a delejes
halálról, stb. könyveire az
jellemző, hogy „Képzelete szülötteit sohasem a
szertelenség, hanem eredetiség, érdekesség, alkotó jelleg uralja. … gondolkodásának fejlettsége következtében bízza rá magát fantáziájára.” (Halász
László: Karinthy Frigyes,
1972). Karinthy a Markó
utcai reáliskolába jár. A
francia nyelvvel azonban
nem tud megbirkózni,
ezért átíratják a Wesselényi utcai polgári iskolába
(összesen 9 iskola padjában ült). Később visszatér
a reáliskolába. Az érettségi után különböző egyetemi tanulmányokkal foglalkozik. Fizika-matematika
szakra iratkozik be, eközben sebészetet hallgat és a
könyvtárban este 9-ig

Schopenhauert, Taine-t és
Mommsent olvas. A műegyetemre is el-ellátogat

az „enciklopédikus teljesség kedvéért.” Nem tudja
érdeklődése körét szűkíteni, ezért újságíró lesz.
Előbb Az Újság, majd
a Budapesti Napló, végül
a Nyugat folyóirat munkatársa. Sorra jelennek meg
krokijai, paródiái, kritikái,
novellái. Írói hírnevét az
1912-ben megjelenő Így
írtok ti című irodalmi karikatúra kötete hozza meg.
A Tanár úr kérem-ben Karinthy, a benne élő kamaszra, hallgatva írja meg
diákéveinek örömeit és
bánatait, felemelő és válságos pillanatait. „És a so-

rok között a felismerés sír,
hogy a teljes valóság milyen könnyen torzul humorrá. Hogy a merész álmok, a vad pátosz, a nagy
akarás önmagában csupán az élet egyik fele. És
amikor az álom testet ölt:
a testről kiderül, hogy halandó, a test ügyetlen, a
csillag túl magasan fénylik, és a test - lóg a szeren”.
Karinthy a Thália
színpadán látja meg
Judik Etel színésznőt, aki
első felesége lesz. Harmonikus házasságukból,
Gábor fiúk születik. Majd
az idilli békességet a világháború kitörése szertefoszlatja. Karinthy soksok írása jelenik meg a
háború ellen, az értékek
fennmaradása érdekében.
Édesanyjához hasonlóan
hat év múlva, a másik
imádott asszonyt, feleségét Judik Etelt veszti el.
A spanyolnátha kíméletlen gyorsasággal ragadja
el. Karinthy megváltozik, sokat ténfereg egyedül az utcákon, vagy
Kosztolányiéknál alszik.
Amikor magához tér kétségbeeséséből, társ után
vágyódik. Böhm Aranka

Jeles napok, világnapok
Június 21.
A zene ünepe
Maurice Fleuret francia zenetudós
javaslatára a nyár első napját a
világon
mindenütt
zenével
köszöntik. A Zene ünnepét 1982ben Franciaországban tartották
meg először. Mára a zene ünnepe
európai, sőt világméretűvé vált;
több mint száz országban rendezik
meg június 21-én. A Zene Európai
Ünnepének chartáját 1997-ben 12
európai ország 16 városa írta alá
Budapesten.

Július elseje
Építészeti Világnap
1988-ban ünneplik először az Építészeti Világnapot Magyarorszá-

gon. Az Építészek Világszövetsége ezzel a nappal hívja fel a figyelmet az épített és a természetes
környezet közötti összhang megteremtésére.

Július 1.
A Magyar
Egészségügy
Napja
Semmelweis Ignácra, „az anyák megmentőjére” emlékezünk ezen a napon.
Semmelweis Ignác
Fülöp (Buda, 1818.
július 1. - Bécs,
1865. augusztus 13.)
orvos
elsőként

mondta ki, hogy a gyermekágyi láz
nem önálló kórkép, hanem bomlott
szerves anyag okozta fertőzés következménye. Feltételezte, hogy e
fertőzés megelőzhető
a klóros-vizes tisztítás
által, s e tekintetben
az aszepszis egyik első hirdetője volt.
1855-ben a Rókus
Kórházban a szülészet
tanára lett, ahol elsőként végzett petefészekműtétet, s másodikként császármetszést. Tanait csak jóval halála után ismerte
el a nemzetközi tudósvilág.

orvosnő lesz a második
felesége. Karinthy első
felesége osztozik férje sikereiben, bálványozza
őt, s lemond színészi pályájáról. Aranka ellentéte
első feleségének, „tündöklő központ, kacér, izgató, akaratos asszony,
akitől mi sem idegenebb,
mint … a másik ember
korlátlan csodálata”. Házasságukból Ferenc, azaz
Cini születik. Naponta
többször összecsapnak, a
legkülönbözőbb helyeken, de nyomukban nem
marad harag. Karinthy
népszerű ember. „Háza
előtt megállt a busz, ha
fel vagy le akart szállni”.
S ő őszintén örül népszerűsége megnyilvánulásainak. Sorra jelennek meg
könyvei: Minden másképpen van (1929), Nem
mondhatom el senkinek
(1930), Üzenet a palackból (1938). Élete nagy álma, egy fogalomtisztító
Enciklopédia megírása,
nem valósulhat meg.
1936-ban súlyos agyműtéten esik át, melyet
Stockholmban Olivecrona híres agysebész végez. Műtétének történetét
Utazás a koponyám körül című kötetében 1937ben írja meg. Agyműtéte
után két év múlva Siófokon váratlanul meghal. A
Kerepesi úti temetőben
helyezik örök nyugalomra. A gyászbeszédet Móricz Zsigmond tartja. „A
Pesti Napló pénteki száma nyolc oldalon számolt be az író utolsó útjáról. Nem valósulhatott
meg Karinthy terve,
amelyet félig komolyan,
félig tréfásan mindig emlegetett baráti körben.
Azt akarta, hogy gramofonlemezről
köszönje
meg az őt búcsúztató nekrológokat, s arra is gondolt, hogy filmen jelenjék
meg a gyászoló sokaság
előtt…”
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H I R D E T É S F E LV É T E L : G A R AY
 ERZSÉBETVÁROSI GYORSSZERVIZ: teljes körű gázkészülék
javítás, fűtésszerelés, dugulás-elhárítás, víz-, gáz-, villanykészülékek
javítása 0-24 óráig, hétvégén is. Tel.:
321-3174, 06(20)342-5556
 KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT:
dugulás elhárítás, víz-, villany-, gáz-, fűtésszerelés és gázkészülék javítás anyagbeszerzéssel, garanciával. Tel.: 321-1826
 KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT:. Teljes körű gázkészülék javítás,
víz-, villany-, fűtésszerelés, gépi duguláselhárítás, csatornatisztítás a nap 24
órájában, hétvégén is! Tel.: 321-8082,
291-2800, 06(20)334-3437
 VÍZ, GÁZ, FŰTÉSSZERELŐ
gyorsszerviz, duguláselhárítás garanciával, hétvégén is. Tel.: 322-1036,
06(30)3678-675
 Kőműves burkolási, festés-mázolási munkálatokat, kisebb munkákat is és teljes lakásfelújítást vállal. Tel.: 210-6130, 06(20)426-3626
 Tv, cd javítás garanciával, kiszállási díj nélkül, javítás esetén. Tel.: 210-4281, 06(30)3944090, 06(70)617-4080
 KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! INGYENES pótkocsi, dobozok! Bauer-Teher
Tel.: 292-1612, 06(30)944-3717
 Gyógypedikűr-manikűr, testmasszázs. Bajcsy
Zsilinszky út 15. Tel.: 06(20)483-5501,
06(30)466-8429, 302-4090. Kérésre házhoz megyek! Moldován Ildikó

UTCA
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 Páncéltőkés pianínó eladó. Tel.:
06(20)9885-603
 Színes televíziók helyszíni javítása, kiszállási díj nélkül. Puska Géza 342-6425 (üzenetrögzítő is)
 Villanyszerelő, tapasztalt, régi iparos, technikus hibaelhárításokat, villanyfűtés javításokat
vállal. Tel.: 337-0338, 06(70)259-0089 Tessék
megőrizni!
 Pedikűr, manikűr, egészségmegőrző testmasszírozás a kerületben. Zsóka, Tel.: 06(30)2505774. Hívjon bizalommal, házhoz is kimegyek!

 Órajavítás, antik órák restaurálása,
esetleg oda-visszaszállítással. Órák, elemek, csatok óraszíjak (erős csuklóra is).
Tel.: 06(70)505-5620, VII., Garay u. 45.
Üzletház. Web: www.jungoras.hu
 Államilag elismert dajka pedagógiai és
gyógypedagógiai asszisztensképzés. Kasza Szakképzés 06(1)276-5918
 Festés, mázolás, tapétázás garanciával, takarítással. Nyugdíjasoknak társasházaknak kedvezmény . Tel.: 06(20)354-7535
 AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERŰ JAVÍTÁSA, szigetelése, zárcserék garanciával. Horváth Ákos, tel.: 06(30)9628-704
 GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA gázégők,
konvektorok, tűzhelyek, FÉG vízmelegítők javítása, karbantartása. Bán László Tel.: 220-9765,
06(20)432-5598
 Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket, teljes könyvtárakat, vitrintárgyakat, régi képeslapokat, valamint CD-t, DVD-t, hanglemezt. Tel.:
332-0243, 06(20)9220-001
 Megbízható szakember burkolást, kisebb kőműves munkát vállal, egyszerűtől a lehetetlenig.
Tel.: 06(30)244-5634

 Redőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző szerelése, javítása, garanciával.
Tel.: 261-3380, 06(30)973-4378, 06(20)4242618
 Bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk. V.,
Bécsi utca 5. Tel.: 317-4757
 Fogászat, fogtechnika, porcelán pótlás, fogsor
készítés kedvező áron, 40 százalék kedvezménnyel.
Tel.: 322-3373, 06(20)975-7498

 Lendvai Izabella vásárol bútorokat,
festményeket, műtárgyakat, könyveket, hagyatékot. Díjtalan kiszállás! Tel.: 280-9308
 Költöztetés, fuvarozás, emelőhátfalas teherautóval. Ár megegyezés szerint. Tel.: 06(20)9442092, Márton
 Megbízható szakember burkolást, kisebb kőműves munkákat vállal határidőre, garanciával.
Tel.: 06(20)234-0811
 Új infra matrac kedvezményes áron eladó.
Tel.: 419-3995 délután
 Készpénzért vásárolunk Neogrády, MCP,
Márffy, Berkes és más neves festők műveit, ékszereket drágakővel, féldrágakővel, ezüsttárgyakat,
evőeszközt, karórákat, dísztárgyakat, antik bútorokat, hagyatékot. Louis Galéria: 317-9938, Wesselényi u. 19.

 BŐRGYÓGYÁSZAT, KOZMETOLÓGUS RENDELÉS! Dermatoszkópos
rákszűrés, szemölcsök, elektrosebészeti eltávolítása, hyaluronsavas ráncfeltöltés,
botulinos mimikai ránckezelés, pattanásos
bőr kezelése. Dr. Nagy Éva. Bejelentkezés: 06(30)366-3706, 1073 Akácfa u. 54.

 VI.-VII. kerületi ingatlanok specialistái keresnek eladó-kiadó ingatlanokat. Gyors, korrekt ügyintézés 3
% jutaléktól. Ingatlanbank, 1071
Budapest, Lövölde tér 7. Tel.: 4137229, 06(70)456-1060
 Szőnyegtisztító gép kölcsönzése 24 órára
4.800 Ft. Tel.: 06(20)535-0122
 Villanyszerelés, gyorsszolgálat, bojler javítás kiszállási díj nélkül. Tel.: 06(20)9393-799
 Negyvenesek, ötvenesek, nyugdíjasok értelmiségi baráti társasága bővülne intelligens, kulturált
jószívű, érzékeny, humort, kötetlen beszélgetést
kedvelő emberekkel. „Barátság” jeligére Pf. 659
Bp. 1462
 Üzlethelyiség a Kertész utcában parkolóval? Válasszon! 47 nm 50 ezer Ft, 125 nm mindössze 190
ezer
Ft
nettó.
Tel.:
06(20)9564-528,
info@ezpark.hu
 Vízóraszerelés, egyéb vízvezeték szerelés,
gázkészülék javítás. Tel.: 251-4912

Tájékoztatjuk hirdetőinket,
hogy szerkesztőségünkben a
hirdetésfelvétel 2007. június
26-tól augusztus 5-ig szünetel.

ÚSZÓTÁBOR
a Margit-szigeten
és a Komjádiban
A DARNYI TAMÁS
ÚSZÓISKOLÁBAN
15.000 Ft/hét és 13.000 Ft/hét
Tel.: 359-7895 és 335-2097
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Pályázat súlyos mozgáskorlátozott
fiatalok támogatására
A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetőségű súlyos mozgáskorlátozott fiatalok
támogatására pályázatot hirdet,
amely tanulmányok folytatásához, közlekedéshez, lakhatási,
illetve munkavállalási feltételek
megteremtéséhez szükséges
tárgyi eszközök vásárlásához
hozzájárulásként igényelhető.
Az alapítványtól pályázható
összeg nem lehet több a pályázati cél költségének 25%-ánál,
de legfeljebb 45.000,-Ft.
Pályázni a 40. életév betöltéséig lehet. A pályázathoz mellékelni szükséges a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi igazolásokat, valamint
a családban együtt élők 2006.
évi jövedelemnyilatkozatait.
Beküldés: A névvel, címmel és
telefonszámmal ellátott pályá-

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

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

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

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

Dalszövegíró verseny feltételei:
Formai követelmények: times new roman betûtípus, 12-es betûméret.
Péli Barna (United), Rácz Gergõ és Tövisházi Ambrus (Erik Sumo, Ex Amorf Ördögök) bírálja el a beérkezõ dalszövegeket. A legkiemelkedõbb
szövegek íróit a mûvek megzenésítési lehetõségével jutalmazzuk.
Beérkezési határidõ: 2007. szeptember 7.
Eredményhirdetés: 2007. októberében (a pontos helyrõl és idõpontról emailben értesítjük a pályázókat)
Beküldés módja: a mûveket és a kitöltött adatlapot e-mailen kérjük
megküldeni Szeli Dóra Réka részére a szelidora@gmail.com e-mail
címre.
Adatlap: letölthetõ a www.hetedhetoazis.hu weboldalon, vagy kérhetõ emailben a szelidora@gmail.com címen.
Bõvebb információ: Hetedhét Oázis Alapítvány - Szeli Dóra Réka,
20/539-9226 (9.00 és 17.00 óra között), szelidora@gmail.com,
www.hetedhetoazis.hu.

–
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A társasházakban kihelyezett papírgyűjtő
konténerek ürítési rendje
Tisztelt Lakók és Társasházkezelők!
A jobb és gyorsabb szolgáltatás érdekében kérjük, a
papírgyûjtõ konténereket reggel 7 óráig a jelzett
napokon a kapu elé kitenni, majd az ürítést követõen
a helyére visszatenni szíveskedjenek.
Csak a kihelyezett papírgyûjtõ konténerek kerülhetnek kiürítésre! Ha a papírgyûjtõ konténerek a gyûjtést
követõ 6 órán belül nem kerülnek visszahelyezésre a
társasházba, annak elszállításáról gondoskodunk.
Újabb szelektív gyûjtõedényt ezen társasházak csak
saját költségükön fognak tudni beszerezni.
Együttmûködésüket elõre is köszönjük!
Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
PAPÍRGYÛJTÕ KONTÉNER ÜRÍTÉSI REND
2007. ÉV
I.körzet
Június 6.,20., Július 4.,18., Augusztus 1., 15.,
Szeptember 5., 19., Október 3., 17., November 7., 21.,
December 5., 19.
II.körzet
Június 7.,21., Július 5.,19., Augusztus 2., 16.,
Szeptember 6., 20., Október 4., 18., November 8., 22.,
December 6., 20.
III.körzet
Június 8.,22., Július 6.,20., Augusztus 3., 17.,
Szeptember 7., 21., Október 5., 19., November 9., 23.,
December 7., 21.

2 0 0 7 . É V I P Á LY Á Z AT
K A P U T E L E F O N- R E N D S Z E R L É T E S Í T É S É R E,
E L AV U LT R E N D S Z E R E K K O R S Z E R Û S Í T É S É R E
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottsága ismételten
pályázatot ír ki kaputelefon-rendszer létesítésére, illetve
elavult kaputelefon-rendszerek korszerűsítésére.
A pályázaton részt vehet - tulajdonviszonyaitól függetlenül - minden
Erzsébetvárosban lévõ lakóházi közösség. A pályázaton elnyerhetõ önkormányzati támogatás a kaputelefon létesítési, illetve korszerûsítési költségének 50 %-a, vagy lakásonként maximum 6000 Ft.

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

Négyezer év divattörténete

BÚCSÚZUNK
Lapzártánk elõtt érkezett a szomorú hír,
hogy június 13-án, életének 89. évében elhunyt id. Bába Mihályné, Ida néni.
Bár Ida néni nem volt lapunk állandó
munkatársa, a „Négyezer év divattörténete” címû, érdekes, ismeretterjesztõ sorozatunkat neki köszönhetjük.
Szorgos kezeinek köszönhetõen nem
csak lapunk olvasói, hanem nagyon sok
kiállítás résztvevõi is megismerkedhettek
a korok divatjaival, megcsodálhatták a
korhû ruhákba öltöztetett babákat, és ötleteket meríthettek elõadásokhoz, jelmezekhez, díszlethez.
A divattörténet sorozatot folytatjuk, így is
megemlékezve Bába Mihályné, Ida néni
értékes munkásságáról. Következõ lapszámunkban újra megjelentetjük a vele
készített sorozatindító interjúnkat.
Temetése június 20-án a Szentendrei köztemetõben volt.
Szomorú szívvel búcsúzunk tõle!
Sári Judit
fõszerkesztõ

Róma
(Idõszámítás elõtt III. századtól)

A rómaiak a görög öltözködés elveit vették át.
Nemzeti viseletük a tóga volt, ami a görög himatonnak felelt meg. Ez az egyszerû, elegáns öltözék
viselõjének ünnepélyes külsõt adott. A redõkbe
szedett, varratlan ruhadarabok viszonylag egyéni
divatot tettek lehetõvé, mivel ahányszor magukra
öltötték, annyiszor változtathatták a ruha redõzéBába Mihályné, Ida sét. A ruha kifejezhette viselõjének egyéniségét.

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

F Õ Z Z Ü N K- S Ü S S Ü N K

E G Y Ü T T F I N O M AT !

Vegyük könnyen! – Levesek és szárnyas ételek
A nyári melegben nem csak ajánlott a könnyű ételek fogyasztása, ilyenkor nem is nagyon kívánjuk a nehéz, fűszeres ételeket.
Sokkal inkább előtérbe kerülnek a gyümölcs-, vagy zöldség levesek, valamint a szárnyasok.
Tejszínes, hideg
sárgadinnye leves
Hozzávalók: 1 db nagyobb sárgadinnye, 2 dl
tejszín, fél liter tej, 1 evőkanál méz, 2 evőkanál cukor 2 db kiwi (ez el is maradhat).
A tejet felforraljuk, a
tűzről levesszük, és lassan
hozzákeverjük a tejszínt.
Beletesszük a mézet és a
cukrot. Hagyjuk kihűlni,
de többször meg kell keverni. A sárgadinnyét és a

kiwit meghámozzuk, kockára vágjuk, és a kihűlt
masszába keverjük. Lehűtve tálaljuk.
Paradicsomleves
bazsalikommal
Hozzávalók: 1 liter paradicsomlé, 3 dl víz, 1 mokkáskanál bazsalikom, só,
cukor ízlés szerint, 1 tojás,
egy teáskanál vaj, liszt.
A paradicsomlevet a vízzel feltesszük főni,
hozzáadjuk a cukrot, ba-

HÛSÍTÕ

zsalikomot és a sót. A tojásból, vajból, lisztből
megsózva galuskát készítünk, és a forrásban lévő
levesbe beleszaggatjuk.
Pácolt
csirkeszárnyak
Hozzávalók:
1
kg
csirkeszárny. A pácléhez:
1 fej apróra vágott vöröshagyma, 3 dl tejföl, 2 evőkanál olaj, 2 evőkanál citromlé, 1 evőkanál méz, 1
evőkanál szójamártás, 1

citrom reszelt héja, 1 kiskanál szárított bazsalikom, őrölt bors. (Só nem
szükséges, mert a szójamártás elég sós!)
A szárnyakat mély tálba helyezzük. A hozzávalókat összekeverve ráöntjük, a tálat lefedjük, és egy
éjszakára a hűtőbe teszszük. Másnap a lecsöpögtetett szárnyakat 25 perc
alatt grillsütőben pirosra
sütjük. Vegyes salátával
tálaljuk.

E P E R FA G Y I

A nyári forróságban igencsak jól esik egy kis finom hűsítő fagylalt még azoknak is,
akik egyébként nem kedvelik annyira az édességet. Most az eperfagyi házi készítésű
receptjét ajánljuk olvasóink figyelmébe!
Hozzávalók, 2 dl tej, 2 dl tejszín, 15 dkg porcukor, 40 dkg friss eper, 1 evőkanál citromlé,
csipetnyi só. Az epret jól megmossuk, csumáját leszedjük. Apróra vágjuk, turmix gépbe
tesszük, rászórjuk, a cukrot, a sót és a citromlevet. Pépesre zúzzuk, hozzáöntjük a tejet és
azzal is összekeverjük. A tejszínből kemény habot verünk. Az eperpépet és a tejszínhabot
óvatosan összekeverjük, majd kis tálkákban a mélyhűtőbe tesszük.

Grillezett
csirkeburger
Hozzávalók: 35 dkg darált
csirkehús, 4 szál apróra
vágott újhagyma, 2 zsömlének összemorzsolt bele,
grill vagy flekkenfűszer,
késhegynyi szárított bazsalikom, 2 evőkanál olaj,
4 szelet bacon-szalonna
A darált csirkehúst a
fűszerekkel összedolgozzuk. Négy lapos fasírtot
formázunk belőle. Megforrósított, megolajozott
rostra tesszük kb. 15 percig sütjük, közben megfordítjuk. A bacon szeleteket ropogósra megsütjük. A hamburgert kissé
megpirított zsemlék közé
tesszük, ráhelyezzük a
bacont. Ízlés szerint tehetünk rá ketchup-ot, paradicsomot és zöld uborkát.
Jó étvágyat!
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BEKÜLDENDÕ A FÕSOROK MEGFEJTÉSE.
Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, szerkesztõségünkben névvel, címmel ellátott zárt borítékban vagy levelezõlapon leadhatja. E-mail címünk: olvlev@erzsebetvaros.hu Csak a névvel, címmel ellátott megfejtéseket van módunkban
regisztrálni. Beküldési határidõ: július 15. A 2007/7. lapszám nyertesei: Ludányi György 1077 Almássy tér. 17., Misovits Zsuzsanna 1073 Osvát u. 17.,
Mikó Erzsébet 1072 Klauzál u. 7. fsz. 6a. Gratulálunk! Nyereményük könyvutalvány. A nyeremény telefonon történõ egyeztetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõ.
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Olvasni jó!

Harry Potter világa és a hetedik könyv titkai
Bár manapság már sokan nem vesznek kezükbe könyvet, hiszen ott az
internet, a digitális könyvtárak, ráadásul a televízió, videó és DVD
áradat, mi azért lelkesen hirdetjük, hogy remek szórakozás egy-egy jó
könyvvel a kezünkben eltölteni naponta néhány fél órát.
Harry Potter lázban él a világ, napokon belül megjelenik J. K. Rowling
sorozatának 7., befejező kötete, melyből végre kiderül, hogy a varázslóvilág melyik mágusa, Harry vagy
Voldemort győzi le a másikat. Egyelőre angol nyelvterületen, illetve az
angolul értők előnyben vannak, hiszen az eredeti regény várhatóan július 21-én jelenik meg. Azonban a magyar nyelvű kiadás megjelenéséig
sem kell Harry Potter és világa nélkül
maradniuk a rajongóknak. Bár David
Langford Harry Potter világa és a hetedik könyv titkai könyvéből sem kapunk konkrét választ kérdéseinkre, de
az író a „hat megjelent Harry Potterkönyv alapos ismeretére támaszkodva

Ha van olyan könyve, melyet megunt,
vagy nincs helye a tárolásra, ne dobja
ki. Ha leadja szerkesztõségünkben, akkor témája szerint eljuttatjuk az iskolákba és a helyi nyugdíjasklubokhoz.
Köszönjük mindazon olvasóinknak, akik felhívásunkhoz csatlakozva, megunt könyveiket felajánlották. Késõbb tájékoztatjuk Önöket
arról, hova kerültek az adományok.

körüljárja ezeket a rejtélyeket, és még
sok másikat is, hogy megoldásuk
alapján felvázolja a hetedik könyv néhány lehetséges végkifejletét”. Mivel
elérkezett a várva várt szünidő is, lesz
idő elolvasni a tényfeltáró 208 oldalt.

Hova megy minden negyvenedik
magyar június 23-án?

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

Egy program a Nemzeti Múzeumban
Új attrakció a Nemzeti Múzeum épületében május 25-én
nyíló Dzsingisz kán és öröksége címû kiállítás, mely több
európai városban már nagy sikert aratott. Az ellentmondásos személyiség, a világbirodalmi törekvések, a magyarok
csellel való megtörése, s a mongol ember mai élete tárul fel
a látogató elõtt. Június 23-án, a Múzeumok Éjszakáján 18
órától a kiállításhoz kapcsolódó izgalmas, egész éjszakás
zenés program várja az érdeklõdõket.
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Kiállítások
A Fészek Mûvészklub
Herman termében Szász
Sándor festõmûvész alkotásait tekinthetik meg a látogatók június 29-ig, munkanapokon 14 és 19 óra között. Cím: Kertész utca 36.
A Godot Galériában (Madách út 8.) Masako Fujita japán grafikusmûvésznõ kiállítása nyílik június 27-én 20
órakor. Masako Fujita 2006ban mûvészettörténészekbõl összeállt zsûri döntése
alapján nyerte el a Gyõri
Nemzetközi Grafikai Biennálén a Godot Galéria díját,
mely egy kiállítást jelentett.
A mûvésznõ személyesen
lesz jelen a megnyitón. A
tárlat megtekinthetõ: július
14-ig, keddtõl péntekig 10
és 18, szombaton 10 és 13
óra között.

Jubileumi évzáró

A Molnár Antal Zeneiskola ebben az évben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. A jubileumi év alkalmához méltó helyszínen, a Madách Színházban rendezték meg a nagy
múltú intézmény évzáró ünnepségét június 14-én. Képünkön Kiss Tünde igazgatónõ köszönti a jelenlévõket.

Címváltozás!
A Hadirokkantak Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetség irodája elköltözött a
XIII. kerület Tüzér utca
64. szám alól. Új címük:
1087 Budapest, Kerepesi
út 29/B., (a VII-es épülettől balra kell bemenni,
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majd ismét balra, a földszinten található az iroda).
A hadigondozottakat fogadja az iroda, melynek
nyitva tartása: hétfőtől
csütörtökig 8-tól 13 óráig,
péntek szünnap. Előzetes
bejelentkezés ajánlott, telefonszám: 239-98-30.

Házias férj

– Nézd szívem, a felét már el is törölgettem!

ERZSÉBETVÁROS
a VII. kerületi önkormányzat ingyenes lapja
Fõszerkesztõ: Sári Judit · Szerkesztõ: Matus Adrien
Fotó: Kissimon István · Fõmunkatárs: Almási Kitti
Cím: 1073 Budapest, Garay utca 5.
Telefon: 06-1-462-34-11 Fax: 462-34-18
E-mail: ujsag@erzsebetvaros.hu
Kiadja: Erzsébetváros Önkormányzata
Megjelenik 36 ezer példányban

Színházak Hídja
– Keringõ a Hõsök terén
Idén a Budapesti Búcsú
programja a színházművészet köré szerveződik.
A színházi évad zárása alkalmából Budapest színházai, társulatai mutatkoznak be hosszabb-rövidebb műsoraikkal, ízelítőt
adva jelenleg futó, vagy a
következő évadban bemutatandó műsoraikból
június 30. és július 1. között.

A Budapesti Búcsú
hagyományos záró programja a Budapesti Fesztiválzenekar
koncertje
Fischer Iván vezényletével. Idei programjukat a
legnépszerűbb keringődallamokból állították
össze, melyre július 1-én
19 órakor kerül sor a Hősök terén.
A részletes program:
www. festivalcity.hu

☺ ☺ ☺
Fiú a lánynak: - Mondd, te
miért akarsz velem csak
napos idõben találkozni?
- Mert csak így lehet felhõtlen a kapcsolatunk!
* * *
A férj és a feleség veszekszik. A feleség azt mondja:
- Te gyõztél. Tiéd az utolsó
szó. Kérj bocsánatot!
* * *
Egy háromgyerekes család ül az autóban a forgalmi dugóban. A hátsó ülésen a három fiú rosszalkodik. Az anyuka észreveszi,
hogy a mellettük álló autóban egy édes pici lányka
szunyókál. Odaszól a férjének: - Amint sikerül végre visszafogynom a normális testsúlyomra, újra
megpróbálkozhatnánk
egy kislánnyal.
Erre a férj odanyújt neki
egy zacskó süteményt:
- Egyél egy kis kekszet!
* * *
Az új múzeumi teremõr elsõ munkanapja után jelentést tesz az igazgatónak: Direktor úr, igazán elégedett lehet velem. Ma sikerült eladnom egy Chagallt
meg egy Rembrandtot.

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

