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„Rottenbilleres” 
diákok találkozója
A Janikovszky Éva Mûvésze-
ti Általános Iskola szeptem-
ber 9-én elsõ alkalommal
rendezte meg az egykori
„rottenbilleres” diákok találko-
zóját, az intézmény újonnan
kialakított pihenõ kertjében.

10. oldal
A Gyûrûk Ura 
a könyvtárban
A 2005-ös esztendõ minden
olvasni szeretõ ember és
persze a könyvtárak számá-
ra is a Nagy Könyv éve. A
Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár hálózati fiókjai egy-egy
mûvet tûztek „ zászlaikra”.

14. oldal  
A Péterfy és
1956 októbere
1956. október 22-én né-
hány orvostanhallgató  je-
lent meg az akkori fül-orr-
gége osztályon egy röpla-
pot hozva, amit a mûegye-
temen állítottak össze 16
pontos követeléssel. A
röplap felszólított minden-
kit: aki tud, menjen más-
nap délután 3 órára tüntet-
ni a Bem térre.

18. oldal

A Természeti
Katasztrófák
Elleni Védekezés
Világnapja
Október 8-án - emlékezik
meg a világ a természeti
katasztrófák áldozatairól.

22. oldal

Olvasói 
levelek 

15. oldal
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Fõvárosi gimnázium lesz jövõre · Négy új osztály indítanak

Így is, úgy is: Átadták a Madáchot

Az elmúlt hetekben igen-
csak felkavarta a hangula-
tot az a szeptember 16-ai
testületi döntés, miszerint a
mintegy 1,5 milliárd forin-
tért felújított Madách gim-
náziumot átadja a kerület a
fõvárosnak, úgy hogy a
épület a kerület tulajdoná-
ban marad. A több mint 10
évig tartó felújítás erõsen
megterhelte az önkormány-
zat költségvetését, többek
között 600 millió forint hi-
tel felvételére is rákénysze-
rült a helyi büdzsé. A dön-
tés értelmében a kerület
csak a mûködtetést adja át a
fõvárosnak, az épületet
megtartja magának.

(Folytatás a 3. oldalon)
A diákok hatalmas ovációval fogadták a gimnázium illetve az osztálytermek jelképes
kulcsainak átadását

Squatternek hívják
angolul, az erõszako-
san, jogtalanul letele-
pülõt, a squat-ot a
szleng szerint „fog-
laltháznak” fordítot-
ták. Miért cikkünk
elején  e szövegma-
gyarázat?

Ismét a címlapokra került a
régi pesti zsidónegyed, ám
most nem kifejezetten mû-

emlékvédelmi témában.
Most, október elsõ hétvégé-
jén, a Kazinczy utca 41.
szám alatti, három éve üre-
sen álló, „mellesleg” életve-
szélyesnek nyilvánított
épületet foglalta el a Cent-
rum Csoport néven ismert,
korábban az Úttörõ Áruház
elfoglalása kapcsán elhíre-
sült társaság. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Illegális lakásfoglalók után jogtalan
házfoglalók borzolják a kedélyeket

A Farkasréti temetõben,
ünnepélyes keretek kö-
zött avatták fel Jani-
kovszky Éva síremlékét,

Széri-Varga Géza szob-
rászmûvész alkotását.
szeptember 27-én Meg-
emlékezõ beszédet mon-

dott Hunvald György Er-
zsébetváros polgármes-
tere.

(Folytatás a 6. oldalon)

Talán olvasóink is emlékeznek arra, hogy egy évvel ez-
elõtt az SZDSZ-frakciójának tényfeltáró látogatása indítot-
ta el a folyamatot, mely jelentõs változásokat hozott a tér-
figyelõ-rendszer mûködésében. Szeptember 26-án ismét
meglátogatták a központot a frakció tagjai. (5. oldal)

Az 
önkormányzat 

ingyenesen 
hívható 

telefonszáma:
06-80-204-531

E-mail címünk:

olvlev@

erzsebetvaros.hu

Erzsébetvárosi  TV
minden hétköznap 17-tõl
18 óráig. Ismétlés a követ-
kezõ munkanap 11 órától.
Telefonszám adásidõ alatt:
462-0794. Üzenetrögzítõ:
462-0795.
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Felavatták Janikovszky Éva síremlékét
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- Két fontos területen érin-
ti a módosítás a segélye-
zésben résztvevõket. Vál-
toztak az ápolási díj és a
rendszeres szociális segély
adhatósági feltételei - tájé-
koztatott az alpolgármes-
ter. 

Ápolási díj
Új, differenciáltabb kate-
gória került bevezetésre a
súlyosan fogyatékos sze-
mélyek után járó ápolási
díjra jogo-
sultak körén
belül. Ide
tartoznak a
fokozott el-
látást igény-

lõ fogyatékosokat gondo-
zók. Fokozott ápolást
igénylõ az a személy, aki
mások személyes segítsé-
ge nélkül az alábbi felso-
rolásból három feltételt
önállóan nem képes vég-
rehajtani: étkezés, tisztál-
kodás, öltözködés, illem-
hely használat, illetve ha a
lakáson belül segédeszköz
igénybevételével sem tud
közlekedni. A feltételek
fennállásáról az önkor-

mányzat az illetékes me-
gyei, fõvárosi szociális
módszertani intézmény
szakvéleménye alapján
dönt.

- Nagyon fontos tud-
nivaló, hogy az emelt
összegû ápolási díj utáni
kérelmeket minden eset-
ben a helyi önkormány-
zat szociális irodájánál
kell elõterjeszteni.

A törvény változásá-
nak napjától a fokozott
ápolást igénylõ súlyosan
fogyatékos személy ápo-
lását végzõ személy díja a
nyugdíjminimum 130%-a.
A szociális minisztérium
elõzetes számításai alap-
ján a jelenlegi ápolási díj-
ban érintettek közel 1/3-át
érintheti a változás. 

- Eddig, aki rendszeres
pénzbeli ellátásban része-
sült, nem lehetett jogosult
ápolási díjra. Nagyon fon-
tos és pozitív változásként
értékelhetõ, hogy szep-

tember elsejétõl nem lesz
kizáró ok, ha az ápoló
rendszeres pénzellátásban
részesül,  amennyiben an-
nak összege nem haladja
meg a mindenkori legki-
sebb öregségi nyugdíj ösz-
szegét (2005-ben 24 700
Ft). Ebben az esetben a
gondozó részére folyósí-
tott juttatás összege kiegé-
szíthetõ a fokozott ápolást
végzõ személyek után járó
ápolási díj 32 110 Ft-os
összegére.

Rendszeres 
szociális segély
Szeptember 1-jétõl többek
között annak is megállapít-
ható a rendszeres szociális
segély, aki esetében az ápo-
lási díj, a gyermekgondozá-
si segély, a gyermeknevelé-
si támogatás, a rendszeres
szociális járadék, az átme-
neti járadék, a rokkantsági
nyugdíj, a baleseti rokkant-
sági nyugdíj folyósítása
megszûnt, és közvetlenül a
kérelem benyújtását meg-
elõzõen a munkaügyi köz-
ponttal, illetve annak kiren-
deltségével vagy az együtt-
mûködésre kijelölt szervvel
legalább három hónapig
együttmûködött.

- A változásokról az
érintettek tájékozódhatnak
az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlõ-
ségi Minisztérium honlap-
ján, illetve a helyi szociális
irodán, ügyfélfogadási idõ-
ben (Garay utca 5.). 

Szándékaik szerint kultu-
rális és szociális központot
hoztak volna létre az egy-
kori kóser vágóhíd épüle-
tében, azzal az indoklással,
hogy Európa szerte több
országban is elfogadott a
„squatok” kialakítása a bi-
zonyíthatóan lakatlan épü-
letekben. Mivel azonban
ez hazánkban jogtalan cse-
lekménynek minõsül, a
hajléktalanszálló kialakítá-
sára és az ifjúsági szubkul-
túra számára lefoglalt ház
mindössze egy napig volt a
Centrum Csoport „birtoká-
ban”.

A szombaton beköltö-
zõket vasárnap, október 2-
án, lakossági bejelentés

alapján, rendõri segítség-
gel kilakoltatták. Lapunk
értesülése szerint, a hely-
színen megjelenõ Demeter
Tamás alpolgármester jog-
sértõnek minõsítette a ház-
foglalást, és hivatalos tár-
gyalásokba nem is bocsát-
kozott a házfoglalókkal.
Mint elmondta, hivatalos
megkeresés útján, bejegy-
zett, programmal rendel-
kezõ szervezettel lehet
egyáltalán elkezdeni tár-
gyalni a hasznosítás lehe-
tõségeirõl. Jelen pillanat-
ban az önkormányzat még
nem döntött az épület sor-
sáról. A hivatal képvisele-
tében megjelenõ alpolgár-
mester és a Centrum Cso-

port aktivistái megállapod-
tak abban, hogy a házfog-
lalók  - holmijuk hátraha-
gyásával - el-
hagyják a hely-
színt. Demeter
Tamás elmondta,
a Centrum Cso-
port nehéz hely-
zetbe hozta saját
magát és az ön-
kormányzatot is.
Tagjaival a jövõben sem
tárgyal az önkormányzat,
azonban bejegyzett civil
szervezet égisze alatt, hi-
vatalos megkeresésre lehe-
tõséget lát a kapcsolat fel-
vételére. 

A rendõrség szerint az
épület elfoglalása jogilag

betörésnek minõsül, ráadá-
sul szabálysértésnek szá-
mít a „Budapest a tiéd is,
Budapest Európa kulturá-
lis fõvárosa 2010” feliratú
plakát engedély nélküli ki-
helyezése is.

A helyszínen megje-
lent Hont András képvise-
lõ, a rendõrök jelenlétében
tárgyalt az aktivistákkal

majd garanciát
vállalt arra, hogy
a házban hagyott
„személyes” hol-
mik érintetlenek
maradnak. Ké-
sõbb, a nem hi-
vatalos megbe-
szélésen,   a kép-

viselõ tájékoztatta a jelen-
lévõket arról, hogy a ház-
foglalók céljai között talál-
hatók olyanok is, melyek-
kel egyetért, bár a módsze-
rekkel legkevésbé sem. El-
mondta, hogy akár  képvi-
selõi indítvánnyal is támo-
gatna egy hasonló célú, ám

jogilag tiszta kezdeménye-
zést, megpróbálva bevonni
mind az ellenzéki, mind a
kormánypárti képviselõ-
ket. 

Hunvald György pol-
gármester a házfoglalással
kapcsolatban elmondta, a
magán és a közvagyon vé-
delme elsõdleges szem-
pont, akkor is ha a Cent-
rum Csoport szándékai ki-
fejezetten humanitárius
alapokon állnak és nyil-
vánvalóan nem a bevétel-
szerzésre törekednek. Er-
zsébetváros önkormányza-
ta tárgyalási szinten nyitott
minden bejegyzett szerve-
zet elõtt, azonban sem ed-
dig, sem ez után nem lesz
precedens arra, hogy jogi-
lag el nem fogadható for-
mában, külsõ nyomásgya-
korlással bárki is elérhesse
célját a kerületben. Nem
engedjük magunkat zsa-
rolni - mondta a polgár-
mester. 
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Illegális lakásfoglalók után jogtalan házfoglalók borzolják a kedélyeket
Squatternek hívják angolul az erõszakosan, jogtalanul letelepülõt, a squat-ot a
szleng szerint „foglaltháznak” fordítják. Miért cikkünk elején  e szövegma-
gyarázat? Ismét a címlapokra került a régi pesti zsidónegyed, ám most nem ki-
fejezetten mûemlékvédelmi témában. Most, októberelsõ hétvégéjén, a Kazinczy
utca 41. szám alatti, három éve üresen álló, „mellesleg” életveszélyesnek nyilvá-
nított épületet foglalta el a Centrum Csoport néven ismert, korábban az Úttörõ
Áruház elfoglalása kapcsán elhíresült társaság. 
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Többen és többet kaphatnak

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztérium honlapja:

Koromzay Annamária

WWWW WWWW WWWW.... IIIICCCCSSSSSSSSZZZZEEEEMMMM....HHHH UUUU

Erzsébetvárosban kiterjedt szociális háló védi
a rászorulókat, mely a törvényi kötelezettsége-
ken felül helyi ellátásokat is biztosít. A törvé-
nyek változása közelrõl érinti a kerületben élõ
ellátásra/támogatásra szorulókat. A szociális
törvény szeptember elsejétõl esedékes változá-
sairól Koromzay Annamária illetékes alpol-
gármester tájékoztatja olvasóinkat. 
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Az indulatokat gerjesztõ
félreértésre az a testületi
határozat adott okot, mi-
szerint a következõ tanévre
a fõváros elsõ állami gim-
náziuma már nem hirdet-
het felvételit, és január el-
sejétõl elveszíti gazdasági
önállóságát. Hunvald
György polgármester ezzel
kapcsolatos kérdésünkre
elmondta, hogy a fenti ha-
tározat a kerületet érintõen
született meg, egy szándék
irányát mutatja.  Korábban
természetesen már egyez-
tettek Schiffer János fõpol-
gármester-helyettessel. A
késõbbi egyeztetéseken a
fõpolgármester helyettes
kérte, hogy az ingatlan tu-
lajdonjogával kapcsolatos
döntésre 10 év múlva térje-
nek vissza.  
Puskás Attila Sándor a Fi-
desz-MDF-frakció vezetõ-
je a szeptember 16-ai  tes-
tületi ülés után elmondta:
kértem a képviselõket,
hogy a gimnázium érdeké-
ben ne szavazzák meg azo-
kat  a pontokat, melyek az
iskola továbbmûködését
veszélyeztetik. Úgy érez-
tük, hogy a határozatok az
iskola megszûnését ered-
ményeznék. Az ellenzék
így nem fogadta el az erre
vonatkozó határozati ja-
vaslatokat, melyekre a
testületi többség azonban
rábólintott.

A gimnázium tantestü-
leti és rendkívüli szülõi ér-
tekezletén egy petíciót fo-
gadtak el, melyet másnap a
fõvárosi oktatási bizottság
elé terjesztett a tanári testü-
let - mondta Puskás Attila.

Október 4-én ismét
rendkívüli testületi ülésre
hívták össze a képviselõ-
testületet. A 2. napirendi
pontban a Madách gimná-
ziummal kapcsolatos ko-
rábbi döntés módosítására

került sor. Az elõterjesztés-
ben a  polgármester tájé-
koztatta a testületet, hogy a
korábbi határozatnak meg-
felelõen megkezdték a tár-
gyalásokat a fõvárosi ön-
kormányzat illetékeseivel.
A tárgyaló fél jelezte, hogy
a közoktatásról szóló tör-
vény értelmében 2006.
július 1-jétõl átveszi az in-
tézmény fenntartását, vala-
mint elfogadta a kerület ja-
vaslatát, a Madách gimná-
zium  folyamatos mûköd-
tetésére vonatkozóan. A
fõváros azonnali intézke-
dést ígért a folyamatosság
fenntartása érdekében. 

- Igazán öröm, hogy a
szülõk, a tanárok és a volt
Madáchosok civil kezde-
ményezése meghallgatásra
talált. Reméljük, hogy az
utóbbi döntés által nyugvó-
pontra jut a Madách sorsa,
és az iskola nyugodt körül-
mények között folytathatja
mûködését - tájékoztatott a
testületi ülés után Puskás
Attila frakcióvezetõ. 

Az SZDSZ-frakció ve-
zetõje Gál György elmond-
ta: Úgy gondolom, meg-
nyugtatóan zárult a Ma-
dách ügye, ám csodálko-
zom azon kijelentéseken,
melyek szerint senki nem
tudott elõre semmit. Már
februárban bejelentettem a
kerületi kábeltévében,
hogy a Madách gimnázi-
um mûködtetését a fõvá-
rosnál képzeljük el, és az
így megmaradó forrásokat
a kerület általános iskolái-
nak a felújítására fordítaná
a kerület.  Ez immár nem
csak terv, mivel október-
ben kezdõdik a Jani-
kovszky Éva Mûvészeti
Általános Iskola teljes fel-
újítása, jövõre a Kertész ut-
cai és 2007-ben pedig a
Hernád utcai iskola felújí-
tása is megkezdõdhet. 

Hunvald György  az el-
múlt napok eseményei kap-
csán elmondta: - A nagy
múltú Madách gimnázium
fenntartása rendkívül költ-
séges volt a kerület számá-
ra, ráadásul tanulóinak
csak elenyészõ része er-
zsébetvárosi lakos. Termé-
szetes azonban, hogy a
szülõk félnek a bizonyta-
lan helyzettõl, és így érthe-

tõ is, hogy megpróbáltak
azonnali válaszokat kapni
kérdéseikre. Hangsúlyoz-
nám azonban, hogy nagy
kárt  okoztak azok a rém-
hírek, melyek ritka gyorsa-
sággal szárnyra kaptak és

szájról-szájra terjedve fo-
kozták a bizonytalanságot.
Arra kérek mindenkit, fél-
hivatalos információk
alapján soha ne vonjanak
le messzemenõ konzek-
venciákat. 
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Így is – úgy is: Átadták a Madáchot
Be van fejezve a nagy mû, igen.

A gép forog, az alkotó pihen.
Év-milliókig eljár tengelyén,

Míg egy kerékfogát ujítni kell.
Fel hát, világim véd-nemtõi, fel,
Kezdjétek végtelen pályátokat.

Gyönyörködjem még egyszer bennetek,
Amint elzúgtok lábaim alatt.

Madách Imre: Az ember tragédiája
Elsõ szín - Az Úr (idézet)

Az átadási ceremónián
Schiffer János fõpolgár-
mester-helyettes és Hun-
vald György polgármester
megnyugtatta az iskola jö-
võjéért aggódókat.  A szü-
lõk, hajdani és jelenlegi diá-
kok, tanárok és vendégek
elõtt Schiffer János elmond-
ta: korábban csupán kom-
munikációs zavarról lehe-
tett szó. Egyben közölte,
megállapodás született ar-
ról, hogy a fõváros a kerü-
lettõl száz évre használatba
kapja az épületet, s az intéz-
ményt tovább mûködteti,

mely Erzsébetvárosban, je-
lenlegi helyén marad. Hoz-
zátette: jövõre négy új osz-
tállyal folytathatja az okta-
tást a gimnázium. 

Hunvald György pol-
gármester megköszönte,
hogy a megkeresésre a fõ-
város világos és egyértel-
mû választ adott. Mint
mondta a következõ tan-
évben csak a gimnázium
pedagógusai vesznek ész-
re egy kisebb változást: fi-
zetésüket nem a kerület-
tõl, hanem a fõvárostól
kapják majd.

Bokor Péter fõépítész
és Mészáros Csaba igaz-
gató beszédét követõen
emlékplakettet adtak át
azoknak, akik tevékenyen
részt vettek a felújítási
munkálatok megvalósulá-
sában, majd felkerült az
újabb szalag az iskolazász-
lóra. A szalagon Madách-
idézet olvasható: „Végte-
len a tér, mely munkára
hív”. Az ünnepség záróak-
kordjaként, hatalmas ová-
ció közepette a polgármes-
ter ünnepélyesen átadta az
iskola jelképes kulcsát
Mészáros Csabának, aki az
osztálytermek jelképes
kulcsait nyújtotta át az osz-
tályfõnököknek.

Ünnepélyes épületátadás

Szeptember 29-én ünnepélyes keretek között
adták át a Madách Imre Gimnázium 11 év
alatt felújított épületét. 

Az elmúlt hetekben igencsak felkavarta a hangulatot az a szeptember 16-ai
testületi döntés, miszerint a mintegy 1,5 milliárd forintért felújított Madách
Gimnáziumot átadja a kerület a fõvárosnak, úgy hogy a épület az önkor-
mányzat tulajdonában marad. A több mint 10 évig tartó felújítás erõsen meg-
terhelte az önkormányzat költségvetését, többek között 600 millió forint hitel
felvételére is rákényszerült a helyi büdzsé. A döntés értelmében a kerület csak
a mûködtetést adja át a fõvárosnak, az épületet megtartja magának.

Mészáros Csaba a gimnázium igazgatója vette át az átadást jelképezõ kulcsot Hunvald
György polgármestertõl



ÖÖÖÖNNNNKKKKOOOORRRRMMMMÁÁÁÁNNNNYYYYZZZZAAAATTTT4 2005/16. szám

Braille-írás a
gyógyszereken 
Az európai uniós szabvány-
nak megfelelõen kötelezõ
lesz a Braille-írás a novem-
bertõl forgalomba kerülõ új
gyógyszerek csomagolása-
in, miután egy miniszteri
rendelet értelmében a va-
kok és gyengén látók szá-
mára közvetlen módon is
lehetõvé kell tenni a tájéko-
zódást az orvosságokról.

60 éve hunyt el
Bartók Béla    

Bartók Béla zeneszerzõ,
zongoramûvész, zenetudós
1945. szeptember 26-án
hunyt el New York-ban. Bar-
tók Béla a XX. század elsõ
felének egyik legnagyobb
zeneszerzõ egyénisége, a
nemzeti és a modern zene
képviselõje. Neve a magyar
zene egyetemességét jel-
képezi. Bartók Béla földi
maradványait 1988. július 5-
én hozták haza, és a Far-
kasréti temetõben helyez-
ték örök nyugalomra.

A dohányzás ellen

Januártól valamennyi
egészségügyi, illetve oktatá-
si intézményben teljes körû
dohányzási tilalmat vezet-
nek be, ez késõbb a ven-
déglátó-, illetve szórakozó-
helyek teljes területére is ki-
terjedhet. Jelentõsen emel-
kednek a szabályszegésért
kiszabható egészségvédel-
mi bírságok is. Az egész-
ségügyi intézményeket fel-
kérték, a zárójelentéseken
figyelmeztessenek a do-
hányzás veszélyeire, illetve
tüntessék föl a dohányzás
leszoktatásához igénybe ve-
hetõ (06-40) 200-493-as te-
lefonszámot is.

TTTT----MMMM AAAA

A szeptember 16-ai
testületi ülésen a kép-
viselõk, elsõként az
önkormányzatiság
idejében, a kinyom-
tatott és lefûzött elõ-
terjesztések mellett
már igénybe vehet-
ték a számítástechni-
ka segítségét is a do-
kumentumok olvasá-
sához. Hogy hogyan?
Ádler Györgyöt, az
informatikai bizott-
ság elnökét kértük,
tájékoztassa olvasó-
inkat a fejlesztésrõl.

Ádler György elmondta,
Erzsébetváros önkor-
mányzata nem új keletû
„ötlet” alapján szerezett be
30 darab HP nx9030-as
note book-ot. Tavaly má-
jusban az elfogadott infor-
matikai stratégia alapján
megtervezték a vásárlást,
és az idei költségvetés ter-
hére sikerült központosí-
tott közbeszerzés alapján
beszerezni a számítógépe-
ket, tartozékokkal, legális
szoftverekkel együtt. 

A laptopok vásárlása
a XXI. század techniká-

ját tükrözi a testület mun-
kájában is, hiszen a pol-
gármesteri hivatal felújí-
tásakor kiépített VLAN
rendszer automatikusan -
zsinór nélkül - lehetõvé
teszi azok csatlakozását
az ülésteremben illetve a
frakcióirodákban a belsõ
szerverre. Így a testületi
és bizottsági ülések elõ-
terjesztéseit, dokumentu-
mait egy dokument me-

nedzsment, azaz egy ha-
tározatkezelõ  segítségé-
vel azonnal elérhetõvé
teszi. 

- A jelen idõszak egy
átmeneti állapotot tükröz -
mondta az informatikai bi-
zottság elnöke. - Néhány
hónapon keresztül papí-
ron, a szokásos formában

is kiosztásra kerülnek a
dokumentumok.  

A 30 note bookból 28-
at a képviselõ testület tag-
jai, egyet a jegyzõ asz-
szony, és egyet az infor-
matikai csoport kapott
meg. A számítógépekért a
felhasználók anyagi fele-
lõsséggel tartoznak. 
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Felturbózott testületi ülés

A képviselõk szeptember 16-án vettek részt az elsõ informatikailag „éles” testületi ülé-
sen. Korábban próba testületi ülésen ismerkedtek a rendszer és a gépek mûködésével. 

Október az idõsek
hónapja, kerüle-
tünkben is sok kap-
csolódó programot
szerveznek az intéz-
mények, klubok.
Filló Pál újfajta
kezdeményezésével
vett részt az elõké-
születekben. 

- Átgondolva és átérezve
a nyugdíjasok helyzetét
jutott eszembe, hogy
más formában is kedves-
kedhetünk a kerületi
szépkorúaknak.  Ötletem
szerint a vállalkozók be-
vonásával lehetne szol-
gáltatási kedvezményt
nyújtani a kerületi nyug-
díjasoknak. Felvettem a
kapcsolatot Krieger Ar-
túrral, a helyi ipartestü-
let egyik vezetõjével, és
rajta keresztül eljuttat-
tam a vállalkozókhoz
felhívásomat, mely sze-

rint október hónapban
nyújtsanak valami ked-
vezményt szolgáltatása-
ikból. Nagy öröm szá-
momra, hogy több olyan
vállalkozó azonnal je-
lentkezett aki részt kí-
vánt venni a program-
ban. Természetesen vár-
juk a többiek jelentkezé-
sét is. Krieger Artúr el-
nöktõl megkaptam a lis-
tát, melyen az alábbi té-
mákban dolgozó vállal-
kozók jelezték részvéte-
lüket: kézimunka elõ-
nyomó, hímzõ; barkács-
bolt; üvegcsiszoló, tü-
körkészítõ; üvegezõ;
kozmetikus; asztalos;
faesztergályos; festõ-
szerszám készítõ; látsze-
rész; kulcsmásoló. 

A szolgáltatásokat
nyújtók címét a 342-75-
31-es telefonszámon kér-
hetik ki az érdeklõdõk. 

Idõsek hónapja

Parlamentlátogatás
Filló Pál országgyûlési képviselõ várja mindazok jelentke-
zését, akik szívesen ellátogatnának a Parlamentbe. Talál-
kozó október 28-án 9 óra 15 perckor. Elõzetes bejelentke-
zés szükséges. Telefonszám: 342-75-31.

Konzervatív Erzsébetvárosiak Klubja
A Konzervatív Erzsébetvárosiak Klubja következõ elõadá-
sát, a "Rendet szeretnénk a normális Magyarországért"
sorozat keretében, Rend és Nemzet címmel tartják októ-
ber 13-án 18 órai kezdettel. Elõadó: Soós Károly kisebb-
ségi és nemzetpolitikai szakértõ. Az elõadás helyszíne:
MDF helyiség, Bp. VII. Király u 43-45.

Országgyûlési képviselõi fogadóóra
Filló Pál Erzsébetváros országgyûlési képviselõje követke-
zõ fogadónapját október 20-án, csütörtökön, 17-tõl 19 óráig
tartja az István utca 29. szám alatti helyiségben.

Rendkívüli fogadóóra változás!
Ádler György képviselõ ez úton tájékoztatja a lakókat,
hogy az október 25-i fogadóóra helyett egy héttel ko-
rábban, október 18-án, 16 órától 18 óráig tartja foga-
dóóráját a Dózsa György út 46. szám alatti nyugdíjas-
házban.
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Talán olvasóink is emlé-
keznek arra, hogy egy év-
vel ezelõtt az SZDSZ-frak-
ciójának tényfeltáró láto-
gatása indította el azt a fo-
lyamatot, mely jelentõs
változásokat hozott az er-
zsébetvárosi térfigyelõ-
rendszer mûködésében.

Szeptember 26-án ismét meglá-
togatták a központot, az ott ta-
pasztaltakról Molnár István
képviselõ tájékoztatta az Erzsé-
betváros újságot.

- Képviselõtársaimmal, Gál
Györggyel és Kardos Péterrel arra
voltunk kíváncsiak, hogy az eltelt
idõszak intézkedései milyen válto-
zásokat hoztak, azaz milyen hatás-
fokkal mûködik a térfigyelõ rend-
szer. Alapvetõ és pozitív változá-
sokat tapasztaltunk, ami bebi-
zonyította az SZDSZ-frakció iga-
zát a tavaly felállított ad hoc vizs-
gáló bizottság megállapításai után.
Két feltételt szabtunk az átalakítás
elõtt. Legyen a rendszer az önkor-

mányzat tulajdona és mûködtesse
a rendõrség. Mindkét változás
megtörtént és nyugodtan kijelent-
hetem, hogy Erzsébetváros lakóit
már védi, a rendõrség munkáját

segíti az átalakult rendszer. Az ön-
kormányzatunk által létrehozott
Közbiztonsági KHT vezetõje Ba-
sa István részletes és õszinte tájé-
koztatót adott a jelenlegi helyzet-

rõl. A rendõrség állományában lé-
võ 18 fõ két mûszakban, 24 órá-
ban látja el a munkáját. Az egy-
szerre szolgálatot teljesítõk közül
5 fõ a 25 mûködõ monitornál tel-
jesít szolgálatot. Õk közvetlen
kapcsolatban vannak azzal a kettõ
autós járõr párral, akik a kerület-
ben járõrözve az esetleges riasztá-
sokat várják. Az Almássy téri köz-
pontban külön pult áll rendelkezé-
sére a távriasztó rendszernek és
nemsokára megnyílhat az ügyfél-
szolgálati iroda is. Folyamatosan
történik a rendszer teljes átnézése,
ahol szükséges, ott a javítása. Az
év végéig ezt mindenképpen be
szeretnénk fejezni és akkor a jövõ
év a további bõvítéssel, a rendszer
tökéletesítésével, a még meglévõ
fehér foltok eltüntetésével folyta-
tódhat. Az eltelt egy év változásai
után remélem nem sokára végleg
bezárhatjuk a térfigyelõ-rendszer
kiépítésének, mûködésének való-
ban kicsit vastagra sikeredett
dossziéját.

Az önkormányzat vezetésé-
nek elsõ félévi célkitûzései-
rõl, azok megvalósításáról
valamint a szociális támoga-
tási rendszer változásairól
hallhattak tájékoztatót azok,
akik részt vettek az Erzsé-
betvárosiak Klubja által
szervezett szeptember 29-ei
lakossági fórumon. Az
Almássy téri Szabadidõköz-
pontban rendezett fórum
meghívott vendége volt
Hunvald György polgár-
mester és dr. Vedres Klára a
szociális bizottság elnöke.

Dr. Vedres Klára a kerület szociá-
lis ellátási rendszerérõl adott tájé-
koztatást. Beszélt a kerületi nyug-
díjas otthon, illetve idõsek klubja-
inak szolgáltatásairól, az idõsek
számára elérhetõ támogatásokról.
Ezek közül kiemelte a jövõre ki-
alakításra kerülõ házi segélyhívó
rendszert, melyhez az egyedül élõ,
komoly betegségen átesett idõsek
csatlakozhatnak. Kitért a szociális
irodán igényelhetõ segélyezési, il-
letve támogatási formákra, vázolta
a tartósan munkanélküliek számá-
ra kidolgozott felkészítõ program

lényegét. Dr. Vedres Klára el-
mondta: az önkormányzat költ-
ségvetésében sokat fordít a szociá-
lis ágazatra, amelyet még pályáza-
ti úton nyerhetõ támogatásokkal is
igyekszik kiegészíteni. Egyben
felhívta a figyelmet: október az
idõsek hónapja, így a kerület min-
den nyugdíjas klubjában kiemelt
programokat szerveznek az idõ-
seknek. 

- Erzsébetváros lendületben
van és igyekszünk minden lehetõt
megtenni azért, hogy az itt élõk
életét szebbé tegyük - kezdte tájé-
koztatóját Hunvald György, aki el-
sõként a kerületfejlesztés területén
közelmúltban megvalósult és a
közeljövõre tervezett munkákról
számolt be. Ehhez kapcsolódóan
szólt az Almássy téri Szabadidõ-
központról, mely október elsejétõl
- a fórum idõpontját követõen-
nyitja meg újra kapuit és remélhe-
tõleg ismét Budapest egyik kultu-
rális központjává válik. Felsorolta
a már elkészült, folyamatban lévõ,
illetve tervezett közterületi felújí-
tásokat és tájékoztatott arról a több
éves programról is, melynek kere-
tében megújulnak az erzsébetvá-

rosi iskolák épületei. Eszerint a
Rottenbiller utcai Janikovszky is-
kola után, jövõre a Kertész utca,
míg várhatóan 2007-ben a Hernád
utcai két iskolaépület, majd a Dob
utcai iskola rekonstrukciós mun-
kálatai kezdõdnek meg. A kerület-
fejlesztés témájához fûzve el-
mondta: úgy tervezik, idén kará-
csonykor a kerület több temploma
is díszkivilágítást kap.

A polgármester kitért a köz-
biztonsággal és a köztisztasággal
kapcsolatos jelentõsebb lépésekre,

így például a kerületõrség felállítá-
sára, a térfigyelõ-rendszer rendõr-
ség általi üzemeltetetésére, továb-
bá a járdatakarító géppark bõvíté-
sére. 

Végezetül elmondta, az önkor-
mányzat nagyon sok pályázaton
indul, és sok pályázatot nyer el.
Hangsúlyozta véleményét, mely
szerint az az önkormányzat lehet
sikeres, mely a legtöbb támogatást
nyeri el a fõvárosi, országos és
uniós pályázatokon. Erzsébetvá-
ros pedig erre törekszik.

SSSSZZZZDDDDSSSSZZZZ----eeeesssseeeekkkk    llllááááttttooooggggaaaattttáááássssaaaa    aaaa    KKKKöööözzzzbbbbiiiizzzzttttoooonnnnssssáááággggiiii     KKKKHHHHTTTT----nnnnáááállll

Jól mûködik a térfigyelõ-rendszer 

Basa István a Közbiztonsági KHT ügyvezetõ igazgatója, Molnár István és
Kardos Péter képviselõk a térfigyelõ-rendszer központjában

LLLLaaaakkkkoooossssssssáááággggiiii     ffffóóóórrrruuuummmm

„Erzsébetváros lendületben van”
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Lendvai Ildikó az MSZP
parlamenti frakcióvezetõje
és Petõ Iván az SZDSZ ügy-
vivõje volt Filló Pál ország-
gyûlési képviselõ  vendége az
Erzsébetvárosi Esték leg-
utóbbi, teltházas rendezvé-
nyén. Az est témája a „közös
jövõ” volt. 

A rendezvényen részt vett dr.
Szabó Zoltán országgyûlési kép-
viselõ, Hunvald György Erzsé-
betváros polgármestere, Gál
György az erzsébetvárosi
SZDSZ frakció vezetõje és Mol-
nár István az SZDSZ VII. kerü-
leti pártelnöke is. Bár a rendez-
vény csak a hagyományos mó-
don került meghirdetésre, a ké-
sõn érkezõ érdeklõdõk egy része
kiszorult az Erzsébet körút 42.
szám alatti MSZP iroda nagyter-
mébõl az elõtérbe. 

Az est egyik érdekes kérdése a
két párt, illetve a pártok közötti vá-
lasztási együttmûködést taglalta.
Petõ Iván, a két párt közötti hatal-
mas nézetkülönbségek okán kizár-
ta a lehetõségét is a Fidesszel való
választási együttmûködésnek. A
vendégek egyetértettek abban,
hogy a választásokat politikai erõk
hitelessége fogja eldönteni. 

Filló Pál bevezetõjében el-
mondta, hogy Erzsébetvárosban
hagyománya van a két párt együtt-
mûködésének, melyet kifejezetten
sikeresnek tart. 

Lendvai Ildikó tájékoztatta az
egybegyûlteket arról, érezhetõ,
hogy már „nyakunkon a választási
kampány”, mely kiteljesülésekor -
véleménye szerint - három nagy té-
ma, a gazdaság, a foglalkoztatás il-

letve a bérek munkahelyek kérdé-
se, valamint a családtámogatás,
nyugdíj és szociális támogatások
rendszere köré fog csoportosulni. 

Petõ Iván elmondta, az
SZDSZ már döntött az önálló in-
dulásról, ám jó esélyt lát arra,
hogy a választási fordulók között a
két párt együttmûködjön. Utalt ar-
ra, hogy az SZDSZ a kormányon
belül is megõrizte önálló arculatát,
és alapvetõ célkitûzéseit keresztül
is kívánta vinni -  így például meg-
említette  az adócsökkentés kérdé-
sét, melyben a két párt meg tudott
állapodni. Az SZDSZ ügyvivõje
bízik abban, hogy a választások
során az emberek nem fogják elfo-
gadni azokat a politikusokat, akik
minden hónapban mást monda-
nak, sõt ugyanarról a kérdésrõl
helyzettõl függõen változtatják vé-
leményüket. 

Kérdésre válaszolva a két
vendég egyértelmûen kizárta a
lehetõségét annak, hogy a két
pártnak közös miniszterelnök je-
löltje legyen - amit egyébként
nem is tesz lehetõvé a külön in-
duló pártok számára a választási
törvény. Felmerült, hogy az er-
zsébetvárosi, 100 éves, elörege-
dett házak ügyében is létre kéne
hozni a panelprogramhoz hason-
ló felújítási programot. Filló Pál
felvállalta, hogy a fõvárosnál, a
helyi közgyûlési képviselõk se-
gítségével, valamint parlament-
ben, a költségvetés vitájához be-
nyújtott módosító javaslat for-
májában indítványozni fogja,
hogy a társasházak felújításához
központi költségvetés is hozzá-
járuljon. 

AFarkasréti temetõben, ün-
nepélyes keretek között
avatták fel Janikovszky Éva
síremlékét, Széri-Varga Gé-
za szobrászmûvész alkotá-
sát szeptember 27-én. Meg-
emlékezõ beszédet mondott
Hunvald György Erzsébet-
város polgármestere.

- Látszólag azért jöttünk össze itt, a
lassan õszbe hajló temetõben, hogy
a csodálatos Janikovszky Éva sír-
emlékét ünnepélyesen felavassuk.
Ám ha ezt mondjuk, nem fogal-
maztunk eléggé pontosan. Márpe-
dig Janikovszky Éva arra tanított
minket, sok egyéb mellett, hogy
csakis pontosan szabad fogalmaz-
nunk. És, cseppet sem mellékesen,
õszintén. Janikovszky Éva sajnos
már nem lehet közöttünk. Hiánya
fájdalmát azonban mûvei enyhítik.

Mert azok változatlanul érvénye-
sek: évtizedek óta nem csak a ma-
gyar nyelvterületen számítanak
megkerülhetetlen olvasmánynak -
mondta Hunvald György. 

A megemlékezésen közremû-
ködött Hûvösvölgyi Ildikó színmû-
vész. Koszorúval tisztelgett az író-
nõ emléke elõtt Erzsébetváros ön-
kormányzata nevében Hunvald
György polgármester és Demeter
Tamás alpolgármester, a VII. kerü-
leti Janikovszky  Éva Mûvészeti
Általános Iskola, Gál György kép-
viselõ, Koromzay Annamária al-
polgármester, a Móra Könyvkiadó
és a Szabó Ervin Könyvtár képvi-
selõi, Tahitótfalu önkormányzata,
valamint a síremlék elkészítését tá-
mogató Fõvárosi Önkormányzat-
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
képviselõje. 

Felavatták Janikovszky Éva síremlékét

„„„„nnnneeeehhhhéééézzzz    oooollllyyyyaaaatttt     kkkkiiii ttttaaaalllláááállllnnnniiii ,,,,     aaaammmmiiiinnnneeeekkkk    mmmmiiiinnnn----

ddddeeeennnnkkkkiiii     öööörrrrüüüüllll ,,,,     ddddeeee    aaaazzzzéééérrrrtttt     lllleeeehhhheeeetttt .... .... ....””””

Janikovszky Éva

Síremlékén kedvenc írógépe, a jobbért, szebbért soha le nem cserélt
„Mercedes” állít örök emléket Janikovszky Éva írói munkásságának

EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossssiiii     EEEEssssttttéééékkkk

Közös jövõ

Dr. Szabó Zoltán, Lendvai Ildikó, Petõ Iván, Filló Pál

A környezetvédelmi tárca által kidolgozott és hatály-
ba lépett kormányrendelet értelmében a kereskedõk
kötelesek típustól és gyártótól függetlenül ingyen
visszavenni valamennyi használt elemet, a gyártók
és importõrök pedig kötelesek átvenni a boltokban
begyûjtött energiaforrásokat. Ugyancsak a gyártók-
nak és a kereskedõknek kell gondoskodniuk az
évente keletkezõ kétezer tonnányi használt ener-

giaforrás begyûjtésérõl és hasznosításáról. Egy négytagú család évente
átlagosan fél kilogrammnyi használt elemet „termel”, országosan így kétezer
tonna veszélyes hulladék keletkezik. Az elemgyûjtõ tartályokon keresztül, az
országos rendszer kiépítése után, több mint húszezer ponton lehet majd ingyen
megszabadulni a veszélyes hulladékoktól.
Az elembegyûjtési pontok listáját a zöldtárca (www.kvvm.hu) és a
használt elemek begyûjtését koordináló szervezet, a RE’LEM Kht.
(www.relem.hu) honlapjáról lehet majd letölteni.

WWWW WWWW WWWW....RRRREEEELLLLEEEEMMMM....HHHH UUUU
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A Kerületfejlesztési Bizottság a 2/2005. (03.08.) számú önkormányzati
rendeletében biztosított jogkörében eljárva a gázszolgáltatásból kizárt
társasházak gáz alap-, és felszálló vezetékek felújítására - kamatmen-
tes kölcsön formájában - támogatást biztosít. Erre az Önkormányzat
képviselõ-testülete 2005. évi költségvetésében 20 millió forintot ha-
gyott jóvá.
A támogatási kérelmet a gáz alap-, és felszálló vezetékek, felújítására lehet
benyújtani. Folyamodni akkor lehet, ha a gázszolgáltató - Gázmûvek Rt. - a
társasházat - igazoltan - kizárja a gázellátásból.
A támogatási összeg: a bekerülési költség maximum 40%-a, illetõleg ma-
ximum 1 200 000Ft.
A támogatás idõtartama (az összeg mértékétõl függõen):
500 000Ft támogatásig: 1 év
900 000Ft támogatásig: 2 év

1 200 000Ft támogatásig: 3 év
A kérelem benyújtása, elbírálása:
A kérelemhez szükséges anyag benyújtása:
2005. október 1. - 2006.03.01.-ig    20 000 000 Ft erejéig folyamatos.
A benyújtás helye: Ügyfélszolgálati Iroda. (Erzsébet-krt. 6; és Garay utca 5.)

A kérelmet a Kerületfejlesztési Bizottság bírálja el.
A visszafizetés kezdete: a munka befejezést követõ második hónap.
A kérelem lebonyolítási módja: A jelentkezést - az alábbiak szerint - a „je-
lentkezési adatlap" hátoldalán leírtak szerint kell benyújtani. Jelentkezési la-
pot az Ügyfélszolgálati Irodákban, vagy az Internetrõl (www.erzsebet-
varos.hu) letöltve lehet beszerezni. A jelentkezési lapot hivatalos kérvény is
pótolhatja.
A benyújtáshoz csatolni kell: Hiteles közgyûlési jegyzõkönyv, jelenléti
ív. � Közgyûlési határozatok: kérelemrõl, közös képviselõ felhatalmazá-
sáról, elfogadott árajánlat összege, azonnali inkasszóengedélyezésrõl.�
A társasház önrészét bemutató igazolás: eredeti banki igazolás, vagy
közgyûlési határozat a hiányzó önrész pótlásáról.� A társasház közgyû-
lése által elfogadott kivitelezõi árajánlat/ok/.� A gázszolgáltató írásos nyi-
latkozata.
A munkát a szerzõdés kötést követõ 75 napon belül be kell fejezni.
A Kerületfejlesztési Bizottság a kérelem elbírálásáról a társasházat írásban
értesíti. Az elbírálás után az önkormányzat szerzõdést köt a társasház kép-
viselõjével.

Fedrid Gábor a Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
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A feltételeket, a benyújtás, elbírálás, valamint a támogatás felhaszná-
lásának szabályait az Önkormányzat a módosított 24/2003. (VI. 23.)
számú - A földgázalapú fûtési rendszerek kiépítéséhez  nyújtható ön-
kormányzati támogatások megállapításának feltételeirõl  és szabálya-
iról szóló rendelete tartalmazza.

Pályázatot azon lakások fûtési rendszerének kiépítéséhez lehet benyújtani,
amelyekben nincs földgázalapú fûtési rendszer, de legalább a lakást magá-
ba foglaló épület rendelkezik földgáz ellátással.

A pályázati felhívás és ûrlap a VII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodáján ( VII. ker. Erzsébet krt. 6. ), valamint a Garay
utcai irodaház földszinti Ügyfélszolgálati Irodáján ( VII. ker. Garay utca 5. )
beszerezhetõ.

A pályázathoz be kell nyújtani:
� a pályázati ûrlapot 2 eredeti példányban
� a kérelmezõ és családja jövedelmi viszonyaira vonatkozó egy hónapnál
nem régebbi ( a kérelem benyújtását  megelõzõ 3 hónapra vonatkozó ) jö-
vedelemigazolást, 
� a lakás használatára vonatkozó jogviszony 30 napnál nem régebbi hite-
les igazolást, tulajdoni lap, bérleti szerzõdés,
� beruházási összeg legalább 50 %-ának meglétét igazoló dokumentumot
( pl. bankszámlakivonatot ),
� tervezésre, kivitelezésre jogosult szakember által elkészített költségve-
tést, kiviteli tervet 
� szükséges szakhatósági, hatósági engedélyeket ( kéményseprõ szakvé-
lemény, ép. eng. tulajdonosi hozzájárulás /amennyiben a lakásban még
nincs gázellátás - közös képviselõ, önkormányzati lakás esetében - a
kezelõtõl/, gázközmû engedély )
� közüzemi díj tartozásról ( villany, víz, gáz-/ha van/), közös költség (bérlet
esetén lakbér)  tartozásról szóló nemleges igazolást.

A pályázat további feltételei:
� Pályázat benyújtására jogosult az a személy ( család ) akinek a pályázat
benyújtását  megelõzõ 3 hónapban az egy fõre esõ nettó jövedelme nem
haladja meg a 123.500.-Ft/ hó-t.
� VII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerûen itt tartóz-
kodik.

A pályázati anyagot döntés elõkészítésre a fent megjelölt címeken a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáihoz vagy  a Garay utca 5. III. emelet
313. számú szobájában kell benyújtani 
� A pályázat benyújtási határideje: 2005. december 2 . péntek: 12.00 óra )
� A pályázati anyag elbírálási határideje: 2005. december 21. ( szerda )
� A pályázatot a rendelet elõírásai szerint kell benyújtani.

--  22  --

A pályázat lebonyolításának módja:
� A pályázatot a Szociális Bizottság bírálja el. � A Szociális Bizottság dön-
tését a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján nyilvánosságra hozza. � Min-
den pályázó írásban kap értesítést az õt érintõ döntésrõl, melynek átvéte-
létõl számított 30 napon belül kell a nyertesnek megállapodást kötni a pá-
lyázat kiírójával. � Az Önkormányzat megbízásából a polgármester megál-
lapodást köt a nyertes pályázóval.

Kizáró feltételek: 
Nem állapítható meg támogatás olyan lakásra , melyben már van
földgáz alapú fûtési  lehetõség, a lakást albérlet vagy más módon
hasznosítják, a  pályázattal érintett lakásra  olyan pénzintézeti vagy
egyéb  önkormányzati támogatás van érvényben, mely érinti a lakás
fûtési rendszerének kiépítését is, továbbá  lakás fenntartásával kap-
csolatos  költség tartozása áll fenn ( áramdíj, vízdíj, gázdíj, közös költ-
ség (lakbér).
A szabályok be nem tartása a pályázatból való kizárást eredményezi.

A fûtési rendszer kiépítéséhez nyújtható támogatás a beruházási költség 50
%-a, de maximum 375.000.-Ft.
Az elnyert összeg csak a kivitelezés költségeire használható fel. A tervezés
költségeit az igénylõ viseli és nem számíthatók be az önrész összegébe.
A pályázaton elnyert támogatás a földgáz alapú rendszer kiépítéséhez
nyújtandó utólagos hozzájárulás. A munkálatok elvégzését igazoló számlát
az önkormányzattal kötött megállapodás megkötésétõl számított 12 hóna-
pon belül kell benyújtani. A számla benyújtása után az Önkormányzat 30
napon belül folyósítja a támogatást a kedvezményezett számára.
Budapest, 2005. szeptember 28.

Dr. Vedres Klára  a Szociális Bizottság elnöke
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A Szociális Bizottság a 24/2003 (VI. 23.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében  eljárva pályázatot ír ki
a földgáz alapú fûtési rendszerek kiépítésére. Az Önkormányzat Képviselõ-testülete 2005. évi költségvetésében elkülönített
2.852.835.- Ft-ra vissza nem térítendõ támogatás formájában pályázatot hirdet.
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Betörtek a kávézóba
Ismeretlen tetteseket ke-
res a rendõrség, akik
szeptember 9-én kora
reggel betörtek és kész-
pénzt vittek el a Baross
téren található egyik ká-
vézóból. Az elkövetõk az
ajtó befeszítésével jutot-
tak be a kávézóba, ahon-
nan 180 ezer forint kész-
pénzt vittek el. A vendég-
látó helyiség biztonsági
kamerája felvételt készí-
tett az elkövetõkrõl.
A VII. kerületi rendõrkapitányság kéri, aki felismeri a fotón
látható személyeket, hívja a kapitányság bûnügyi osztályát
a 461-8100/231-es telefonszámon.

„Bohóc” kinézetû tolvaj
Okirattal való visszaélés
gyanúja miatt nyomoz is-
meretlen tettes ellen a
rendõrség. Az elkövetõ
szeptember 23-án 16 óra
körül a Péterfy kórház E-
Belgyógyászatának egyik
kórtermébõl ellopta az
egyik beteg táskáját, ben-
ne személyes irataival.
A grafikán látható isme-
retlen elkövetõ 40-50 év
közötti férfi, körülbelül
175-180 cm magas, erõs
testalkatú, arca kerek, frissen borotvált, szeme zöldesbar-
na színû. A feje tetején kopasz, és olyan, mintha a fején
körbe mûhaj lenne ragasztva, ettõl „úgy néz ki mint egy bo-
hóc”.
A kerületi rendõrség kéri, aki felismeri a grafikán látható
férfit, vele kapcsolatban érdemleges információval rendel-
kezik, hívja a kapitányságot a 461-8100 telefonszámon.

Az utca a Rottenbiller ut-
cától egyirányú a Nefe-
lejcs utcáig, ahonnan
szintén egyirányú, de
már befelé. Ez nagyon
sok külföldit, turistát,
helyismerettel nem ren-
delkezõt megtéveszt,
megzavar. Ne feledjük, a
Garay utca legfontosabb
ismérve, hogy kereskedõ
utca. Ahogy a háború
elõtt a Király utca volt a
„Váci utca”, úgy most a
Garay utca is kereskedõ
utca. Nagyon sok az au-
tóval, illetve gyalogosan
közlekedõ külföldi vagy
vidéki kereskedõ, akikre
nekünk kell vigyázni.

Kezdjük a sétát a
Rottenbiller utcánál. Az
elsõ keresztezõdés a
Bethlen Gábor utca, jól
ki van táblázva. Na-
gyobb a baleseti veszély
a következõ saroknál, a
Nefelejcs utcánál! Sokan
nézik az elsõbbségadást,
szabályzó táblát, majd
látva, hogy nem jön sem-
mi jobbról, mennek be
egyenesen szembe az
egyirányú utcába. Ame-
lyik kifelé egyirányú…
De még nincs vége! Be-
néznek jobbra, nem jön
semmi, aztán nagy gáz-
zal fordulnak balra. Csak
arról feledkeznek meg,
ha szembõl jönnek, ak-
kor nekik is elsõbbségük
van a kanyarodás szabá-
lyi szerint...

Mit tehetünk? Ha a
Nefelejcs utca felõl jö-
vünk, nézzünk be balra,
hogyan viselkedik az
„ellenfél” a szokatlan
közlekedési helyzetben.
Ha egyenesen akar men-
ni - szabálytalanul - bát-
ran dudáljunk, figyel-
meztetve a baleseti ve-
szélyhelyzetre. Ilyen
esetben a KRESZ is
megengedi. Ha a Garay
utcán jövünk a Hernád
utca felõl, akkor figyel-
jük a jármûvezetõt, érti-e

a forgalmi szituációt. Ha
esetleg elénk vág balra
kanyarodáskor, inkább
engedjük el, jobb a bé-
kesség. Ismétlem, itt na-
gyon sok a helyismeret-
tel nem rendelkezõ, aki
csak azt tudja, hogy a
Garay utcán jön, és a

Garay teret látja lelki
szemei elõtt, közben el-
feledkezik a KRESZ
alapvetõ szabályiról.

A következõ utcasa-
rok a Hernád utca. Egy
szomorú jobbkezes ut-
ca… Szomorú, mert he-
tente történnek koccaná-

sok. Ugyanúgy, mint ke-
rületünk jónéhány veszé-
lyes pontján. Nemrégi-
ben figyelmeztettem a
Vörösmarty-Jósika sarok
veszélyeire, ahol azóta is
újabb és újabb balesetek
történnek. Mit tehetünk a
Garay-Hernád sarkon?
Ne azt nézzük, ki jön
jobbról, hanem azt, hogy
megadja-e az elsõbbsé-
get.

Legközelebb a kerü-
let legforgalmasabb út-
vonalán a Thököly út és
Rákóczi út erzsébetváro-
si szakaszán sétálunk vé-
gig, majd utána a sétáink
befejezéseképpen az Er-
zsébet körúton.

Juhász Péter

Az Bûnmegelõzési Polgár-
õri Egylet több alkalom-
mal is illegális szemétlera-
kókat fülelt le szeptember-
ben. Egy alkalommal a
Péterfy Sándor utca és a
Rózsák terén teljesítettek
szolgálatot, amikor egy, a
Rózsák tere körül körözõ
furgonra lettek figyelme-
sek. Amikor furgon utasai
elkezdték a szemetet kipa-

kolni, a polgárõrök meg-
lepték õket és értesítették a
kerületi rendõrséget. Szep-
tember 18-án délután,
ugyanezen a helyen egy
személyautóból dobtak ki
egy sittel teli zsákot. A pol-
gárõrök már nem tudták
megakadályozni az autó
továbbhaladását, azonban
a gépkocsi rendszámát si-
került felírniuk

A Garay utca
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AAAA    ppppoooollllggggáááárrrrõõõõrrrriiii    eeeeggggyyyylllleeeetttt    aaaakkkkcccciiiióóóóiiii

A Munkás utcában precízen kijelölték útburkolati jellel, hogy
meddig lehet parkolni a Rottenbiller utcánál. Csak éppen ott-
felejtették a "Megállni tilos!" jelzõtáblát. Így az autós szép sza-
bályosan leparkol, aztán meg szép szabályosan lebilincselik.
Nem az autóst, hanem az autót… 

A Garay utca forgalomszervezési szempontból
hasonló a Péterfy Sándor utcához, itt is több
különálló szakaszt kell megkülönböztetnünk.

Illegális szemétlerakókat 
fogtak el a Rózsák terén



KKKKEEEERRRRÜÜÜÜLLLLEEEETTTTIIII KKKKÖÖÖÖZZZZÉÉÉÉLLLLEEEETTTT 92005/16. szám

Az EMBER mozgássérült
egyesület szeptember 27-i
összejövetelén jelentették
be az új mozgássérült vára-
kozási engedély bevezeté-
sét, amely biztosítja a saját
néven lévõ gépjármûvel
történõ ingyenes várako-
zást, és megnehezíti a visz-
szaéléseket. Hunvald
György polgármester az
egyesület február 15-i ösz-
szejövetelén felvállalta,
hogy megoldást talál a ki-
alakult helyzetre.

Az egész fõvárosban
problémát jelent, hogy a
mozgássérültek ingyenes
várakozási engedélye bizto-
sítva legyen. A jogosultsá-
got ugyanis egy kártyával
tudták eddig igazolni, ame-
lyet parkoláskor az autóban,
jól látható helyen kellett
hagyniuk. Sok személygép-
kocsit feltörtek a kártyákért,
amit késõbb jogosulatlanul
használtak fel. Erzsébetvá-

rosban különösen nagy volt
az ilyen jellegû bûncselek-
mények száma. Az önkor-
mányzat ezért az országban
egyedülálló, újszerû kísérle-
ti megoldást vezetett be,
hogy ne kelljen a mozgássé-
rült várakozási engedélyt
minden esetben az autóban

kint hagyni. A kerületben a
várakozást biztosító matri-
cát a helyi lakosok 1000 Ft-
ért eddig is kiválhatták, de a
mozgássérültek mostantól
ingyen hozzájuthatnak. Ez
egyben nagyobb biztonsá-
got jelent, mivel rongálás
nélkül nem eltávolítható. A
Centrum Parkolási Kft. par-
kolóiban használható fel,

nem csak Erzsébetváros-
ban, hanem a társaság más
parkolóhelyein, többek kö-
zött VI., VII., VIII., XI. és
XII. kerületekben is. 

Oláh Péter Balázs, az
egyesület titkára lapunknak
elmondta, a távlati céljuk az,
hogy olyan jogszabály mó-
dosítás szülessen, amely
szerint az eddig országosan
bevezetett fogyatékos sze-
mélyek számára a várako-
zást és parkolást biztosító
kártyát egy, a forgalmi enge-
délyhez hasonló biztonsági
matrica váltsa fel. Emellett
fontosnak tartják, hogy az
eddig ellopott igazolványo-
kat és azok használatát rend-
õrség és a közterület fel-
ügyelet ellenõrizze, meg-
elõzve azok illegális értéke-
sítését. Az egyesület érintett
tagjai a rendszámmal ellátott
matricát postai úton hama-
rosan megkapják.

Keszthelyi Renáta

Mozgássérültek
látogatnak 
a zsinagógába

A Mozgássérültek
Budapesti Egyesüle-
tének Erzsébetvárosi
Szervezete szeptem-
ber 12-én tartotta
klub napját, amelyen
az elkövetkezõ kirán-
dulások és az október
15-ei zsinagógaláto-
gatásról esett szó. 

- A klubnapon vendégünk
volt a Bio-Exclusiv Hun-
gary Kft. igazgatója Egre-
si Attila és Ádám József a
kft. munkatársa, aki elõ-
adást tartott az egészséges
pihenésrõl, bemutatta a
cég által forgalmazott ter-
mékeket, amelyeket ki is
próbálhatták a klubtagok -
tudtuk meg Ráfi Rózsától,
az egyesület elnökétõl.
Tájékoztatott arról, hogy
az októberi klubnap elma-
rad, mivel október 15-én a
Dohány utcai zsinagógát
látogatják meg. 

A találkozó 9.30-kor
lesz a zsinagóga elõtt, a
kedvezményes belépõ-
jegy ára 600 forint, me-
lyet a helyszínen kell fi-
zetni. A belépéshez sap-
ka, kendõ kötelezõ! Ha
bárkinek kérdése van a
szervezet vezetõjénél,
Ráfi Rózsa Ágnesnél ér-
deklõdhet a 322-5126
vagy 06(30)294-8412
telefonszámok valame-
lyikén.

A Janikovszky Éva Mûvé-
szeti Általános Iskola
Mirizo Dance tánccsoport
az elsõ helyen végzett a né-
metországi Lindlarban meg-
rendezett Moderntánc Euró-
pa Bajnokságon. A legjobb
tánccsoportnak járó kupát a
12-15 éves korosztály mo-
derntánc emeléssel kategó-
riájában érdemelte ki a
Mirizo, Halak címû elõadá-
sával. A versenyre való fel-
készülést, illetve a részvételt
Demeter Tamás alpolgár-
mester támogatta képviselõi
alapjából, a fennmaradó
összeget önerõbõl voltak
kénytelenek biztosítani.

Zóki Mirella, a csoport mû-
vészeti vezetõje és koreog-
ráfusa elmondta, a nemzet-

közi megmérettetésre való
meghívást, a megelõzõ,
szintén nemzetközi kvalifi-

kációs versenyen bemuta-
tott produkciójuk alapján
nyerték el. 

Tárlat
Az MS Mester Kör helyisé-
gében, a Wesselényi utca
21. szám alatt a mûvészeti
szabadiskolák tárlata nyílik
október 18-án 11. 30 órakor.

Mozart és Brahms
Október 14-én 19 órai kez-
dettel Szentpéteri Gabriella,
Szilvásy Viktória, Rudolf
András és Magyar Gábor
Mozart-Brahms hangverse-
nyére kerül sor a Fészek Mû-
vészklubban (Kertész utca
36.).

Mese és táncház
Sicc-mesejáték elõadáson
vehetnek részt az érdeklõ-
dõk október 11-én 10 órakor
az Almássy téri Szabadidõ-
központban. Ezen a napon
20 órától Magyar Táncházat
tartanak a Mûhely Zenekar
közremûködésével, 21.30-
tól Jazz kávézó, fellép a
Jazz HC.

RS9 Színház 
Október 11-én Álomszínház,
október 20-án József Jolán,
az édes mostoha, október
21-én Árulás. Az elõadások
19 órakor kezdõdnek a
Rumbach Sebestyén utca 9.
szám alatt. További informá-
ció: www.rs9.hu, jegyrende-
lés a 269-6610-es telefon-
számon hétfõtõl péntekig 11
és 15 óra között.

Déli Koncertek
A Spinoza (Dob utca 15.) in-
gyenesen látogatható zenei
koncertsorozatának követ-
kezõ alkalmára október 12-
én kerül sor. A déli koncer-
ten jazzt hallhatnak a láto-
gatók az Artemisz Quartett
közremûködésében. Októ-
ber 19-én Beethoven, Men-
delssohn, Mozart, Bossi,
Bennett, Debussy zenemû-
veibõl ad elõ részleteket a
Magyar Zongorás Trió. A
programok 13 órakor kez-
dõdnek.

Transzszubjektív 
Szurcsik József, Munkácsy-
díjas képzõmûvész legújabb
munkáit mutatja be a Godot
Galériában nyílt tárlat. A
festmények és grafikák októ-
ber 29-ig keddtõl péntekig 10
és 18, szombaton 10 és 13
óra között tekinthetõk meg.
Cím: Madách út 8.

Újfajta várakozási engedély
EEEEMMMMBBBBEEEERRRR    EEEEggggyyyyeeeessssüüüülllleeeetttt     aaaa    mmmmoooozzzzggggáááásssssssséééérrrrüüüülllltttteeeekkkkéééérrrr

Információért az EMBER
Egyesülethez lehet fordulni.
Cím: 1077 Bp., Rottenbiller
utca 62. II./8. Telefon: 321-
8888. Oláh Péter Balázs tit-
kár - 789-9088

Nemzetközi bajnokságot nyert a Mirizo Dance
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A rendezvényt az iskola
Mirizó-dance csoportja
nyitotta meg, majd Varga
Márta az iskola igazga-
tója köszöntötte az
„öreg” diákokat. A részt-
vevõk között voltak
1950-ben, 1978-ban,

1989-ben végzettek, s el-
jöttek sokan azok közül a
diákok közül is, akik né-
hány éve hagyták csak el
az általános iskolát.
Kecskés Gusztáv képvi-
selõ, az iskola egykori
diákja, nemcsak anyagi

támogatásával segítette a
rendezvény megvalósítá-
sát, hanem jelenlétével is
megtisztelte a rendez-
vényt. 

A részvevõk régi tör-
ténetek, tréfák felidézé-
sével tették emlékezetes-
sé ezt a szép délutánt. A
szervezõk tervezik, hogy
jövõre is összehozzák a
hajdani „rottenbilleres”
diákokat.

A MultiCenter a szabad-
idõ tartalmasabb eltölté-
séhez kínál lehetõséget.

Október 7-én „Nagy-
mama-nagypapa-unoka”
délutánt rendeztek. Míg
az unoka a MultiGar-
denben vagy a Mul-
tiKidben készségfejlesz-
tõ programokkal játszik,
a nagypapa és a nagyma-
ma a számítógép kezelé-
sével, az internet fel-
használásával vagy ani-
máció készítéssel ismer-
kedhet.

Október 8-án 10-14-ig
MultiCenter-Casinot tar-
tanak. Az ide látogató csa-
ládok különbözõ korosz-
tályoknak szóló feladatokat
oldhatnak meg, melynek
során zsetonokat kockáz-
tathatnak és nyerhetnek.
Az összegyûjtött zsetono-
kat a játék végén ajándé-
kokra válthatják át.

MultiGarden
Az óvodások modulja,
általános készségeket és
tanulási képességeket

fejlesztõ játékos felada-
tokat tartalmaz. Mindig a
konkrét, kézzel fogható
eszközöktõl jut az abszt-
rakt, számítógépen vég-
zett munkáig, így segítve
az elvonatkoztatás, az el-
vont gondolkodás fej-
lesztését. Az itt elsajátít-
ható, gyakorolható isme-
retek fontos részét képe-
zik az iskolaérettségnek.
Témakörei: illesztés-pá-
rosítás, méretek, színek,
formák, elnevezések, irá-
nyok, matematikai alap-
fogalmak.

MultiArts
Az egyik mûvészeti mo-
dul, melynek segítségével
gyakorlatban ismerhetik
meg a gyermekek és fel-
nõttek (8 éves kortól) a
különbözõ festészeti tech-
nikákat és önálló képzõ-
mûvészeti alkotásokat ké-
szíthetnek. Ezenkívül el-
sajátíthatják a számítógé-
pes animáció-készítés
alapjait is.

2006. évi Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjpályázathoz
A pályázatra az a VII. kerület területén állandó lakhellyel
rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû magyar állampol-
gár jelentkezhet, aki (a 2005/2006. tanévben utolsó éves,
érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával
nem rendelkezik, felsõoktatási intézményben még felvételt
nem nyert, érettségizett) nappali tagozatos felsõfokú kép-
zésben kíván részt venni („B” típusú pályázat), vagy aki
nappali tagozatos felsõoktatási képzésben vesz részt („A”
típusú pályázat). A pályázati feltételeket és az ûrlapot tartal-
mazó pályázati csomag beszerezhetõ: Budapest Fõváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatala Ügyfélszolgálati Irodáin (1073 Budapest, Erzsébet
krt. 6. vagy a 1076 Budapest, Garay u. 5. szám alatt, továb-
bá Mûvelõdési Irodáján (1076 Budapest, Garay u. 5. IV.
emelet).
Pályázati ûrlap leadási helye: Erzsébetváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési Irodája (1076 Budapest,
Garay u. 5. IV. emelet).
A pályázat benyújtási határideje: 2005. október 28. 12 óra

PPPPáááállllyyyyáááázzzzaaaattttiiii    ffffeeeellllhhhhíííívvvváááássss

Hajdani „rottenbilleres” diákok találkozója
EEEEllllõõõõsssszzzzöööörrrr,,,,     ddddeeee    nnnneeeemmmm    uuuuttttoooollll jjjjáááárrrraaaa

A Janikovszky Éva Mûvészeti Általános Iskola
szeptember 9-én elsõ alkalommal rendezte meg az
egykori „rottenbilleres” diákok találkozóját, az
intézmény újonnan kialakított pihenõ kertjében.

Újra nyitja kapuit a MultiCenter - 2. rész

Az európai jazzfesztivá-
lok legrangosabb ren-
dezvényeként számon
tartott Montreaux-i Jazz-
fesztivál legjobbjának
járó díjat Szõke Nikoletta
jazzénekes érdemelte ki.
A több szálon is Erzsé-
betvároshoz kötõdõ 22
esztendõs hölgy produk-
ciójával nem csupán az
ének kategóriában ért el
elsõ helyezést, a feszti-
vál közönség-díját is el-
hozta.

Az évente megrende-
zésre kerülõ, háromna-
pos jazzfesztivál népsze-
rûségének köszönhetõen
a világ minden tájáról je-
lentkeztek a fiatal tehet-
ségek, zongora, gitár és
ének kategóriában. Vé-
gül a döntõbe került
négy énekes közül Szõke
Nikoletta bizonyult a
legjobbnak.  

- A díj elnyerésével le-
hetõséget kaptam a jövõ
évi fesztiválon való kon-
certfellépésre, továbbá
részvételt nyertem a New
Yorkban megrendezésre
kerülõ Jazzoktatási Világ-
szövetség mesterkurzusá-
ra, illetve fellépek a szö-
vetség konferenciaprog-
ramján is - tudtuk meg
Szõke Nikolettától, aki je-

lenleg az ETÜD Zenemû-
vészeti Szakközépiskolá-
ban tanul, szabadidejében
pedig jazz-klubokban,
koncerteken lép fel. 

- Most az a célom,
hogy tovább fejlõdjek,
tanuljak, minél nagyobb
profizmusra tegyek
szert, hogy jó zenészek-
kel, minél több ember
elõtt énekelhessek. Itt-
hon nem könnyû ebben
a mûfajban érvényesül-
ni, de úgy gondolom,
aki profi és univerzális
elõadó, itthon is sikeres
lehet.

Elsõ és közönség díj 
a Montreaux-i Jazzfesztiválon

Fotó: Antalfay László
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Múlt és jelen
A képviselõ-testület dön-
tése alapján, 2000. au-
gusztus 31-étõl három
óvoda - a Holló utcai, a
Klauzál téri lakásóvodák
és az Akácfa utcai - ösz-
szevonását követõen 11
csoportos óvoda kezdte
meg mûködését. Ezzel
kapcsolatban Hári Zsu-
zsanna, az Akácfa Óvoda
vezetõje a következõket
mondta: - Mint óvodave-
zetõ-helyettes dolgoztam
a Klauzál téri óvodában,
az összevonást követõen
egy évvel pedig egy éves
megbízást kaptam az
Akácfa Óvoda vezetésé-
re. Nehéz feladat volt, hi-
szen a demográfiai hul-
lámvölgy következmé-
nyeként a gyermeklét-
szám csökkenése miatt,
kevesebb csoportot tud-
tunk elindítani, így az
óvodapedagógusok lét-
számát is csökkenteni
kellett. Mindez szeren-
csésen megoldódott, si-
került olyan nevelõ-testü-
letet szervezni, akik azóta
is szakmailag kifogásta-
lan munkát végeznek. A
másik feladat, az egysé-
gesített, helyi nevelési
program kialakítása volt,
melynek eredményeként
a tevékenységközpontú,
helyi nevelési program-
mal dolgozunk. 2002-ben
pályáztam és nyertem el
az Akácfa Óvoda vezeté-
sére szóló megbízást, ezt
követõen fõ célom a ne-
velõ-testület egységesíté-
se, az innováció megkez-
dése volt. Az intézmény
életében az idei év új for-
dulatot hozott, a Klauzál
téri lakásóvoda megszû-
nésével, immár egy he-
lyen, az Akácfa utca 32.
szám alatti épületben mû-

ködik óvodánk. Jelenleg
6 csoporttal dolgozunk,
az intézménybe 145 kis-
gyermek jár.

Szolgáltatások
Az elmúlt évben nagy ér-
deklõdés kísérte az óvoda
nyílt napját, ahol a leendõ
óvodások és szüleik
nyerhettek bepillantást az
óvoda életébe. Az Akácfa
Napok megrendezését
természetesen folytatni
kívánják, melyre várható-

an márciusban kerül sor.
Az óvoda speciális szol-
gáltatásai közé tartozik az
önkormányzat által in-
gyenesen biztosított
úszásoktatás, a Kertész
utcai iskolában mûködõ
MultiCenter játékos szá-
mítógépes foglalkozásai-
nak látogatása, az angol-
nyelv-oktatás és a testtar-
tást javító torna. Az óvo-
dában fejlesztõ pedagó-
gus és logopédus is fog-
lalkozik a gyerekkel.

A helyi nevelési
programban az egészsé-

ges életmódra nevelés, a
gyermekközpontúság
játszik fõszerepet, nagy
hangsúlyt fektetnek az
egyéni és differenciált

bánásmódra és a csalá-
dokkal való együttmû-
ködésre. A hagyomá-
nyos ünnepek megtartá-
sa mellett, idén újdon-
ságként, programokat
rendeznek a Madarak és
fák napja, a Víz világ-
napja, valamint a Föld-,
illetve az Állatok napja
alkalmából is. A mûve-
lõdési bizottság támoga-
tásával rendszeresen ki-
rándulnak Visegrádra, il-
letve Mogyoróhegyre és
várhatóan a közel jövõ-
ben útjára indulhat az

óvoda életével foglalko-
zó újság is.

Az iskolára való fel-
készítés keretén belül a
kerület összes iskolájá-

ból pedagógusokat hív-
nak meg a leendõ elsõ
osztályosok szülõi érte-

kezletére, valamint le-
hetõséget adnak a Do-
hány utcai iskolában
megrendezett bemutató
órákon való részvételre.
A fejlesztõ pedagóguso-
kon kívül, öt, olyan pe-
dagógusa van az intéz-
ménynek, akik elvégez-
ték a fejlesztõ pedagógi-
ai képzést, ezáltal õk is
segítik az erre rászoruló
gyermekek felzárkózta-
tását.

A felújítás
A júliusban megkezdõ-
dött felújítási munkála-
tok befejeztével szep-
temberben, számos te-
kintetben megújult az
óvodaépület. Az egyik
szárnyon két teljesen új
csoportszobát, kiszolgá-
ló helyiséget illetve
konyhát alakítottak ki,
míg az épület másik
szárnyán felújították a
csoportszobákat, a logo-
pédiai szobát és gyere-
kek „dühöngõjét”.

Az Akácfa Óvoda
Mint elõzõ lapszámunkban megírtuk, befeje-
zõdtek a felújítási munkálatokat az Akácfa
Óvodában, melynek eredményeként már a meg-
szépült óvodaépületben indult meg az új nevelé-
si év. Ez is apropója volt annak, hogy a kerületi
óvodákat és iskolákat bemutató sorozatunkban
most az Akácfa utca 32. szám alatti intézményt
mutassuk be olvasóinknak.

Demeter Tamás oktatási alpolgármes-
ter: - A ciklus elején azt az ígéretet tettük a választó-
polgároknak, hogy Erzsébetvárosban megszüntetjük a
lakásóvodákat. Ennek utolsó lépéseként a Klauzál té-
ri lakásóvodát szûntettük meg, így elmondhatjuk,
hogy rossz állapotú, korszerûtlen lakásóvodánk nincs
a kerületben. Talán ennek is köszönhetõ, hogy az idén
valamennyi óvodánk teljes létszámmal indulhatott és
remélem ez a pozitív tendencia folytatódik. Az itt el-
végzett felújítási munkálatok nem tekinthetõek befeje-
zettnek, a tervek szerint jövõre az óvodaudvar felújí-
tására is sor kerül.

Demeter Tamás oktatási alpolgármester és Hári Zsuzsanna óvodavezetõ
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Az idei Erzsébetvá-
rosi Napok (ERNA)
programjainak szer-
vezésébõl természete-
sen a helyi kisebbségi
önkormányzatok is
kivették részüket. A
korábbiaktól eltérõ-
en nagyobb szervezõ-
munkát igényelt az
ideire való felkészü-
lés - tudtuk meg Var-
ga Mónika, kisebbsé-
gi referenstõl.

- A tervezést már május-
ban elkezdtük, és a nyár
folyamán is sok felada-
tunk volt, hiszen az ERNA
november 16-20-ig terje-
dõ idõszakában több kül-
földi országból hívtunk
vendégeket - tájékoztatott
Varga Mónika. - Az önkor-
mányzat a testvérvárosok-

ból érkezõ, bolgár, görög,
horvát vendégeken túl,
más országok városaiból
érkezõket is fogadja. Így
francia, lengyel és szerb
látogatókat, akik városá-
val a testvérvárosi megál-
lapodás elõkészületei foly-
nak, illetve izraeli és olasz
vendégeket, akiknek váro-
sával tervezik a megálla-
podást. Így tehát ez a
program, mondhatni nem-
zetközi találkozóvá nõtte
ki magát, mely jó alkalom
a különbözõ népek, nem-
zetek közötti összhang és
együttmûködés megte-
remtésére. Mind a Nemze-
tiségi Gála, mind a delegá-
ciók részére szervezett
programok lehetõséget kí-
nálnak egymás kultúrájá-
nak közelebbi megismeré-

sére, továbbá tapasztalat-
és eszmecserére. 

(A programokról bõ-
vebben következõ lapszá-
munkban adunk tájékozta-
tást.)

- Édesanyám, Moréné
Bánszky Ágnes vezetésé-
vel indult útjára a VII. kerü-
leti lengyel önkormányzat.
2003-ban bekövetkezett
halálakor én lettem az el-
nök. Alakosság lengyelség-
gel való megismertetését
tûztük ki célul. A kultúra,
mûvészet területén próbálta
a két ország között lévõ tör-
ténelmi ezer éves köteléket
szeretnénk tudatosítani. Er-
zsébetvárosban kevés len-
gyel származású ember él,
ez azt jelenti, hogy egyedül
kevesek vagyunk felhívni a
figyelmet, azonban a kerü-
letben mûködõ kisebbsé-
gekkel, Varga Mónika ki-
sebbségi referens segítségé-
vel ez lehetséges. Így volt
ez 2004-ben a kisebbségek
által megrendezett Kisebb-
ségi Fesztiválon, melynek
az Almássy tér adott ott-

hont. Színvonalasan vonul-
tatta fel a kisebbségek leg-
különbözõbb jellegzetessé-
geit, a táncos, zenés mûso-
roktól egészen a gyermek-
tánccsoporton, gyermek-
színházon át a gasztronó-
miáig bezárólag. Itt szeret-
ném megragadni az alkal-
mat, hogy meghívjam az
érdeklõdõket a tavalyi fesz-
tiválon fellépõ Polonéz

Táncegyüttes 5 éves szüle-
tésnapi báljára, melyet
2005. október 15-én 19 óra-
kor a Karinthy Frigyes
Gimnázium aulájában (Bu-
dapest XVIII. kerület, Thö-
köly u. 7.) tart. 

Az Erzsébetvárosi Len-
gyel Kisebbségi Önkor-
mányzat szoros kapcsolat-
ban áll a Fõvárosi, és az Or-
szágos Lengyel Kisebbségi
önkormányzatokkal, illetve
a fõvárosban mûködõ len-
gyel kisebbségekkel is. Szá-
mos alkalommal mûköd-
tünk együtt fõvárosi kisebb-
ségi önkormányzatokkal
rendezvények szervezésé-
ben - mondta Moré Csaba
Ferenc. Hozzátette: ameny-
nyiben kedvet kapott a ked-
ves olvasó, hogy megismer-
je a lengyelség valamely kis
szeletét, bátran látogasson
el a http://www.polonia.hu
weboldalra, ahol az infor-
mációk és a programok szé-
les választéka várja.

Akerületben élõ kisebbségi
csoportok számára szabad-
idõs sportolási lehetõség
biztosítása, egymás megis-
merése céljából szabadidõs
sportnapot szervez az ön-
kormányzat sport csoportja.
A sportnap programja: dél-
elõtt pontgyûjtõ túra és
egyéb szabadidõs lehetõsé-
gek, délután labdarúgó vil-
lámtorna. Helyszíne: Erzsé-
betvárosi Sportközpont
(1076 Budapest, Százház u.
9-23.)

Október 15-én 10 óra-
kor Pontgyûjtõ túra - 4 állo-
más ügyességi feladatokkal
(sorverseny, asztalitenisz
forgó rendszerben, kapura
rúgás, kapura dobás), sakk,
darts, asztalifoci, asztalite-

nisz. APontgyûjtõ túrára ki-
sebbségenként egy csapat
nevezhetõ legfeljebb 20 fõ-
vel. Egy-egy versenyhely-
színen 6 fõ képviselheti a
csapatot. A6 fõ közül kettõ-
nek 14 év alattinak kell len-
nie, illetve minimálisan 2
nõi csapattagnak kell szere-
pelnie. 

Október 15-én 12 óra-
kor kispályás teremlabda-
rúgó villámtorna. Kisebb-
ségenként egy csapat ne-
vezhet 

Nevezési határidõ: ok-
tóber 10. Nevezés Varga
Mónika kisebbségi refe-
rensnél (462-3398), vagy
Meszlarics Anita sportszer-
vezõnél (351-7460) lehet-
séges.

Szarka Krisztina korcso-
lyaoktató, mûkorcsolya
szakedzõ, fejlesztõ pedagó-
gus tizenöt éve foglakozik
gyermekek korcsolyaokta-
tásával Budapesten. Az
MTK sportegyesület és a
Jég-Virág Alapítvány kere-
tein belül diplomás mûkor-
csolya szakedzõként ver-
senyszerûen mûkorcsolyá-
zó gyermekek és fiatalok
edzésével, felkészítésével,
versenyeztetésével, emel-
lett edzõtáborok szervezé-
sével, lebonyolításával.
Egész évben folyamatosan
jelentkezhetnek olyan 4-10
éves korosztályba tartozó
gyermekek, akik szeretné-

nek biztonságosan és szín-
vonalasan megtanulni kor-
csolyázni, továbbfejleszte-
ni meglévõ korcsolyatudá-
sukat, vagy szívesen vá-
lasztanák rendszeres sport-
tevékenységüknek a mû-
korcsolyázást. Az edzése-
ket a Városligeti Mûjégpá-
lyán és a Népstadion mel-
letti Gyakorló Jégpályán
tartják, alkalmazkodva a
szülõk és gyermekek idõ-
beosztásához, és igazodva a
Magyar Országos Korcso-
lyázó Szövetség edzéski-
írásaihoz. További infor-
máció: 06-30-243-6679 e-
mail.: szarkakriszta@
freemail.hu.

Mûkorcsolya - sport
és mûvészet

Kisebbségi Sportnap

A Küldetés Egyesület fennállásának tizenötödik évfordulója alkalmából ünnepséget és
civil fórumot tartott október 1-jén a Fészek Mûvészklubban. Köszöntõt mondott
Hitzingerné Klemens Lilla, az egyesület elnöke

ERNA: jelentõs szerep jut a kisebbségeknek
KKKKüüüüllllöööönnnnbbbböööözzzzõõõõ    nnnneeeemmmmzzzzeeeetttteeeekkkk    kkkkuuuullllttttúúúúrrrráááájjjjaaaa    ttttaaaalllláááállllkkkkoooozzzziiiikkkk
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A lengyel kisebbségi önkormányzat
Az Erzsébetvárosi Lengyel Kisebbségi Önkor-
mányzat a 2002-es választások idején jött létre. A
többi kerületi kisebbségi önkormányzattal együtt-
mûködve programokat szervez, és próbálja megis-
mertetni másokkal is a lengyel kultúrát. Moré Csa-
ba Ferenc 2003-ban vette át édesanyjától Moréné
Bánszky Ágnestõl az elnöki tisztséget. 

Moré Csaba Ferenc

Elérhetõségek
Cím:1077 Bp., Jósika utca 28.
Telefon: 06-20- 224-85-43
E-mail: elko@pobox.hu
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(Folytatás az elõzõ lapszámból)

A saját kezûleg írt
végrendelet
A saját kezûleg írt (ún. holográf) írás-
beli magánvégrendelet érvényessé-
gének kelléke, hogy azt az örökha-
gyó elejétõl végig maga írja és aláír-
ja. Az elejétõl végig történõ írás köve-
telményét sérti, és ezért érvénytelen
a végrendelet akkor, ha azt ugyan az
örökhagyó írta és aláírta, a keltezés
helyét és idejét azonban nem õ írta
rá. Az aláírás általában a teljes név
feltüntetését jelenti, azonban az ítél-
kezési gyakorlat elfogadja annak a
végrendeletnek az érvényességét is,
amelyen csupán az örökhagyó csalá-
di neve szerepel, feltéve, hogy a sze-
mélyazonosság kétséget kizáróan
megállapítható. Az aláírás kritériumá-
nak megfelel a kusza vonalvezetésû,
betûhiányos aláírás is. Az aláírásnak

sem kell feltétlenül a szokványos he-
lyen lennie, azonban a végrendelet
szövegétõl el kell különülnie. Az írás-
beli magánvégrendelet aláírását nem
pótolja az, ha az örökhagyó saját ke-
zûleg írt neve csak a végrendelet
szövegében szerepel.

A más által írt
végrendelet
A más által írt (ún. allográf) magán-
végrendelet - ide értve az örökhagyó
által gépírással készített végrendelet
is - akkor érvényes, ha az örökhagyó
azt két tanú együttes jelenlétében ír-
ja alá, ha pedig már aláírta, a két ta-
nú elõtt az aláírást magáénak elis-
meri és a tanúk a végrendeletet - e
minõségük feltüntetésével - aláírják.
A tanúk együttes jelenléte mindkét
esetben nélkülözhetetlen alaki kel-
lék. Az együttes jelenlét jelentõsége
az, hogy a tanúk az örökhagyó sze-

mélyazonosságát, valamint aláírásá-
nak hitelességét igazolni tudják. A
végrendelkezõ személyazonosságá-
nak tanúsítására nemcsak az a vég-
rendeleti tanú alkalmas, aki az örök-
hagyót elõzõleg személyesen ismer-
te, hanem az is, aki a személyazo-
nosságát kétségtelen bizonyosság-
gal, tehát hitelt érdemlõ módon meg-
állapította (pl. személyi igazolvány-

ból). Érvénytelen az a végrendelet,
amelyet a tanúk úgy írnak alá, hogy
azt az örökhagyó még nem írta alá,
ugyanígy az is, melynek aláírásakor
a két tanú nem volt együttesen jelen,
úgyszintén akkor is, ha a tanúk ké-
sõbb írják azt alá, mint az örökha-
gyó. A más által írt végrendelet érvé-
nyességéhez végül az is szükséges,

hogy a végrendeletet a tanúk e mi-
nõségük feltüntetésével írják alá
(végrendeleti tanú). Ehhez a bírói
gyakorlat elegendõnek tartja az
"elõttünk" szó alkalmazását is, mert
ebbõl az aláírással kapcsolatos
megjegyzésbõl kitûnik az aláírók ta-
núi minõsége.

Közjegyzõ elõtti
végrendelet
A közjegyzõnél letett magánvégren-
delet érvényességéhez az szüksé-
ges, hogy a végrendelkezõ aláírja és
végrendeletként feltüntetve, szemé-
lyesen akár nyílt, akár zárt iratként a
közjegyzõnél letétbe helyezze. A
végrendelkezõnek kifejezetten közöl-
nie kell a letétbe helyezésnél, hogy
az irat az õ végrendelete. A közjegy-
zõnek nem kell ismernie a végrende-
let tartalmát (õ csak õrzi azt), a leté-
telrõl azonban jegyzõkönyvet kell fel-
vennie, s az átvett végrendeletet a
jegyzõkönyvhöz kell fûzni. A közjegy-
zõ az átvételrõl elismervényt ad és a
végrendeletet elzárva köteles õrizni.
Az átadásnak - a visszaélések elke-
rülése érdekében személyesen kell
megtörténnie. A letett végrendelet le-
het saját kezûleg írt és más által írt
végrendelet is.

BBBBUUUUDDDDAAAAPPPPEEEESSSSTTTTIIII EEEESSSS ÉÉÉÉ LLLLYYYYEEEEGGGGYYYYEEEENNNNLLLLÕÕÕÕSSSSÉÉÉÉGGGGIIII KKKKOOOOOOOORRRRDDDDIIIINNNNÁÁÁÁCCCCIIIIÓÓÓÓSSSS IIIIRRRR OOOO DDDD AAAA ----     JJJJOOOO GGGG IIII TTTTAAAANNNNÁÁÁÁCCCCSSSSAAAADDDDÁÁÁÁSSSS

Ismételten köszöntöm az olvasókat, a Budapesti Esélyegyenlõségi
Koordinációs Iroda megbízott ügyvédjeként. Továbbra is minden
kedden 16-19 óra között, valamint minden pénteken 9-12 óra
között várom Önöket a VII. kerület, Wesselényi utca 17. szám
alatt, ahol bármilyen jellegû jogi problémával felkereshetnek. 

Dr. Baki Ágnes ügyvéd

Magánvégrendelet (3. rész)

Noha az 1957. évi IV. törvény a
maga korában korszerû rendelke-
zéseket foglalt magában, a megal-
kotása óta eltelt csaknem fél évszá-
zad alatt nagyot fordult a világ.
Ezért elérkezett az idõ egy új, kor-
szerû törvénnyel való felváltására. 

Magyarországon 1989-tõl kez-
dõdõen teljes körû rendszerváltás
bontakozott ki. Ennek keretében
került sor a hatalmi ágak elválasztá-
sára, valamint a többpárti parla-
menti demokrácia intézményrend-
szerének kialakítására. Alapvetõen
megváltoztak a tulajdoni viszo-
nyok, az állam szerepérõl vallott
felfogás, létrejött a helyi-területi
önkormányzati rendszer.

Noha a közigazgatás a demok-
ratikus jogállamban is a közhata-
lom egyik letéteményese, indokolt-
tá vált új viszonyrendszert kialakí-

tani a hatóságok és az ügyfelek kö-
zött. A közigazgatásnak úgy kell
mûködnie, hogy az ügyek jellegé-
tõl függõ mértékben együttmûkö-
dik az ügyfelekkel, igyekszik meg-
könnyíteni eljárási terheiket, az ön-
kéntes jogkövetést szorgalmazza, s
csak indokolt eseten él a rendelke-
zésére álló hatalmi eszközökkel.
Sok tekintetben alapvetõ változást
hozott az ország csatlakozása az
Európai Unióhoz. Így pl. a köz-
igazgatási szerveknek is alkalmaz-
niuk kell az Unió kötelezõ érvényû
jogi normáit, igazodniuk kell az
Európai Bíróság döntéseihez, jog-
gyakorlatához, bizonyos körben
hatósági döntéseiket elõzetes uniós
kontrollra kell bocsátaniuk. 

Rendkívül gyors ütemben ter-
jednek a modern technikai eszkö-
zök mind a hatóságoknál, mind pe-

dig a lakosság körében. Épp ezért
olyan szabályozásra volt szükség,
amely minden tekintetben nyitott a
legkorszerûbb technika befogadá-
sára, ám ezt anélkül teszi, hogy az
ügyfeleket ebbõl eredõen bármi-
lyen hátrány érné. Jó dolog, ha
egyes állampolgárok bizonyos
ügyeiket elektronikus úton, az ott-
honukból el tudják intézni, de
emellett még jó ideig szükség van a
hagyományos, papír alapú ügyinté-
zésre is. A Ket. megteremtette az
alapokat arra, hogy az eljárási sza-
bályok mind az elektronikus, mind
a hagyományos ügyintézésre vo-
natkoztathatók és értelmezhetõk le-
gyenek.

Fontos cél volt az eljárás haté-
konyabbá tétele. Elfogadhatatlan,
hogy egyesek akadályozzák az el-
járó hatóság munkáját, ne tegyenek

eleget a jogszabályban megszabott
kötelezettségeiknek, figyelmen kí-
vül hagyják a jogerõs határozatban
foglaltakat. Annak érdekében,
hogy ez ne következzék be, a Ket.
számos új rendelkezést tartalmaz,
így pl. jelentõsen emeli az eljárási
bírság maximális összegét, széle-
sebb körben teszi lehetõvé a rend-
õrség közremûködését a közigaz-
gatási eljárásban, elrendeli a kizáró-
lag e feladatkörre szakosodott vég-
rehajtó szolgálat létrehozását stb.

Átfogó felülvizsgálatra szorult
a jogorvoslati rendszer, és rende-
zésre szorult a nyelvhasználat kér-
dése is a közigazgatási eljárásban. 

Akövetkezõ két alkalommal az
alapvetõ eljárási jogokról ejtünk
szót.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyzõ

Az igazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
TTTTÁÁÁÁJJJJÉÉÉÉKKKKOOOOZZZZTTTTAAAATTTT ÓÓÓÓ

Új cikksorozat indul a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (to-
vábbiakban Ket.) legfontosabb rendelkezéseirõl, mely 2005. november 1-én lép hatályba, felváltva az 1957. évi IV. törvényt.
Annak érdekében, hogy zökkenõmentes legyen az áttérés az új joganyag alkalmazására, szükséges a lakosság széleskörû tájé-
koztatása az ügyfelek szempontjából legfontosabb új szabályokról. Sorozatunk lapszámról-lapszámra ismerteti a legfontosabb
változásokat, az ügyelek jogait és kötelességeit. Elsõ alkalommal a Ket megalkotásának indokai bemutatására kerül sor.
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Új családtámogatási
program
A kormány által javasolt törvény-
módosítás szerint, a jövõben igaz-
ságosabb és méltányosabb lesz a
családtámogatási rendszer. A csa-
ládi pótlék összege átlagosan 84
százalékkal emelkedik, és ebbe
beépül a rendszeres gyermekvé-
delmi támogatás és az adóked-
vezmény is. Ez utóbbi a jövõben
csak három- és többgyermekes
családoknak jár. Az évente egy-
szer adható gyermekvédelmi tá-
mogatás összege ötezer forint
lesz. Emellett rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmények járnak
majd, mint az ingyenes étkezte-
tés, vagy a tankönyv. A gyes a jö-
võben akkor is jár a gyermek har-
madik évéig, ha a szülõk teljes
munkaidõben dolgoznak.

Novembertõl kevesebb
lesz a „Sulinetes” termék
Változások várhatóak a Sulinet
Expressz programban november-
ben. A kedvezmények nem szûn-
nek meg, de kevesebb termékre
lehet majd azokat igénybe venni.
A jövõben csak komplett PC-kon-
figurációkat, laptopokat és teljes
értékû, számítógépnek számító
eszközöket lehet majd olcsóbban
megvásárolni. A feltételek tovább-
ra sem változnak. A hatvanezer
forintos maximális kedvezmény,
az ötven százalék önrész, és a
3,4-4 millió közötti sávos adó-
csökkenés megmarad. Ennek az
adókedvezménynek alapvetõen
nemcsak szociális célja van, ha-
nem termelési beruházás is, mivel
az elektronikus közigazgatástól
kezdve a távmunkán át a távokta-
tásig a számítógép és az inter-
netkapcsolat ma már nélkülözhe-
tetlen. Idén a Sulinet Expressz ke-
retében szeptemberig mintegy 5
milliárd forintos forgalmat bonyolí-
tottak.

Több lakás épül 
Budapesten
2004. év országos lakásépítési
adatainak vizsgálatából kiderül,
hogy Budapesten épült a legtöbb
lakás. 100 új lakásból tavaly 23 a
fõvárosban épült, és az elsõ ne-
gyedév adatai alapján ez az arány
az idén tovább fog növekedni. Az
újonnan kiadott építési engedé-
lyek száma Budapesten 2003-ról
2004-re 21 százalékkal nõtt. A
Budapesten épülõ lakások átla-
gos alapterülete tavaly 71 m2 volt.

Kállay Géza ötvösmester,
zománcfestõ és öccse,
Zsolt, aki szintén zománc-
festéssel foglalkozik, több
mint két évtizede foglalko-
zik tûzzománcok készíté-
sével. Közös galériájuk-
ban, a Dohány utca 77.
szám alatt, sok szép, egye-
di kép, és ékszer található. 

A tûzzománc mûfajának egészen
régre visszanyúló hagyományai
vannak. A fényképezés megjele-
nése elõtt kisebb zsebportrékat
készítettek ezzel az eljárással. A
fehér zománcra oxid-üvegpor ke-
verékkel festettek rá, és többször
kiégették, így fokozatosan nyerte
el végsõ kinézetét. Égetéskor
ugyanis kicsit módosul a kép, az
egyik szín ráépül a másikra.

A testvérpár 1982 óta foglal-
kozik tûzzománcozással. Eleinte
bizsuékszereket, majd miniatúrá-
kat és Mária medálokat készítet-
tek, amelyek ma is igen népsze-
rûek. Öt-hat éve különbözõ tech-
nikák alkalmazásával táblaképe-
ket is festenek. A képeket tollal,

ecsettel, szórópisztollyal, eseten-
ként szitával készítik. A számító-
gépet tervezésre, és átvitelre
használják. Az új technikai eljá-
rásoknak köszönhetõen az egyes
munkafolyamatok lerövidülnek,
ám a Kállay testvérek mindig
ügyelnek arra, hogy egyedi dara-

bokat készítsenek, a jövõben
ezüstékszerekkel is foglalkoznak
majd. Magyarországon és Néme-
tországban is voltak kiállításaik.
Legutóbb májusban, a VI. kerü-
letben lévõ Residence Izabella
szállóban mutatták be mûveiket. 

KR

A 2005-ös esztendõ min-
den olvasni szeretõ ember
és persze a könyvtárak
számára is a Nagy Könyv
éve. A Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár hálózati fi-
ókjai egy-egy mûvet tûz-
tek „zászlaikra”. 

A Rottenbiller utca 10. szám
alatti könyvtárfiók Tolkien nagy
ívû fantasy-trilógiáját, a Gyû-
rûk Urát kívánja népszerûsíteni
különbözõ programokkal: 

� 10 fordulós internetes ve-
télkedõvel, melybe még mindig

be lehet kapcsolódni bármelyik
Szabó Ervin könyvtárból vagy
éppen otthonról az Interneten; 

� rajzpályázattal, melyre
akár családok is jelentkezhet-
nek pályamûvekkel;

� a mû színtereit bemutató
festményekkel, melyek a kerü-
let ifjú mûvésze: Szõdi Sza-
bolcs kezemunkái. Kiállításá-
nak ünnepélyes megnyitójára a
jövõ hónap közepén kerül majd
sor.
Valamennyi felhívás a hálóról is
elérhetõ (www.fszek.hu) -
tájékoztatott Kapuvári Zsuzsa a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
munkatársa. 

Az Egyesült Nemzetek Szövetsé-
gének Közgyûlése 2004. június
1-jén - az ENSZ Oktatási, Tudo-
mányos és Kulturális Szervezeté-
nek kezdeményezésére - megfo-
galmazta, hogy „a fizika a termé-
szet-megismerés folyamatának
az alapja”. Június 10-én pedig a
2005-ös esztendõt a Fizika Nem-
zetközi Évének nyilvánították. A
választás azért esett erre az évre,

mert ekkor van Albert Einstein
nagy hatású tudományos felfede-
zéseinek százéves évfordulója,
amelyek a modern fizika alapját
képezik. Az ENSZ Oktatási, Tu-
dományos és Kulturális Szerve-
zete a Fizika Nemzetközi Évének
ünneplésére programokat szervez
együttmûködve a fizikai társasá-
gokkal, csoportokkal. Az évfor-
duló keretében megismétlik a

2200 évvel ezelõtti Erasz-
totenész-féle méréseket, amelyek
földfelszín görbületének megál-
lapítására szolgáltak. Ezt egysze-
rûen egy függõleges pálca árnyé-
kának a megfigyelésével mérte
meg. A kapott szögkülönbség ép-
pen a két hely földrajzi szélesség-
különbségével egyenlõ, mivel
közelítõleg azonos délkörön fek-
szenek. 

TTTT----MMMM AAAAA Gyûrûk Ura a könyvtárban

EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossssiiii     ggggaaaalllléééérrrr iiiiáááákkkk

Tûzzománc Galéria a Dohány utcában

2005 - A Fizika Nemzetközi Éve 
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Köszönet
"Az ígéret szép szó...", aki megtartot-
ta, Gál György képviselõ úr! Támo-
gatásával új, korszerû mosógépet
vásárolhattunk óvodánknak. Kö-
szönjük, hogy felajánlásával segíti
munkánkat!

Szabó Margit óvodavezetõ 
Liget Óvoda

Köszönet a nyári 
gyermektáborért

A Magyar Vöröskereszt Erzsé-
betvárosi Szervezete augusztus elsõ
hetében szervezte meg balatoni nyá-
ri gyermektáborát.

Az ifjúsági táborban hátrányos
helyzetû, szociálisan rászorult VII.
kerületben élõ gyermekek üdültek.

A Balatonmáriafürdõn rendezett
egy hetes táborban a pihenés, szóra-
kozás mellett, az elsõsegélynyújtás
alapjait és az arcfestés technikáját
sajátították el a gyerekek. Egészsé-
ges életmódról (AIDS, drog,  a do-
hányzás, alkohol káros hatásai, he-
lyes táplálkozás) hallgattak érdekes,
hasznos elõadásokat.

A kerületben élõ szociálisan rá-
szorultak gyermekek nevében is kö-
szönjük a támogatást a Mûvelõdési
Bizottságnak és Devosa Gábor el-
nöknek. Sok gyermek számára sike-
rült szebbé, élményekben gazdagab-
bá és hasznosabbá tenni a nyári
szünidõt. 

A Magyar Vöröskereszt 
Budapest VI.-VII. kerületi

Szervezete

Ezt tényleg így kell
csinálni?
Filmforgatás miatt szeptember ele-
jén napokra lezárták Erzsébetváros
egy részét, óriási káoszt, kényelmet-
lenséget okozva az autósoknak. Az
utcai indulatok a filmet készítõ
Steven Spielberg ellen irányultak -
szerintem igazságtalanul. Ha csak
lakatlan pusztában lehetne filmet
forgatni, és városban nem, akkor
nem lenne mozi, ezt pedig nyilván

azok sem szeretnék, akik most az ök-
lüket rázták. Persze ezzel a parkolás-
korlátozással közel sem volt minden
rendben, és ez bizony az önkormány-
zat lelkén szárad. Nem tudom, mi a
jogi helyzet, megteheti-e egyáltalán
az önkormányzat, hogy lezár közte-
rületeket, ráadásul olyanokat, ame-
lyek használatáért a kerületiek már
elõre fizettek. A lezárás módja vi-
szont mindenképp arcpirító volt. (És
néhány héttel korábban egyszer már
ugyanez történt.) Minden elõzetes
értesítés nélkül kordonokat kihúzni,
és elkezdeni elhajtani az autósokat
hatalmas területekrõl - ez több mint
barátságtalan lépés. Ha ettõl egy ke-
rületi lakos úgy érzi, hogy a Hivatal
már megint semmibe
veszi, akkor nem érzi
rosszul. 

Erzsébetvárosban
a parkolás igazi kín-
szenvedés, a szigor pe-
dig elképesztõ. Ha egy
autó kényszerbõl, mert
30 kör megtétele után
sem talál helyet, fél
méterre túllóg a felfes-
tett vonalon, akkor
megbilincselik, 6-8
ezer forintra büntetik. Ilyen körülmé-
nyek között lezárni a Madách Imre
utcát, a Rumbach Sebestyén utca
nagy részét és a Dob utca egy szaka-
szát, a Madách teret, az Asbóth utcát
és a Király utca egy részét is - nos, ez
igen nagyfokú érzéketlenségre vall.
Persze az önkormányzat nyilván be-
vételhez jutott az egészbõl, és ezt
nem is irigyeljük tõle. Viszont szeret-
nénk tudni, hogy mennyihez, továb-
bá, hogy a mi kényelmetlenségünk
révén szerzett plusz bevételt mire
költik majd az illetékesek. Ha hiszik,
ha nem, ez egyáltalán nem mindegy.
Ha ezt elõre tudnánk, kevesebb ha-
raggal, és több megértéssel fogad-
nánk egy ilyen bennünket sújtó intéz-
kedést. 

És persze az sem ártana, ha az
autók, autósok kiebrudalásakor, a jö-

võben jelen lennének az önkormány-
zat emberei is: szórólapokkal, ma-
gyarázatokkal, elnézéskéréssel.       

Bruck András

Társasházi 
információk
Alábbi levelünk nyilvánosságra ho-
zatalát két dolog indokolja: 
� az egyik a figyelemfelkeltés: mivel
a problémánk nem egyedi, elszigetelt
eset, hanem egyre több társasháznak
van ilyen környezeti veszélyeztetést
jelentõ gondja,
� a másik: a kerületi társasházak,
tulajdonosok és itt élõk támogatását
és együttmûködését kérjük ahhoz,
hogy a magáncélú beruházások csak
úgy valósulhassanak meg, ha az itt
élõ kerületi polgárok tulajdona, épü-
letük állaga, az épített környezetének
megóvása biztosított a kivitelezés so-
rán.

A Dohány u. 46. sz. Társasház
épülete köré a
Beverly Hills Kft. be-
ruházásában 7 eme-
letes, 129 lakásos és
163 férõhelyes 3
szintes mélygarázsos
épület létesítésére
adtak ki építési enge-
délyt. A beruházáso-
kat lehet jól és
rosszul is kivitelezni,
de hogy melyik eset
következik be, az

csak a gyakorlatban és utólag derül
ki. Ezért mi, az építkezést tûrõ tár-
sasházi tulajdonosok - az egyetlen
magánvagyonunk, a lakásunk terhé-
re - nagy kockázatot vállalunk az
építkezéshez történõ hozzájárulá-
sunk esetleges megadásával. 

Közösségünk 2005. augusztus
24-i Közgyûlése (75 %-os tulajdono-
si döntéssel, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül) úgy határozott hogy
csak akkor járul hozzá az építkezés-
hez, ha a tulajdonosi érdekeink vé-
delmében a Beruházó megállapodást
köt a Társasházzal az alábbi pontok-
ban: 1. Beruházó felelõsség-, va-
gyon- és balesetbiztosítást köt a Tár-
sasház épületére, az építés során
esetlegesen keletkezõ épületi és
egyéb anyagi károk megtérítésére. A
biztosítási érték az épület újravásár-
lási értéke (1.100 e Ft.) és a tulajdo-
nosok ingóságainak (egyéni felmérés
alapján számított) összértéke. 2.
Épület lakhatatlanná válása esetére,
az azonnali, átmeneti elhelyezkedés
és költözés költségeinek fedezetére a
Beruházó 30 millió Ft mértékû  pénz-
alapot, valamint az építkezésbõl
adódó épület és vagyoni károk folya-

matos rendezésére a Beruházó 20
millió Ft-os rulírozó (újra feltölten-
dõ) pénzalapot létesít. Az elkülönített
számlák csak a használatbavételi en-
gedély megadása után egy évvel
szûntethetõk meg. 3. Az építkezés
idejére, a használatbavételi engedély
kiadásáig a Társasház mûszaki el-
lenõrt alkalmaz, akinek megbízási
díja Beruházót terheli. 4. Beruházó -
a létesítendõ háromszintes mélyga-
rázs káros hatásainak megelõzésére
- vállalja a Dohány utca 46. sz. épü-
let vízszintes és függõleges teherhor-
dozóinak megerõsítését, valamint a
pince és alapzat újraszigeletelését. 5.
Beruházó a kivitelezés során bizto-
sítja a Társasház lakóinak a nyugodt
és egészséges környezetnek megfele-
lõ lakhatási körülményeket. 9. Beru-
házó vállalja a beruházásból eredõ
ingatlan-értékcsökkenések, valamint
az üzleti tulajdonosok esetleges üz-
leti haszon elmaradásainak rendezé-
sét. 10. A Beruházó vállalja - az
építkezés miatt a Társasház lakói és
tulajdonosai zavartalan életmódjá-
ban, üzletvitelében bekövetkezõ ne-
gatív változások kárenyhítéseként -
a Társasház külsõ-belsõ homlokza-
tának felújítását a beruházás végén.
11. A Beruházó (ill. jogutódja) - az
építkezést követõen 10 évre - szava-
tosságot vállal az építkezésre vissza-
vezethetõ, utólagosan észlelt károk
rendezésére.

A pontokból kitûnik, hogy a Tár-
sasház a várható károkat kívánja
megelõzni, és erre a Polgári Tör-
vénykönyv szerint (perben vagy pe-
ren kívül) biztosítékot is követelhet.

A Dohány u. 46. sz. Társasház
tulajdonosközössége, Ignéczi Má-

ria közös képviselõ

Egy hónapig 
gáz nélkül?
Az Akácfa utca 57. szám alatti tár-
sasház lakójaként, értetetlenül és
mély felháborodással fogadtam a
hírt, miszerint a ház gázcsöveinek
cseréje miatt 30-40 napig szünetelte-
tik a gázszolgáltatást házunkban. Azt
megértem, hogy az épület régi, és
nyilvánvalóan elavult gázcsövei cse-
rére szorulnak, azt viszont nem, hogy
miért, a már hideg október hónap-
ban kerül erre sor. Az senkit nem ér-
dekel, hogy hosszú ideig sem fûteni,
sem fõzni nem tudunk? Felvetésemre
az illetékesektõl azt a választ kap-
tam: „a felújításra most jött össze a
pénz”. Nos, egy ilyen volumenû, a
lakók számára óriási kényelmetlen-
séggel járó munkával, nem várhatták
volna meg a melegebb hónapokat?

Varga Magda

@ Postaládánk e-mail címe:
olvlev@erzsebetvaros.hu

Tisztelt Levélírók! A leveleket szerkesztve (ám tartalmi mondani-
valóján nem változtatva) közöljük. Azok tartalma nem szükségszerûen
egyezik szerkesztõségünk véleményével. Az aláíratlan, elérhetõség nél-
kül beküldött és a magántermészetû leveleket, a nem megrendelt kézira-
tokat, cikkeket, pályamunkákat stb.,  - a közérdekû problémákat taglalók-
tól eltekintve-  nem közöljük. Szerkesztõségünkben a nem megrendelés-
re érkezett kéziratokat, fotókat nem õrizzük meg.

Megértésüket köszönjük! - a szerk.-
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Október 8-án, szombaton Magyarok Nagyasszonya
ünnepe. Október 20-án, csütörtökön este 18 órakor
hálaadó szentmise lesz templomunk alapkõletétel-
ének 110. évfordulója alkalmából. Október 23-án,
vasárnap nemzeti ünnep.

Októberben minden este 17,15-kor rózsafüzért
imádkozunk. 

Ismételten közreadjuk a Szent Erzsébet Plébá-
nia hittanóráinak idõpontját, az elõzõekben közölt
néhány adatot pontosítva: Óvodások: csütörtök
délután 5 óra, Gerenday Ágnes. 1-2. osztály: hét-
fõ délután fél  4 óra, József atya. 3. osztály (elsõ
áldozók)  hétfõ délután fél 5 óra, József atya. 4-5-
6. osztály: szerda délután 4 óra , József atya. 7-8.
osztály, szerda délután 5 óra,  József atya. Közép-
iskolások és bérmálkozottak: csütörtök este 7 óra,
József atya.

A hittanórák a plébánia hittantermében van-
nak. Akinek a megadott idõpont nem alkalmas,
kérjük jelezze és megpróbálunk segíteni. Hittan
azon felnõttek számára, aki szeretnének megke-
resztelkedni hétfõ este háromnegyed 7-kor, plébá-
nos atya. Hittan felnõtt katolikusok számára kedd
este háromnegyed 7 óra, plébános atya.

ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd----hhhháááázzzz iiii
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A Szent Szûz ünnepeinek
szívmelengetõ szépsége vé-
gig kíséri az egyházi év
minden szakaszát. Alig né-
hány hete születésnapját,
majd névnapját ünnepeltük,
október 8-án pedig, mint
nemzetünk legfõbb patró-
nájára emlékezünk. Októ-
ber különben is a Szûzanya
hónapja, minden napján ró-
zsafüzér imádkozással kér-
jük égi segítségét.

Boldogító bizonyosság
számunkra, hogy Megvál-
tónk édesanyja a mi égi
Édesanyánk is, hiszen
Szent Fia a kereszten az
egész emberiséget édes-
anyai oltalmára bízta.

Mérhetetlenül nagy
szükségünk van Szûz-
anyánk védelmezõ, bátorító
szeretetére. Õhozzá minden
bajunkban, gondunkban

azzal az õszinte gyermeki
bizalommal fordulunk,
ahogy tesszük ezt földi
édesanyánk felé is.

Milyen csodálatosan
szép és felemelõ tudnunk,
hogy elsõ szent királyunk is
ezt tette. Végtelen bizalom-
mal adta örökül nemzetét a
Szent Szûznek. Akkor is
megoldhatatlannak tûnõ
gondok és bajok nehezítet-
ték a magyarság minden-
napjait, de a nagy király hit-
te és tudta, hogy a Szûz-
anya oltalmazó szeretete
meg tudja menteni a nem-
zetet. Ezeréves megmara-
dásunk a bizonyítéka, hogy
Szûzanyánk  elfogadott
bennünket, és védõ palástja
bûneink sokasága ellenére
is védelmezi örökségét. 

Szûcs Gizella
Szent Erzsébet Plébánia  

- A kerületben immár ha-
todik esztendeje csatlako-
zik ehhez a programhoz a
Rózsák terei katolikus
egyházközség, hogy be-
mutassa a felújítás alatt
álló, s immár igen sok
részletében szépségével
méltán büszkélkedõ mû-
emlék templomát, Steindl
Imre, az Országház terve-
zõjének egyetlen, megva-
lósult szakrális épületét -
tájékoztatott Gerenday
Ágnes képviselõ. - Az
épület bemutatásán túl
minden évben egyéb in-
gyenes rendezvények is
kapcsolódnak ezekhez a
napokhoz. A Rózsák te-
rén két program is szer-
vezõdött, melyeket a ke-
rületi önkormányzat is tá-
mogatott anyagilag.
Szeptember 17-én, este a
Tórh Aladár Zeneiskola
Opera Stúdiós mûvészei
adtak egyházzenei hang-
versenyt az Árpád-házi
Szent Erzsébet mûemlék
plébániatemplomban. A
zeneiskola növendékei

nagy elismerést vívtak ki
felkészültségükkel és ma-
gas színvonalú produkci-
ójukkal. Elõadásukban
ízelítõt adtak több évszá-

zad és több nemzet egy-
házi zenemûveibõl a gre-
goriánoktól egészen a
XX. század idõszakáig.
Szeptember 18-án dél-
után zsúfolásig megtelt a
templom. 

A tragikus hirtelen-
séggel elhunyt Bubik Ist-
ván színmûvészre emlé-
keztek színésztársai,
Gera Zoltán, Császár
Angela, Faragó Laura,
Kubik Anna, Pregitzer
Fruzsina és  Rátóti Zol-
tán.  Az alkalomra össze-
gyûltek, üdvözölhették az
elhunyt mûvész családját,
akik bizonyára a fájó em-
lékezés mellett szívükben
melengetõ jóérzéssel tá-
vozhattak, látva milyen
sokan jöttek el erre az al-
kalomra, mennyire sze-
rették az elhunytat. 

A Kulturális Örökség Napjai 
a Rózsák terei plébániatemplomban

Gerenday Ágnes 

Néhány éve, hogy szeptember közepén megrende-
zésre kerül a Kulturális Örökség Napjai elnevezésû
kétnapos rendezvénysorozat, melynek keretében
több olyan helyszín nyílik meg a nagyközönség elõtt,
mely év közben nem tekinthetõ meg szabadon. 

Az Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemplom már felújított, eredeti szépségében lát-
ható épületrésze

Vetített képes elõadások
A KÉSZ-Keresztény Értelmiségek Szövetsége Erzsébetvá-
rosi Csoportja szeretettel vár minden érdeklõdõt a Vetített
képes elõadások címmel rendezendõ programsorozatára.
Témák: Szászok földje; Kalotaszeg és a Szigethegység;
Máramaros, Részek, Bánság; Székelyföld; Bukovina és
Moldva. Elõadók: Dévai György és Bella Cecília utazó-
fotós-dokumentáló alkotótársak. Az elõadások idõpontjai:
október 27., november 10., november 24., 19 óra. Hely-
szín: Evangélikus Kollégium, Rózsák tere 1.

Carmine Celebrat hangverseny
A Carmine Celebrat Kórus és Zenekar október 29-én 19
órakor ingyenes hangversenyt ad a Szervita Templomban
(V. kerület Szervita tér). A koncerten Schhütz: Krisztus hét
szava a kereszten, illetve Pergolesi: Stabat Mater címû mû-
ve lesz hallható. Szólisták: Zádori Mária, Bardócz Erzsébet
és Moldvay József. Vezényel: Zimányi István.

Magyarok Nagyasszonya
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Ismét eltelt egy év,
megint elérkezett a
számvetés ideje.  Akö-
zelgõ Engesztelés
Napjára (Jom Kipur)
bûnbánó imáinkkal
készülünk. A zsidó új-
év elsõ tíz napját ezért
is nevezik „tíz bûnbá-
nó napnak”. Ez idõ-
szak idén október 4-
tõl 13-ig tart. A zsidó
újévvel kezdõdött
(Ros Hásáná), és az
Engesztelés Napjával
(Jom Kipur) fejezõ-
dik be. 

Ez idõszak a bûnbánat és
megtérés ideje. Lehetõség,
hogy vétkeinket megvall-
juk és bocsánatot nyer-
jünk. Az engesztelés ennél
is több, hiszen nemcsak a
vétkes nem  bûnhõdik vét-
keiért, de lelke a bûn okoz-
ta szellemi szégyenfoltok-
tól is megtisztul.  

Az ókori jeruzsálemi
szentélyben az Engesztelõ
Nap legfontosabb szertar-
tását a Fõpap, a Kohén
Gádol vezetette. A Szentek
Szentjébe csak ezen a na-
pon és egyedül az egysze-
rû, len ruhába öltözött fõ-
pap léphetett be, hogy az

egész nép nevében bûnval-
lomást tegyen és az Örök-
kévalótól engesztelést kér-
jen. Jom Kipur - magyarul
gyakran Jankipernek
mondják - a zsidóság nagy
lehetõsége. Ezen a napon
könnyebben megadatik a
bûnbánatot követõ engesz-
telés lehetõsége. Az ókor-
ban az áldozatok között
szerepelt két kecskebak.
Egyiket Istennek áldozták
fel, ez volt a „bûnbak”, a
másikat pedig a pusztaság-
ba küldték, hogy „magával
vigye Izrael minden vét-
két”.   

A Szentély lerombo-
lásával megszûnt a fõpap

által Jom Kipur napján
végzett szertartás, ám a
zsidó lélek spirituális
Szentélyét sohasem rom-
bolták le. Ott mindenki-
nek magának kell a meg-
felelõ szertartásokat elvé-
gezni. Ros Hásáná napján
a sófár panaszos hangjá-
val lépünk az Örökkévaló
elé, hogy jó és szerencsés
évért könyörögjünk. Jom
Kipur napján pedig köz-
vetlenül az Örökkévalótól
kérünk bûnbocsánatot,
úgy, mint a Fõpap hajda-
nában a Szentek Szentjé-
ben. Ennek csúcspontja a
Jom Kipur-i ima, különö-
sen a Neilá, /jelentése:

„bezárás” vagy „össze-
zárás”/ megfelelõ elmon-
dása. E percekben min-
den zsidó egyenként „zár-
kózik össze” az Örökké-
valóval, lelkük legbensõ
szintje az Örökkévaló
legbensõjével forr össze.
A Jom Kipuri szertartás
szerves része az ünnep
bejövetelekor elmondott
Kol Nidré. A hívõk ebben
azt kérik, hogy az Örök-
kévaló az év közben tett,
de elfelejtett és emiatt be
nem tartott fogadalmakat
tekintse semmisnek. A
jom kipuri szertartás egy-
szerûségével véget érõ, a
„megtérés tíz napján”
végzett szolgálat során ér-
demessé válunk arra,
hogy kívánságaink telje-
süljenek, s jó és szeren-
csés évre „pecsételõdjünk
meg”. 

Az ima helyszíne a
Vasvári Pál utcai zsina-
góga. Idõpontjai: októ-
ber 13-án 9 órakor Jom
Kipur, 12 óra Mázkir-
Házkárát nösámot,
18.46-kor böjt vége,
Jom Kipur. Október 14-
én 18-kor Minchá
Kábálát Sábát.

Az Engesztelés Napja

Száz esztendeje, 1905.
október 8-án szentelte fel
Bachát Dániel püspök, a
Pech Samu által tervezett
Fasori Evangélikus
Templomot. A templom
és a gyülekezet 100 éves
évfordulójára ünnepi is-
tentisztelettel és ünnepi
közgyûléssel emlékeztek
meg október 2-án. 

Az ünnepi istentisz-
teleten Gáncs Péter a
Déli-Egyházkerület püs-
pöke szolgált igehirde-
tést. Ezt követõen kö-
szöntõt mondott:
Szirmay Zoltán esperes,
aki 41 éve szolgál a gyü-
lekezetben, dr. Gálos
Miklós a gyülekezet fel-
ügyelõje, dr. Kéry Lajos
az egyházmegye fel-
ügyelõje, dr. Harmati

Béla nyugalmazott püs-
pök, dr. Szabó Lajos a
Hittudományi Egyetem
rektora, dr. Frenkl Ró-
bert országos felügyelõ
és Filló Pál Erzsébetvá-
ros országgyûlési képvi-
selõje. Az ünnepségen
részt vett Végh Tamás
református lelkész, illet-
ve Gerenday Ágnes kép-
viselõ, aki a Rózsák terei
gyülekezet, továbbá
Hunvald György polgár-
mester üdvözletét tolmá-
csolta. Az ünnepségsoro-
zat keretében október 8-
án hangversenyt adott a
templomban a gyüleke-
zet ének- és zenekara, 9-
én pedig ünnepi isten-
tiszteleten emlékeztek
meg az elmúlt 100 év lel-
készeire.

A görög katolikus
templom 
védõszentje
Minden katolikus templo-
mot valamilyen szent,
vagy ünnep tiszteletére
szentelnek fel. A Rózsák
terei templomunkat ere-
detileg Árpád-házi Szent
Erzsébet tiszteletére szen-
telték, hisz az a mai két
tornyú nagytemplom
elõdje volt közel negyed-
századnyi idõn át, mint
Erzsébetváros plébánia-
temploma. 

Mióta görög katolikus
templom  - azaz 1905 óta
- , védszentje Szûz Mária,
a Magyarok Nagyasszo-
nya. Miért történt ez a
változás? Pontos magya-
rázatát nem tudom adni,
de két okot sejtek a hát-
térben. Az egyik: nem
akarták, hogy két azonos
nevû templom álljon egy-
más közelében. A másik:
hangsúlyozni akarták a
magyar görög katoliku-
sok létét. Ebben az idõ-
ben zajlottak a küzdelmek
egy magyar jellegû görög
katolikus egyházmegye
felállításáért, mely sikerre
is vezetett, megalakult a
hajdúdorogi egyházme-
gye 1912-ben. 1912 elõtt
a magyar görög katoliku-
sok többsége a munkácsi
egyházmegyéhez tarto-
zott, melynek liturgikus
nyelve az egyházi szláv
volt. Meg kell említe-
nünk, hogy a történelmi
Magyarország görög ka-
tolikus egyházmegyéi kö-
zül a magyarság iránt a
leglojálisabb a munkácsi
egyházmegye volt. Példá-
ul megtartották augusztus
20-án Szent István király
ünnepét. 

A Magyarok Nagy-
asszonyának nincs külön
ünnepnapja a görög kato-
likus naptárban. Ám októ-
ber 1-jén van egy szép ün-
nepünk: Mária oltalma.
Érdekes azonban, hogy
templomunk mindkét el-
nevezéssel szerepel külön-
bözõ írásokban. Templo-
munk búcsúját október 1-
jén tartjuk, vagy e naphoz
közel elsõ vasárnapon.

dr. Sasvári László

FOTÓ: Demecs

100 éves a Fasori Evangélikus Templom
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Szalárdi Jakó Géza 1930
augusztus 9-én született
Budapesten. Édesapja,
Dr. Jakó István, rendõrta-
nácsos volt 1946-ig, ami-
kor B-listázták. Anyai
nagyapja Dr. Krepuska
Géza a fülgyógyászat elsõ
nyilvános rendes tanára
volt a pesti egyetemen.
Már 13 éves kora óta or-
vos akart lenni, zsebpén-
zébõl régi orvosi könyve-
ket vett, karácsonyra mik-

roszkópot kért szüleitõl.
Származása miatt csak
nagy nehézségek  árán,
pótfelvételik után került
be a pesti egyetemre,
ahonnan osztályidegen
származása miatt az egye-
temi pártbizottság több-
ször ki akarta záratni. En-
nek ellenére 1954-ben
Summa cum laude diplo-
mát, majd  2004-ben
aranydiplomát  szerzett a
Semmelweis Egyetemen.

Szigorló orvosi idejét a
Péterfy kórházban töltöt-
te, extra idejét a fül-orr-
gége osztályon, ahol
hosszú kálvária után a
fül-orr-gége osztály veze-
tõje, Fleischmann László
segítségével álláshoz ju-
tott 1955 októberében.
1956. november 28-án
már mint menekült érke-
zik Bécsbe.  Munkásságá-
nak, elért eredményeinek
taglalásához kevés lenne

ez az oldal. Szakmai sike-
rei mellett azonban még

egy nagyon fontos, orszá-
gos jelentõségû pillanat,
illetve néhány nap részese
volt. Ezek a napok közel-
rõl érintették a Péterfy
kórházat is... 
Október 23-án emléke-
zik az ország. Jakó Géza
rendelkezésünkre bo-
csátotta az '56-os esemé-
nyeket taglaló visszaem-
lékezéseit, melynek fel-
használásával készült a
mi megemlékezésünk is.
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Sorsok: Dr. Szalárdi Jakó Géza

1956. október 22-én
néhány orvostanhall-
gató  jelent meg az
akkori fül-orr-gége
osztályon egy röpla-
pot hozva, amit a mû-
egyetemen állítottak
össze 16 pontos köve-
teléssel. A röplap fel-
szólított mindenkit:
aki tud, menjen más-
nap délután 3 órára
tüntetni a Bem térre. 

A hír úgy ért minket, mint
egy villámcsapás.   Más-
nap az összegyûlt tömeg
elhatározta, hogy átvonul-
nak az Országház elé tün-
tetni, ahol már Nagy Imre
megjelenését követelte a a
tömeg. Kezdett sötétedni,
mikor elindultunk a Bródy
Sándor utcába, a Rádió
Stúdiójához. A Múzeum
körúthoz érve lövéseket
hallottunk, a Bródy Sándor
utcánál már két comblövé-
ses embert cipeltek  mun-
kások a körút felé. Szóltam
nekik, hogy orvos vagyok,
és utasítottam õket, tegyék
fel egy teherautóra a sebe-
sülteket. Én ez után a
Péterfy kórház felé vettem
az utam, ahol jeleztem a
kollegáknak: valami nagy
dolog készül, készüljenek
fel hát õk is. Mire visszaér-
tem a Rádióhoz, már nagy
tömeg - köztük talán sokan
fegyverrel -, állt az utcá-
ban. Nagy szirénázással

két mentõautó érkezett. A
lázongó tömeg a kocsikat
beengedte a Rádió épületé-

be, azonban az addig el-
csendesült lövöldözés ez
után újra feléledt. Mint ki-
derült, a mentõautók lõ-
szert vittek a stúdióban lé-
võ ÁVO-soknak.  A hír
gyorsan terjedt, városszer-
te lõni kezdtek a mentõau-
tókra is. Szomorú, de ez a
cselekedet az Országos
Mentõszolgálat összeom-
lásához vezetett.  Tudtam,
meg kell szerveznünk egy

kisegítõ mentõszolgálatot,
melyhez végül mintegy 40
autót sikerült szereznünk.

A Péterfy kórház hord-
ágyaival felszereltük az
autókat, melyeket ellát-
tunk a „Vöröskereszt,
Péterfy Kh. mentõszolgá-
lata” feliratokkal.  Utasí-
tottam a mentõsöket, hogy
tekintet nélkül politikai ho-
vatartozásra, hozzanak ide
minden sebesültet, akik el-
látásáról maximális tudá-
sunk szerint gondoskod-
tunk. Korábbi megérzése-

im nem csaltak meg, ren-
geteg sebesültet hoztak be
a kórházba.  Sebészeink,

Oláh Vilmos és a többiek,
éjjel nappal dolgoztak,
Kari Péter a mellkas- és tü-
dõlövéseket látta el. Ne-
kem, mint fül-orr-gégész-
nek, nem sok lehetõségem
volt a munkára, mivel ezek
a sérülések általában halá-
losak voltak, így az admi-
nisztratív vezetést vállal-
tam.  A pathologia épületé-
ben helyeztük el a holttes-
teket, a végén már egy-

másra halmozva, hiszen
volt legalább 600 halot-
tunk.  Jóformán két hétig
egyetlen dolgozó sem
ment haza... A sebesültek-
kel együtt sorra érkeztek a
fegyverek is, melyeket -
hogy ne heverjenek szana-
szét - leltár szerint lerakat-
tam egy raktárba. Késõbb
emiatt találtak fegyverrak-
tárat a Péterfy kórházban...
Irodámban - mely egyéb-
ként a szakszervezeti titkár
irodája volt - ültünk le tár-
gyalni a medikusokkal, fi-
atal kollegákkal, kerületi
tisztviselõkkel. Így lett
megválasztva a forradalmi
bizottság, melynek elnöke
Missura Tibor lett. Ehhez a
csapathoz tartozott egy vé-
kony, törékeny lány is, aki
szigorló orvosként segítet-
te a XIV. kerületben bein-
dítani a kisegítõ kórházi
részleget. Munkája közben
még egyszer találkoztam
vele, majd késõbb hallot-
tam, hogy Tóth Ilonát, a
segítõkész, fiatal szigorló
orvost a kommunisták ki-
végeztették.  Ez a forrada-
lom két részletbõl állt. Az
egyik kezdõdött október
23-án, majd néhány napos
harc után elcsendesült
minden, majd november
4-tõl ismét kíméletlen har-
cok kezdõdtek. A Péterfy
kórháza azonban mindkét
esetben állta a sarat.

Köszönjük dr. Szalárdi Jakó Gézának, hogy emlékiratai átadásával hozzájárult az összefoglaló elkészítéséhez!

Történelmi pillanatok - a Péterfy és 1956 októbere

Péterfy kórház gégészeti osztályáról 1956-ban készült fénykép. Középen Fleischmann
László professzor úr, mögötte dr. Missura Tibor  és Fejes Károly, jobb oldalon Jakó Gé-
za, Csatáry László



HHHHEEEE LLLLYYYY TTTT ÖÖÖÖ RRRRTTTT ÉÉÉÉ NNNN EEEE TTTT 192005/16. szám

A jelentõs pesti fürdõk so-
rában a harmadik a Nyár
utcában nyílt meg 1827.
május 23-án. Ekkor még a
Terézvároshoz tartozott
nem csak ez az utca, ha-
nem a mai Erzsébetváros
egész területe. A fürdõ tu-
lajdonosa Gamperl András
selyemkereskedõ volt. Az
oldott ásványi sókban gaz-
dag vizet kútásás közben
fedezte fel, akárcsak
Rumbach Sebestyén orvos,
aki az elsõ fürdõt létesítette
ugyancsak a Terézváros-
ban. Tehát Gamperl elõtt
már volt egy jó példa, amit
követhetett. Az elsõ fürdõ
épületét elmosta az 1838-
as árvíz. A helyére épített
intézményt, miként elõdjét
is elsõsorban „olcsóbb igé-
nyek” kiszolgálása, vagyis
célszerûségi szempontok
jellemezték. A Gamperl-
féle Vasfürdõt hamarosan

Hungáriaként emlegették.
A XIX. század végén a
több fürdõszobával, négy
vendégszobával és pihenõ-
kerttel rendelkezõ létesít-
ményt a Ringer család
megvásárolta és modern
fürdõkomplexummá alakí-
totta át.

A Nyár utcai oldalon
kõ-, kád- és gõzfürdõ, a
Klauzál utcai részen nép-

fürdõ várta a gyógyulni vá-
gyó pestieket. 1907-ben, a
Dohány utcában Ágoston
Emil tervei szerint elkészült
egy gõzfürdõ, valamint
úszóversenyek rendezésére
alkalmas hatalmas oszlo-
pos úszócsarnok. Akorabe-
li sajtó is elismerõen írt a kí-
vül-belül korszerûen kiala-
kított és nagyszerûen fel-
szerelt uszodáról. Különö-

sen az uszoda széttolható
üvegmennyezete volt érde-
kes, amely jó idõben a sza-
bad ég alatti fürdõzést tette
lehetõvé. Itt adtak ki elõ-
ször „szabadúszói okleve-
let”, mely azt tanúsította,
„(…) hogy N. úr (nõ) mell-
és hátúszásban, valamint
ugrásban elõttünk kitûnõ
próbát tett, minélfogva sza-
bad úszónak nyilvánítot-

tuk(…) Budapesten, 1911.
július 28.

Keszler I. úszómester
és Imitz K. vezetõ
úszómester” .(Juhász
Gyula-Szántó András:
Szállodák, 1999). Az újabb
tulajdonos, az Ingatlanbank
az uszoda helyén mozit
(Kamaramozgó) létesített.
Majd színházak mûködtek
itt, utolsóként a Tarka Szín-
pad, 1963-ig. Két évvel ké-
sõbb a fürdõ egy részének
területén szálló épült,
Continental néven. A 170
szobával rendelkezõ
Continental 1970-ig fogad-
ta vendégeit. Azután tanúi
lehettünk annak, hogyan
vált fokozatosan az enyé-
szet martalékává. AHungá-
ria fürdõ egykori díszes
oszlopfõi, rézdombormû-
ves fürdõzõ jelenetei, deko-
ratív részletei is csak romja-
iban maradtak fenn. 
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Ki volt Gérecz Attila?
Munkás, költõ, mûfordító,
sikeres sportember, elítélt
fegyenc, fegyveres har-
cos? Ez mind belefért tra-
gikusan rövid életébe…

1929. november 20-án
született Dunakeszin, ér-
telmiségi családból, apja
halála után édesanyja
egyedül nevelte fel fiait.
Két bátyja még idõben
emigrált, Nyugaton élnek.
Õ a kõszegi hadapródis-
kolában kezdte iskoláit,
amelyet Ottlik Géza regé-
nyébõl ismerünk, talán az
ottani - egyébként vitatha-
tó és többféleképpen érté-
kelhetõ - kemény nevelés-
nek is része volt önfegyel-
me és erõs jelleme kiala-
kításában. Háborús ese-

mények során Németor-
szágban hadifogságba
esett, már kamaszként
megízlelte a rabságot,
mintegy késõbbi hét szûk
esztendeje elõképeként. 

Visszatérve a Mun-
kácsy Mihály utcai lakás-
ba a közeli Kölcsey gim-
náziumban érettségizett.
Mérnök apja elsõ világhá-
borús vitézi címe miatt
nem tanulhatott tovább,
vasesztergályos tanuló
lett. Csak a sportban érvé-
nyesülhetett, 1949-ben
már az öttusa válogatott
keret tagja, edzõi sokat re-
mélnek tõle. Pisztolylö-
vésben legyõzi Benedek
Gábor késõbbi olimpiai-
és világbajnokot, lovag-
lásban is kiváló! Remek

fizikuma késõbb nagy se-
gítségére van a szenvedé-
sek elviselésében, az
úszás még  szökésében is.
1949 végén összeesküvés
vádjával, melynek alapja
a nyugati határ fürkészése
volt, letartóztatják, 15 év-
re ítélik, társai közül né-
gyet ítélnek halálra, hár-
mat kivégeznek. Attila
megkezdi - majdnem ha-
láláig tartó - rabságát…

Váci politikai börtön-
be kerül, igazán nem a
legkedvezõbb hely szelle-
mi tevékenységhez, mégis
német költõket és Shelleyt
fordít, itt érik költõvé!
1954. májusában írja elsõ
versét az Így bocskorosan
címût. Lelkiereje, opti-
mizmusa töretlen:

„A számon pimasz
mosolygás a jelszó,

füttyöm csibészes : 
én is feljutok!”

Ekkor, Nagy Imre elsõ
miniszterelnöksége alatt
enyhülnek a börtönviszo-
nyok, a letartóztatott iro-
dalmárok kikerülnek ma-
gánzárkáikból, a gomb-
üzemben és a csillámpala
mûhelyben dolgozhat-
nak. Elõbbinek még az
az elõnye is megvolt,
hogy a lócsont alapanyag
kifõzve nagyon tápláló
zsírt adott fekete kenye-
rükre. Hosszabb  délelõt-
ti sétáikat találkozásra,
beszélgetésre használják.
Addig az engedélyezett
egészségügyi testmozgás
csak szemre húzott sap-

kával, hátratett kézzel és
egyesével történt. Már
lehetett csoportosulni és
a volt börtönkápolna
elõtti parkban valóságos
irodalmi kör verõdött
össze. Tóth Bálint,
Szathmáry György, Tol-
las Tibor, Péterfy Vil-
mos, Márkus László,
Hámory Jenõ és mások
mellé megjelent Béri Gé-
za és a zárkatárs Gérecz
Attila. Beszélgettek az
irodalomról, megmutat-
ták - többnyire W.C. pa-
pírra vetett verseiket, írá-
saikat egymásnak. Ké-
sõbb a Nyugaton megje-
lent Fûveskert - antológi-
ák innen nyerték elneve-
zésûket.

Róbert Péter

Egy költõ rövid élete és hõsi halála
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Kerületünk körúton belüli részének egyetlen jelentõsebb zöld területe a Klauzál tér. Az 1870-es években színház is mûködött itt, ké-
sõbb a vásárcsarnok adta vonzerejét. Eredetileg István térnek hívták, lassan egy évszázada viseli a reformkor és az 1848-as forradal-
mi idõk politikusának, az elsõ felelõs magyar kormány miniszterének nevét. A második magyar nemzeti forradalomban és szabad-
ságharcban is volt némi szerepe a térnek, errõl a házak sérülései, belövések nyomai tanúskodtak, no meg fájdalmas emlékként a gye-
pes részen domborodó sírok, fiatalok neveivel akik életüket áldoztak Magyarország szabadságáért. Ide temették az 1956 novemberé-
ben, néhány nappal 27. születésnapja elõtt elesett  Gérecz Attilát. A házakat kijavították, a sírokat 1957 tavaszán felszámolták, egyre
kevesebb szó esett 1956-ról, úgy tûnt Gérecz Attilát  is belepte a feledés, de változtak az idõk, a csarnok melletti házban emléktábla
örökíti meg arcát, hirdeti önfeláldozását. Sorozatunkban a mártír költõ életérõl emlékezünk meg. 

A volt Hungária fürdõ büféje a férfi-osztályon

A Hungária fürdõ
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� Kõmûves burkolási, festés-mázolási
munkálatokat, teljes lakásfelújítást vál-
lal. Tel.: 210-6130, 06(20)426-3626

� Vállalkozó vállal vízszerelés, fûtés-
szerelés, gázszerelés átalakításokat, du-
gulás-elhárításokat, ingyenes kiszállás,
kõmûves munka, burkolás és komplett
lakásfelújítást, nagyobb munka esetén a
nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.:
06(20)9125-128
� AVON tanácsadó nõnek regisztrál-
tassa magát SMS-en. Mintacsomaggal
üdvözöljük személyesen. Tel.:
06(20)9515-742 
� Fogyjon Hypoxitrainerrel, infra-sza-
unával, vacumos testkezeléssel, aromate-
rápiás fáslizással + kozmetika. VII.
Barcsay u.  8. Tel.: 342-2904, 06(20)
9515-742
� KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerû-
en! INGYENES pótkocsi, dobozok!
Bauer-Teher  Tel.: 292-1612, 06(30)944-
3717

� Fogsorjavítás megvárható! Fogpót-
lások kedvezõ áron. Gyulai, Erzsébet krt.
51. f/5. Tel.: 342-3429, 06(30)231-1519

� Gyógypedikûr-manikûr, testmasz-
százs. Hajós u. 13-15. Tel.: 06(20)483-
5501. Kérésre házhoz megyek!
Moldován Ildikó

� Színes televíziók helyszíni javítása,
kiszállási díj nélkül. Puska Géza 342-
6425 (üzenetrögzítõ is) 

� Vízóraszerelés, gázkészülék javítás.
Tel.: 251-4912

�Redõny, reluxa, harmonikaajtó, rolet-
taszerelés, javítás hétvégén is! Tel.: 261-
7298, 06(30)318-5217

� Pedikûr, manikûr, lábmasszírozás a
kerületben. Zsóka 06(30)250-5774. Hív-
jon bizalommal házhoz is kimegyek!

�Zármester! Gyorsszolgálat! Ajtónyi-
tás, zárszerelés, betörésbiztos heveder-
zár-szerelés, betörésvédelem, lakatos-
munkák! Tel.: 06(30)9613-794

� LÉPCSÕFELÚJÍTÁS porelszívás-
sal, kõ-, mûkõlépcsõk, lépcsõpihenõk
felújítása szakcég által, garanciával. Tel.:
420-4616, 06(30)9480-241

� Villanyszerelõ, tapasztalt ELMÛ
nyugdíjas hibaelhárításokat, villanyfûtés,
bojler  javításokat, korábbi veszélyes
szerelések bemérését, dokumentálását,
azok javítását garanciával  vállalja. . Tel.:
337-0338, 06(70)259-0089 Tessék meg-
õrizni! 
� Festés, mázolás, tapétázás garanciá-
val, takarítással. Nyugdíjasoknak, társas-
házaknak kedvezmény. Tel.: 06(70)282-
0071
�AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERÛ
JAVÍTÁSA, szigetelése, zárcserék ga-
ranciával. Horváth Ákos, tel.:
06(30)9628-704
� Garanciával vállalok csempézést,
padlóburkolást, kõmûves munkát, víz-
szerelést, azonnali kezdés. Tel.:
06(20)234-0811
� Profi galéria építés 1 nap alatt minõ-
ségi anyagból, olcsón, fémbõl, fából.
Tel.: 06(70)210-3539
� GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA
gázégõk, konvektorok,  tûzhelyek, Hévíz
készülékek javítása, karbantartása. Bán
László Tel.: 220-9765, 06(20)432-5598 
� A Holló utcában garázshely hosszú
távra kiadó. Érdeklõdni: 06(70)339-8740
telefonszámon
�Matematika-, fizika oktatás, kétszin-
tû érettségire, pótvizsgára felkészítés.
Tel.: 405-4531, 06(30)854-8315
�Depresszió, szorongásos zavarok, al-
vászavar, pánikbetegség kezelése, pszi-
chiátriai magánrendelésen Rákóczi úton.
Dr. Erdõs Anna bejelentkezés:
06(20)365-3530
� Jelzáloghitel. Ingatlan vásárlásra sza-
badfelhasználás és hitelkiváltás. BAR
lista nem akadály. Tel.: 06(20)9445-197,
06(70)5443-138

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, teljes könyvtárakat, vitrintár-
gyakat, régi képeslapokat, valamint CD-
t, DVD-t, hanglemezt. Tel.: 332-0243,
06(20)9220-001
� Fiatal festõmûvész elkészíti önnek
PORTRÉJÁT VAGY EGYÉB TÉMÁJÚ
FESTMÉNYÉT. Tel.: 06(30)530-5245

� Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szú-
nyogháló, napellenzõ szerelése, javítása,
garanciával. Tel.: 261-3380, 06(30)973-
4378
�Kémia, matematika, fizika, angol  ta-
nítást vállalok. Bíró Zoltán, tel.:
06(70)317-5546
� Költöztetés, áruszállítás olcsón, éjjel-
nappal. Tel.: 06(1) 321-2723, 06(20)382-
4697, 06(30)270-4894, 06(70)513-8931
� Ruhatisztító, ruhajavító! Textil- és
bõrruházat, szõrmefélék, függönyök,
plédek tisztítása, festése, zipzár-, bélés-
csere, felhajtások, szõnyegtisztítás, sze-
gés, javítás. Damjanich u. 11-15.
(Kaisers oldalában) Tel.:  257-7050
� Bt-k, kft-k és egyéni vállalkozók tel-
jes körû könyvelését vállaljuk Békásme-
gyeren. New Line Consulting Bt. Tel.:
06(20)326-7664, 243-4686
� Eladó ingatlanokat keresünk ügyfe-
leink részére. Korrekt együttmûködést
garantálunk!  Fix-Pont Ingatlaniroda,
XIII., Szent István krt. 26. Tel.:
06(30)6199-337 (06-1)788-1274,
www.fix-pontgroup.hu
�Márianosztrán téglából épült, jó álla-
potú kertes családi ház eladó. Tel.:
06(30)907-9310
� Belgyógyász kardiológiai szakren-
delést indított dr. Klátyik Mária kór-
házi fõorvos. Cím: Bp. VII., Dohány u.
30/A. II. em. 5/a. Tel.: 06(30)275-7379
� Korrepetálás, mûvészi pályára felké-
szítés CSAK TISZTA FORRÁSBÓL
mûvész tanártól. Tel.: 06(30)254-5363

� Balett tanfolyam az Almássyban!
Óvodásoknak és kisiskolásoknak játé-
kos, táncos foglalkozás. Tel.: 261-
3380, 06(20)424-2618

� Ingatlanügyeit bízza szakértõre!
VII. Dob u. 71.  www.ingatlanpalet-
ta.hu, 06(30)327-4579

� Nõgyógyászati magánrendelés!
Kedd 17-19 óráig, csütörtök: 11-13
óráig, VII. Hársfa u. 17. Tel.:
06(20)470-2080

�Államilag elismert dajka pedagógi-
ai és gyógypedagógiai asszisztenskép-
zés. Kasza Szakképzés 06(1)276-5918

� Keresse társát Györgyi Asszony-
nál! Szeretettel  várunk mindenkit aki
igényli szolgáltatásunkat. Nyugdíja-
soknak 50 % kedvezményt biztosí-
tunk.  Érdeklõdés: 326-5989, reggel:
8-10-ig, este: 20-22-ig 

�Elege van a zsákba-macska hirde-
tésekbõl? Keresse fel Társkeresõ-klu-
bunkat! Tel.: 302-0593

� Kiemelkedõ mellékjövedelem
közvetlenül otthonából irányítva!
Ügynökösködés kizárva. Tel.:
06(70)605-7337, 409-0585, e-mail:
abarany1@t-online.hu

� Lakossági gyorsszerviz! Teljes kö-
rû gázkészülék javítás, dugulásel-
hárítás, víz-, villanyszerelés, készülék-
javítás, 0-24-ig, hétvégén is! Tel.: 291-
2800, 06(20)334-3437

� GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÓ
GYORSSZOLGÁLAT: cirkók, kon-
vektorok, cserépkályhák, vízmelegítõk
karbantartása, beüzemelése  garanciá-
val, 0-24 óráig, hétvégén és munkaszü-
neti napokon is! Tel.: 292-1990,
06(70)704-1091

� KERÜLETI GYORSSZOLGÁ-
LAT:  dugulás-elhárítás-, víz-, villany-
, gáz-, fûtésszerelés, készülékjavítás
anyagbeszerzéssel, garanciával 0-24
óráig! Tel.: 321-1826

� Kerületi gyorsszerviz: teljes körû
gázkészülék javítás, fûtésszerelés,  du-
gulás-elhárítás, víz-, gáz-, villanyké-
szülékek javítása 0-24 óráig, hétvégén
is. Tel.: 321-3174, 06(70)609-2550

Computer Shop
Komplett számítógépek

igény szerint
Számítógépes alkatrészek, 
részegységek, tartozékok

Szerviz
Hálózatépítés, karbantartás

*
Mobiltelefon alkatrészek
árusítása és szervizelése

*
1074 Bp. Szövetség utca 11

Tel: 352-1372
Nyitva:hétfõ-csötörtök 9-17

Péntek 9-16 - ig
http://www.ba-lin.com

MTK EVEZÕS KLUB
12-14 éves sportolni akaró fiúk,

lányok jelentkezését várja.
Jelentkezni lehet: 

Bp. XX., Vízisport utca 24.
Fekete István edzõ

Mobil: 06(20)9755-300
Hétfõ, szerda, péntek 15-tõl 17 óráig 

ÓBUDA SZOMSZÉDSÁGÁBAN ÜRÖMÖN ÚJ ÉPÍTÉSÛ,
ZÖLDÖVEZETI ÖNÁLLÓ APARTMANOK 

ÖRÖKLÉSI LEHETÕSÉGGEL LEKÖTHETÕK!
A szállodai szintû szolgáltatást az úszómedence, 

a szauna, a 7000 nm-es parkosított kert, és a masz-
százsmedence teszi még komfortosabbá. Az állandó

nõvérügyelet és az orvosi felügyelet biztosított.
Contractors Kft. 

1086 Budapest, Üllõi út 14. 
Tel.: 317-0890, 06(20)912-5831

Körönd Állatorvosi Rendelõ és Patika
1062 Budapest, Andrássy út 81. Telefon: 351-7374

Új nyitva tartás: hétköznap  9 - 20 óráig 
szombaton 9 - 12 óráig

� ÁLLATÚTLEVÉL ÉS  MICROCHIP
� Általános betegellátás, védõoltások
� Belgyógyászati vizsgálatok és kezelések, laborvizsgálatok
� Veszettség ellenanyagszint mérés, genetikai vizsgálatok
� Ultrahangos fogkõ-eltávolítás, sebészeti beavatkozások, RTG
� Tápok és gyógytápok
� Állatgyógyászati készítmények
� Kisállat felszerelési cikkek, játékok, kutyaruhák, pórázok
� Kérésre házhoz megyünk, idõpont egyeztetés lehetséges
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Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelõ Rt.
(Bp. VII. ker. Damjanich u. 12.)

Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Bp. Erzsébet
körút 6.) megbízásából az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelõ Rt. (1071
Bp. Damjanich u. 12.) nyilvános árverést hirdet az alábbi üres, önkormányzati tu-
lajdonban lévõ ingatlanok értékesítésére:

Cím hrsz. Ingatlan alapte- kikiáltási megtekinthetõ
jellege rület (m2) ár (Ft)

Baross tér 18. fsz. 3/a. 32959/0/A/11 lakás 17 1.628.000.- 2005. 10.13. 13.30-15.30
2005. 10.18. 9.30-11.30

Bethlen G. u. 8. fsz. 2. 33107/0/A/6 lakás 26 2.618.000.- 2005. 10.13. 13.30-15.30
2005. 10.18. 9.30-11.30

Hernád u. 21. I. 12. 33184/0/A/14 lakás 23 3.229.000.- 2005. 10.13. 13.30-15.30
2005. 10.18. 9.30-11.30

Peterdy u. 3. fsz. 3/a. 33399/0/A/6 lakás 11 1.185.000.- 2005. 10.13. 13.30-15.30
2005. 10.18. 9.30-11.30

Péterfy S. 3. II.  20/a. 33556/0/A/23 lakás 11 1.265.000.- 2005. 10.13. 13.30-15.30
2005. 10.18. 9.30-11.30

Rejtõ J. u. 6. fsz. 4. 33854/0/A/7 lakás 11 1.164.000.- 2005. 10.13. 13.30-15.30
2005. 10.18. 9.30-11.30

Rumbach S. u. 7.  III. 58. 34197/0/A/70 lakás 16 1.840.000.- 2005. 10.13. 13.30-15.30
2005. 10.18. 9.30-11.30

Százház u. 20. II. 33. 32859/0/A/34 lakás 19 2.034.000.- 2005. 10.13. 13.30-15.30
2005. 10.18. 9.30-11.30

Verseny u. 14. IV. 2. 32938/0/A/32 lakás 18 1.624.000.- 2005. 10.13. 13.30-15.30
2005. 10.18. 9.30-11.30

A táblázatban feltüntetett ingatlanok árverésének lebonyolítása az árverési felhívás-
ban részletezettek szerint 2005. október hó 26. napján 9.00 órától a Bp. Fõv. VII. ker.
Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonát képezõ Erzsébetvárosi Közösségi
Ház I. emeleti tanácstermében (1077 Bp. Wesselényi u. 17.) történik.
Az árverési eljárás részvételi feltételeirõl szóló árverési felhívás átvétele az ERVA
Rt. Titkárságán, illetve Helyiséggazdálkodási Csoportjánál az ajánlatok benyújtásá-
nak határideje alatt történik (1071 Bp. Damjanich u. 12. I. em.).
Az árverés részleteivel kapcsolatban érdeklõdni lehet a fenti címen, illetve az aláb-
bi telefonszámon: 352-8655 vagy 352-8654 a következõ idõpontokban: Hétfõ 8.30 -
17.30 óra; Kedd-Szerda-Csütörtök 8.30 - 16 óra; Péntek 8.30 - 12.00 óra.
A árverési ajánlatok benyújtásának határideje: 2005. október hó 10. napján 8.30
órától 2005. október hó 24. napján 12.00 óráig.
Az árverési ajánlatok benyújtásának helye: ERVA Rt. Helyiséggazdálkodási Csoport
(1071 Bp. Damjanich u. 12. I. em.)
Budapest, 2005. szeptember   ERVA Rt.

A MONTESSORI ERZSÉBETVÁROSI alapítványi GIMNÁZIUM,
a város központjában, a Keleti Pályaudvarnál (Budapest, VII. Ba-
ross tér 19.) pótfelvételi lehetõséget hirdet nappali tagozatának
9., esti tagozatának 9. és 10. évfolyamára.

Felvételi vizsga nincs, az esti tagozaton lehetõséget biztosítunk
két évfolyam egy tanév alatt történõ elvégzéséhez.

Tanítási idõ a nappali tagozaton: 8-13 óráig, az esti tagozaton hét-
fõtõl csütörtökig 17.30-tól 20.25 óráig. Egyéb területen elfoglalt
(zenész, sportoló, dolgozó) tanulóink számára egyéni órarendet
biztosítunk negyedéves, igény szerint gyakoribb beszámolási, il-
letve vizsgalehetõséggel.

Tandíj: esti tagozaton 8000 Ft/hónap, nappali tagozaton és egyé-
ni órarend szerinti tanulóknak 16 000 Ft/hónap.

Beiratkozás: 1077 Bp. Baross tér 19. II. emelet 20, hétfõn és szer-
dán 8.30-tól 18.30-ig, kedden, csütörtökön, pénteken 6.30-tól 13
óráig. A beiratkozáshoz a legmagasabb iskolai végzettséget iga-
zoló iratot (bizonyítványt) kell elhozni.

JELENTKEZZ MINÉL HAMARABB!!!
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Október 8. 
1902 - Átadják a 
parlamentet
A nemzeti politikai hagyományok és
a modern államiság impozáns jel-
képének is szánták az új parlamenti
épületet, melynek építését még
1880-ban határozták el. Az átadás
1902. október 8-án történt, a mû ter-
vezõje Steindl Imre azonban a teljes
befejezést már nem érte meg.

1940 - Bartók Béla
Bartók Béla zeneszerzõ-zongora-
mûvész és felesége, Pásztory Ditta
búcsúhangversenyt ad Budapes-
ten. Nem sokkal késõbb Amerikába
távoznak. A háború után haza kí-
vánt térni, de ebben súlyos beteg-
sége, majd halála meggátolta.

Október 9.
1856 - A Tisza 
szabályozása 
Megkezdik a Tisza folyó szabályo-
zását. A hajózás szempontjából
szükséges átvágási munkálatok
költségeit az állam magára vállal-
ja, a védgátak építésének költsé-
geivel az érdekelteket terheli meg,
állami elõleget helyezve kilátásba.

1874 - Általános 
Postaegyesület
1874. október 9-én alapították az
Általános Postaegyesületet (ké-
sõbb Egyetemes PE), amely a
nemzetközi postaszolgálat össze-
hangolása érdekében jött létre. A
22 alapító ország között volt Ma-
gyarország is. Azóta nevezik ezt
a napot Postai Világnapnak.

1944 - Moszkvai 
találkozó
Churchill és Sztálin találkozik
Moszkvában, és megállapodnak
többek között abban, hogy a há-
ború után Bulgária és Románia
szovjet érdekeltségbe kerül, Ma-
gyarországon és Jugoszláviában
az angol és szovjet érdekeltség
egyaránt számba jöhet.

Október 10.
1872 - Ludovika 
Akadémia
A közös hadsereg tisztikarát hagyo-
mányosan német nyelven, fõként a
wiener neustadti akadémián képez-
ték a Monarchia összes nemzeté-
nek fiaiból. 1872-ben nyitotta meg
kapuit az átszervezett pesti
Ludovika Akadémia, ahol a 14-17
éveseket képezték ki honvédtisztek-
nek, és felsõbb tisztképzõ tanfolya-
mokat is tartottak itt.

EEEEZZZZ EEEE NNNN AAAA NNNNAAAAPPPPOOOONNNN
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Az Akácfa utca 24. szám
alatt található étterem egy
múlt század eleji, stíluso-
san berendezett kávéházra
emlékeztet, egy kis medi-
terrán hangulattal „fûsze-
rezve”. Tavaly októberben
nyitotta Radvánszki Ist-
ván, akinek régi vágya tel-
jesült a Tyran-nal.

- Hét évig a bankszakmában dol-
goztam, de régóta szerettem volna
egy éttermet nyitni. Végül egy
családi vállalkozás keretében si-
került az elképzeléseimet megva-
lósítani. A hely eredetileg is ven-
déglõként mûködött. A berende-
zését teljesen átalakítottuk, és egy
galériával növeltük meg a teret.
Pálmafákat helyeztünk el, és a fa-
lakat egy amatõr fotós barátom
Lisszabonban készült fényképei
díszítik. Névválasztáskor fontos
szempont volt, hogy a külföldiek
számára is jól megjegyezhetõ le-
gyen. A tyran (ejtsd: türan) francia
szó, ami zsarnokot jelent. A bará-

taim viccbõl néha tyran-nak szólí-
tanak - mondja Radvánszki Ist-
ván.

A konyhája változatos, a ma-
gyaros ételek mellett a nemzetközi
specialitások is megtalálhatóak,
melynek köszönhetõen sok a visz-
szatérõ vendége. A Tyran egyik
specialitása, a pikáns csirkemell
sült zöldségekkel, amely pirospap-
rikával és más „pikáns” fûszerek-

kel pácolt ízletes fogás. Aköret sült
cukkíni, padlizsán, sárgarépa, zel-
ler, és csiperke gomba. Az étterem
emellett kávézóként és koktélbár-
ként is üzemel. Hétköznap kedve-
zõ áru menüt is lehet választani.

Alkalmanként családi és bará-
ti összejöveteleket, kabaré elõadá-
sokat, és borvacsorákat is szoktak
rendezni. A „dumaszínházas”
Badár Sándor és Szõke András is
fellépett itt. A borvacsora kereté-
ben a meghívott hazai borpincé-
szet borait lehet megkóstolni,
amelyhez egy öt-hat fogásos me-
nü tartozik. A vendégek mind-
egyik fogás mellé más-más bor-
ból kaphatnak ízelítõt. A rendez-
vények pontos idõpontjairól a
Tyran honlapján a www.tyran.hu-
n tájékozódhatnak.

Keszthelyi
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Tyran kávézó és étterem az Akácfa utcában

Az elmúlt évben a Föld 254 mil-
lió lakóját érintették a természe-
ti csapások. Az áldozatok szá-
mának ilyen mértékû növekedé-
se összefüggésbe hozható a glo-
bális fölmelegedéssel. Az el-
múlt évtizedben határozottan
növekedett mind a természeti

katasztrófák, mind azok áldoza-
tainak száma. A veszélyhelyze-
tet csak növeli, hogy a Föld né-
pességének jelentõs része több
tízmilliós óriásvárosokban, il-
letve azok szegénynegyedeiben
él. A túlnépesedés miatt súlyos
természeti veszélyeket rejtõ te-

rületek is benépesülnek: az árte-
rek, földcsuszamlásoktól rend-
szeresen sújtott hegyoldalak
sem maradnak lakatlanul.
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A Természeti Katasztrófák Elleni
Védekezés Világnapja

Az elmúlt évtizedben jelentõsen megnõtt a természeti ka-
tasztrófák száma. Az ENSZ környezeti katasztrófákkal fog-
lalkozó programja, a Nemzetközi Katasztrófacsökkentési
Stratégia (International Strategy for Disaster Reduction,
ISDR) minden évben október elején - ez évben október 8-án
- emlékezik meg a természeti katasztrófák áldozatairól, és
igyekszik ráirányítani a figyelmet a katasztrófák okaira. 

ERZSÉBETVÁROS
a VII. kerületi önkormányzat ingyenes lapja

Fõszerkesztõ: Sári Judit 
Szerkesztõ: Matus Adrien 

Fotó: Kissimon István · Tipográfia: Bozsoky Tamás
Cím: 1073 Budapest, Garay utca 5.

Telefon: 06-1-462-34-11 Fax: 462-34-18
E-mail: ujsag@erzsebetvaros.hu

Kiadja: Erzsébetváros Önkormányzata



RRRREEEEJJJJTTTTVVVVÉÉÉÉNNNNYYYY ––––     RRRREEEE CCCC EEEE PPPP TTTT 232005/16. szám

Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, az Ügyfélszol-
gálati Irodákon (Erzsébet körút 6., Garay utca 5.) névvel, címmel ellátott zárt borítékban vagy levelezõlapon leadhatja. E-mail címünk: olvlev@erzsebetvaros.hu
Csak a névvel, címmel ellátott megfejtéseket van módunkban regisztrálni. A 2005/14. lapszám nyertesei: Csáki Jánosné, 1077 Király u. 87. IV. 39.,Tassy Miklós
1074  Marek J u. 28., Benkus Kálmánné 1074 Alsó erdõsor u. 18. Gratulálunk! Új rejtvényünk helyes megfejtõi között három könyvet sorsolunk ki. A nyeremény-
könyvek, telefonon történõ egyeztetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõk. Beküldési határidõ: október 20. Jó szórakozást kívánunk! 
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Almás-burgonyás 
hering saláta
Hozzávalók: 400 g burgonya,
1 közepes sárgarépa, 1 köze-
pes fej lilahagyma, só, bors,
citromlé, 2 nagyobb alma, 100
g kígyóuborka, 4-8 fodros sa-
láta levél, 250 g ecetes-hagy-
más ruszli, 1 kis kanál porcu-
kor, 6 evõkanál olívaolaj, 2-3
szál kapor, 1 kisebb paradi-
csom.

A zöldségeket megtisztít-
juk, megmossuk. A burgonyát
héjában megfõzzük, meghá-
mozzuk hagyjuk kihûlni, aztán
kisebb kockákra-karikákra ap-
rítjuk. A sárgarépát vékony
csíkokra vágjuk, enyhén sós
vízben 3 percig fõzzük, aztán
hideg vízbe merítjük, leszûr-
jük, alaposan lecsöpögtetjük.
A lilahagymát felkarikázzuk,

meghintjük egy kevés sóval és
1 ek. citromlével. A meghámo-
zott/hámozatlan almát és ubor-
kát apró kockákra vágjuk, az
almát meghintjük 1 ek. citrom-
lével. A salátaleveleket kicent-
rifugázzuk, kibélelünk velük
egy mélyebb tálat. A ruszlikat
lecsepegtetjük, 2-3 cm-es da-
rabokra vágjuk, majd a zöldsé-
gekkel és az almával együtt a
hagymához adjuk. A maradék
1 ek. citromlében elkeverjük a
porcukrot, sót és borsot, végül
apránként az olívaolajat. Meg-
öntözzük vele a salátát, és tál-
ba szedjük. A paradicsomot al-
ma szerûen meghámozzuk, hé-
ját szorosan feltekerjük, azaz
rózsát készítünk, és a saláta a
tetejére ültetjük. Leöblített ka-
porszálakkal díszítjük, és pirí-
tós kíséretében tálaljuk.

Pulykacomb pikáns
almamártással
Hozzávalók: 1 felsõ pulykacomb
(kb. 1 kg), 4-5 gerezd fokhagyma,
1 evõkanál pulykafûszersó, 2+1
evõkanál olaj, 1 dl fehérbor, 200
g ecetes uborka, 4 közepes alma,
1 nagy fej hagyma, 2 dl tejföl, 1
evõkanál mustár, 1/2 kiskanál cu-
kor, 1 evõkanál rizsliszt, só, bors,
1/4 piros húsú paprika, 1-2 szál
petrezselyem.

A pulykacombot leöblítjük,
hegyes késsel több helyen meg-
szurkáljuk, majd megtûzdeljük
az elnegyedelt fokhagymagerez-
dekkel, és bedörzsöljük fûszer-
sóval. Sütõedénybe tesszük,
meglocsoljuk 2 ek. olajjal, alá-
öntjük a bort, lefedjük és 180
oC-os sütõben puhára pároljuk,
végül fedetlenül pirosra sütjük.
A mártáshoz az uborkákat apró-

ra felkockázzuk. Az almákat
meghámozzuk, magházaikat ki-
emeljük, majd 2x2 cm-es koc-
kákra vágjuk, és meglocsoljuk 1
dl uborkalével. A hagymát fel-
aprózzuk, megfonnyasztjuk 1
ek. olajban, aztán rádobjuk az
uborkát és az almát lével együtt,
majd fedõ alatt 4-5 percig párol-
juk. Elkeverjük tejfölben a mus-
tárt, a cukrot, a rizslisztet, az
uborkához adjuk és összeforral-
juk. Ízlés szerint sózzuk borsoz-
zuk, végül az apróra felkocká-
zott paprikával és petrezselyem-
mel díszítjük. A sültet a csonttal
párhuzamosan felszeleteljük,
tálra rendezzük, és paprikákkal,
zöldfûszerlevélkékkel díszítjük.
A mártást külön tálaljuk. Köret-
nek sült burgonyát készítsünk.

Jó étvágyat!
Keszthelyi Renáta

Almás egytál ételek
Almával nem csak desszertek, hanem kis fantáziával, ízletes, tartalmas egy tál ételek is készíthetõk.
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ERNA
2005

Az ERNA 2005 tervezett programja
Idõpont Óra Helyszín Cím Megnevezés

11. 4. 17:00 Erzsébetvárosi Közösségi Ház Wesselényi u. 17. Roma Képzõmûvészeti Galéria Kiállításmegnyitó

11. 4. 20:00 Almássy Téri Szabadidõközpont Almássy tér 6. Jazz est

11. 5. 17:00 Kispipa Vendéglõ Akácfa u. 38. Seress Rezsõ est Maros Gábor elõdásában

11. 5. 18:00 ASZK Almássy tér 6. Böske bál

11. 5. 20:00 Szóda Kávéház Wesselényi u. 18. Szuperbuli

11. 7. 14:00 Baross Gábor iskola Hernád u. 42. Rajzverseny általános iskolás gyerekeknek

11. 7. 14:00 Róth Miksa emlékház Nefelejcs u. 26. Ötórai tea a szalonban

11. 7. 18:00 Godot Kávéház Madách u. 28. Duma színház

11. 7. 19:00 Erzsébetvárosi Közösségi Ház Wesselényi u. 17. Régi zene koncert (Rossini, Donizetti, Bellini dalok, áriák)

11. 8. 15:00 Akácos udvar Akácfa u. 61. Operett kávéház

11. 8. 15:30 Szabó Ervin Könyvtár Rottenbiller u. 10. Arany János est Bálint András elõadásában

11. 9. 9:30 Csicsergõ óvoda Rózsa u. 32. ERNA ovis torna

11. 9. 18:00 Támaszpont Galéria Wesselényi u. 21. M.S. Mester Kör kiállítása

11. 9. 19:00 Spinoza ház Dob u. 15. Kishon kabaré

11. 10. 14:00 Dózsa Nyugdíjas Ház Dózsa Gy. Út 46. Solymos Péter és Schrödl Herbert kiállítása

11. 10. 14:30 Janikovszky Éva Iskola Rottenbiller u. 43-45. Janikovszky Éva vetélkedõ

11. 10. 19:00 Spinoza ház Dob u. 15. Moliere: Tartuffe (rendezõ: Mordecháj Avrohóm)

11. 11. 16:00 Erzsébetvárosi Közösségi Ház Wesselényi u. 17. Családi Társas-játszóház a Kapocs Egyesület szervezésében

11. 11. 9:30 Liget óvoda Városligeti fasor 29. Játék kiállítás+tanítás

11. 11. 19:00 R.S.9. Színház Rumbach Sebestyén u. u. 9. Lepketánc (Karinthy kabaré)

11. 12. 19:00 Baross Gábor iskola Hernád u. 42. Pedagógus vigadalom

11. 13. 10:00 ASZK Almássy tér 6. Kölyökvár retró

11. 13. 17:00 Baptista templom Wesselényi u. 53. Ökumenikus Kórustalálkozó

11. 13. 19:00 Belvárosi Színház Károly krt. 3/a. Solem Aleichem:Marienbad (színházi elõadás jiddis nyelven)

11. 13. 18:00 Fasori Evangélikus templom Városligeti fasor 17. Handel: Messias c. oratóriuma (Carmine Celebrat kórus elõadásában)

11. 14. 14:00 Dob utcai iskola Dob u. 85. Vetélkedõ Erzsébetvárosról

11. 14. 17:00 EKH Wesselényi u. 17. 100 éves „a Ház” (civil party)

11. 15. 15:00 Akácos Udvar Akácfa u. 61. Keserédes - nosztalgia slágerek

11. 15. 15:00 Alsó-erdõsor utcai iskola Alsóerdõsor u. 14-16. DÖK kaszinó

11. 16. 16:00 Dob utcai iskola Dob u. 85. A „Zamatõrök” együttes hangversenye

11. 16. 20:00 ASZK Almássy tér 6. Retro party

11. 17. 16:00 EKH Wesselényi u 17. Fotópályázat eredményhirdetése, a kiállítás megnyitása

11. 17. 18:00 EKH Wesselényi u 17. Nemzetiségi Napok (Kerületi Kisebbségi Fesztivál)

11. 17. 19:00 RS9 színház Rumbach Sebestyén u. u. 9. Portugál (Bubik István Színkör elõadásában)

11. 18. 9:30 Kertész utcai iskola Kertész u. 30. MultiCenter kaszinó

11. 18. 17:00 Baptista templom Wesselényi u. 53. Hangverseny a Molnár Antal Zeneiskola növendékeivel

11. 18. 18:30 ASZK Almássy tér 6. Nemzetiségi Napok (Kerületi Kisebbségi Fesztivál)

11. 19. 11:00 EKH Wesselényi u. 17. Díszpolgár avatás

11. 19. 14:00 EKH Wesselényi u. 17. Kvíz játék döntõ

11. 19. 19:00 Novotel Hotel Rákóczi út 43-45. Erzsébet bál

11. 20. 16:00 Talentum, Rottenbiller u. Rottenbiller u. 16-22. „Rajkóként kezdték” - prímáskoncert

11. 22. 15:00 Szerb Gimnázium Rózsák tere 6. Tesla kiállítás a fizika éve jegyében

11. 26. 20:00 ASZK Almássy tér 6. Táncházi évadnyitó

11. 28. 19:00 Zeneakadémia kisterem Liszt F. tér 8. Zongorahangverseny a Ligetváros Kft. Szervezésében

A változtatás jogát a szervezõk fenntartják!


