IN

2005/4. szám

Bérlõbõl
tulajdonossá
Erzsébetvárosban, hasonlóan a fõváros többi kerületéhez, az önkormányzatok
megvásárolhatóvá tették a
legtöbb bérlakást. Néhány
okból kifolyólag, például a
szabályozási tervek területre-épületre vonatkozó kötöttsége miatt minden kerületben volt pár olyan lakóépület, ahol a bérlõk nem
válhattak tulajdonossá. Gál
György képviselõ nyilatkozata a 4. oldalon.

Követték
a polgármestert
Egy teljes napon át követte
Hunvald György polgármester minden lépését Jeszenszky Ágnes, a VII. kerületi Diákönkormányzat
polgármestere és alpolgármestere, Tichy-rács Marcell
Manó. (6. oldal)

Útfelújítások
Az erzsébetvárosi utak állapota sok esetben szükségszerûvé teszi a felújítást. A
kerületi és a fõvárosi kezdeményezésû útfelújításokról
Molnár István és Kispál Tibor képviselõk tájékoztatják
az olvasókat. (7. oldal)

Rendõrt akartak
megvesztegetni

A Z E R Z S É B E T V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z AT
06-80-204-531

Ingyenes zöldszámon
hívható az önkormányzat
Március 1-től ingyenesen hívható zöldszámot működtet az
erzsébetvárosi önkormányzat.
A 06-80-204-531-es telefonszám hívás után az

Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola egyik tantermében hatalmas gumilabdákon ülve vesznek
részt a tanulók az órákon.
(12. oldal)
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2005. március 11.

Boldog születésnapot Ica néni!

ügyfélszolgálati iroda
munkatársa általános tájékoztatást ad az önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben.

A Sportbálon adták át a díjakat

Polgármesterek a sportért
Idén 11. alkalommal került megrendezésre a
Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ)
és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) támogatásával a Sportbál. A Kong-

LAKOSSÁGI
FÓRUMOK
A kerületi pártok és civil
szervezetek által szervezett lakossági fórumokról
összefoglalóinkat a 10-11.
oldalon olvashatják.

Támad az influenza

Rendõrt próbált megvesztegetni két kínai férfi, amikor
gépkocsijukban fegyvert, lõszereket és egy nagy köteg
amerikai dollárt találtak a
járõrök a gépjármû ellenõrzés során. (9. oldal)

Székek helyett
labdákon

LAPJA

G

Bekövetkezett amire már
korábban számítottunk:
kitört az influenzajárvány az országban. A betegek közül legtöbben az
influenza „A” vírusával
fertőzöttek. Dr. Bolesza
Emőke tájékoztatója a 2.
oldalon.

resszusi Központban február 11-én megtartott rendezvényen megjutalmazták a legjobb sportvezetőket, a legeredményesebb
sportegyesületeket, valamint a sportot támogató
polgármesterek is kitüntetésben részesültek.
Folytatás a 2. oldalon

Száz éve, 1905. február 14-én született az Erzsébetvárosban élõ Láng Alfrédné - leánykori nevén Weiner Ilona. Köszöntésérõl az 5. oldalon olvashatnak.

F o r g a l m i re n d v á l t o z á s

E-mail címünk:

Három hónapnyi káosz a Keletinél
Hosszú, vitás időszak
után elérkezett a 4-es
metró építésének első
látványos, az erzsébetvárosiakat igencsak közelről érintő időszaka. Március 6-án lezárták a Baross tér Keleti pályaudvar előtti részét, mert új
aluljárót és kijáratot építenek a 4-es metróhoz.
Az új forgalmi rend júniusig lesz érvényben. Az
autósoknak jelentős tor-

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

lódásokra kell számítaniuk, így például a Kerepesi útról a Rákóczi út irányába közlekedők csak a
Rákóczi úton folytathatják útjukat.
Folytatás a 3. oldalon

olvlev@
freemail.hu
TELEFONSZÁMUNK
MEGVÁLTOZOTT!
462-34-11

MÁRCIUS 15.

Megemlékezés
Tisztelettel felhívjuk Erzsébetváros lakosságának figyelmét,
hogy Erzsébetváros Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 157. évfordulója alkalmából koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést rendez.
Az ünnepség helye: VII. ker. Damjanich utca 58.
Ideje: március 15-e, 9 óra.
Ünnepi beszédet mond Gergely József alpolgármester.
A mûsorban közremûködnek a Molnár Antal Zeneiskola és
a Liszt Ferenc Zeneakadémia növendékei.
Minden érdeklõdõt és velünk együtt megemlékezni vágyót
szeretettel várunk!
Erzsébetváros Önkormányzata

Ö N K O R M Á N Y Z AT
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E r z s é b e t v á ro s p o l g á r m e s t e re a d í j a z o t t a k k ö z ö t t

Digitális
tévéadás
Magyarországon

Polgármesterek a sportért

A mai analóg mûsorszórás leállítását 2012-re
tervezi a kormány. 2005.
március 2-i ülésén a kormány megtárgyalta és elfogadta a földfelszíni digitális televíziós mûsorszórásra való átállás
stratégiai célkitûzéseirõl
és az elsõdleges kormányzati feladatokról
szóló elõterjesztést. A
tervek szerint a szolgáltatás 2007-ben indulhat
el az ország sûrûn lakott
területein. Az analóg mûsorszórás teljes leállítása
2012-re várható.

Idén 11. alkalommal
került megrendezésre a Sportegyesületek
Országos Szövetsége
(SOSZ) és a Magyar
Olimpiai Bizottság
(MOB) támogatásával a Sportbál. A
Kongresszusi Központban február 11én megtartott rendezvényen megjutalmazták a legjobb sportvezetőket, a legeredményesebb sportegyesületeket, valamint a
sportot támogató polgármesterek is kitüntetésben részesültek.
A Kongresszusi Központban megrendezett 11.
Sportbálon részt vettek az
Athéni Olimpia magyar
kiválóságai, érmesei is. A
szórakoztató műsor mellett
jótékonysági árverésre is
sor került. Az utánpótlás
támogatására elárverezték
azt a nevezetes labdát,
amelyet az 1954-es berni
világbajnoki döntő 50. évfordulójára rendezett mérkőzésen számos híresség is
aláírt. A Kaiserslauternben
2-0-ás vendéggyőzelem-

Szakképzés
Felülvizsgálják az Országos Képzési Jegyzéket,
és várhatóan csökkentik
a benne szereplõ szakmák számát - tákékoztatott Arató Gergely, az oktatási tárca államtitkára,
majd hozzátette: területileg integrált szakképzõ
központok létesítését is
tervezik annak érdekében, hogy megteremtsék
a sikeres szakképzés feltételeit.

mel zárult találkozó után a
játékszert ellátta kézjegyével
Grosics
Gyula,
Buzánszky Jenő és Ottmar
Walter, a két csapat játékosai, valamint a két szövetség vezetői is.
A hír igazán az teszi
kerületünk számára nevezetessé, hogy a rendezvényen kitüntetett három
polgármester között Erzsébetváros polgármestere,
Hunvald György, aki
egyébként az MTK elnöke
is egyben, szintén elisme-

résben részesült a sportért
végzett tevékenysége alapján.
Hunvald György elmondta, rendkívüli öröm
számára a kitüntetés. Mint
elmondta, polgármesterként arra törekszik, hogy a
kerületi lakosok közül
mind többen vallják: az
egészséges életmód szerves része az aktív mozgás,
melynek legjobb módja a
szervezett, orvosok, szakemberek, edzők által ellenőrzött sportszerű edzés.

Védõoltással a betegség ellen

Közepes mértékû influenzajárvány
Bekövetkezett amire már korábban számítottunk: kitört az influenzajárvány az országban. Mint azt az országos tisztifőorvos március elején bejelentette, jelen pillanatban közepes mértékű a járvány. A február végi adatokhoz képest egy hét alatt megduplázódott a betegséggel orvoshoz fordulók
száma. A betegek közül legtöbben az influenza “A” vírusával fertőzöttek.
Az ország két régiójában,
Veszprém és Fejér megyében rendeltek el lapzártánkig látogatási tilalmat, a fővárosban március elején még nem volt
hír „kórházbezárásról”.
Dr. Bolesza Emőke,
az egészségügyi bizottság elnöke kérdésünkre
elmondta, hogy a szükséges intézménybezárásokról mindenhol helyben döntenek, de március 5-ig a fővárosi kórházak teljes gőzzel üzemeltek.

- Az ismert adatok
alapján elmondható, hogy
az influenzajárvány nem
kerülte el a fővárost sem.
Egyre többen jelentkeznek

háziorvosuknál felsőlégúti
és sok esetben emésztőrendszeri tünetekkel, az
adatokból az derül ki,
hogy a legveszélyeztetettebbek a közösségbe járó
kisgyermekek és az idősek. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy
az influenza elleni védőoltás a beadatás utáni napokban is már bizonyos védelmet jelent. A veszélyeztetettek a hatvan évnél idősebbek, a krónikus betegségben szenvedők és azok
a fiatalok, akik még nem

Dr. Bolesza Emõke

találkoztak a vírussal. Idén
is lehetőség van arra, hogy
bárki kérjen körzeti orvosától védőoltást. Az oltóanyag, orvosi rendelvényre pár száz forintért szerezhető be a patikákban,
ám a legveszélyeztetettebbek ingyenesen juthatnak
a vakcinához.

- A sport támogatása
mindemellett nem csak
akkor fontos, amikor
egyesületi szinten törekednek eredményekre az emberek. Korosztályonként
változóan, de mindenkit
be lehet, és be kell vonni
valamilyen sporttevékenységbe. Ez az óvodások, iskolások esetében a legegyszerűbben megoldható, hiszen számukra állandó mozgáslehetőséget biztosítanak az iskolák sportszakkörei és az intézmények közötti sportversenyek. Az idősek, a nyugdíjasok esetében már másféle, egészségi állapotuknak
megfelelő mozgással kell
biztosítani a napi aktív
órákat, félórákat. Számukra a hosszú, kiadós séták, a
felügyelt tornagyakorlatok
általában felfrissülést és
egészségesebb "szépkort"
biztosítanak. A fiatalok és
a középkorúak számára
kell megtalálnunk azokat
a lehetőségeket, melyeken
belül szívesen vesznek
részt eseti, de akár állandó
sportprogramokban. Kerületünk
bővelkedik
sportklubokban,
a
Százház utcai sportcsarnok pedig kiváló lehetőséget nyújt az aktív kikapcsolódásra. Célom, hogy a
közeljövőben minél több,
a fenti két korosztályt célzó sportrendezvény megszervezésére kerüljön sor
Erzsébetvárosban.
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F o r g a l m i re n d v á l t o z á s a 4 - e s m e t r ó é p í t é s e m i a t t !

Három hónapnyi káosz a Keletinél
Hosszú, vitás időszak után elérkezett a 4-es metró építésének első látványos, az erzsébetvárosiakat igencsak közelről érintő időszaka. Március 6-án lezárták a Baross tér Keleti pályaudvar előtti részét, mert új aluljárót és kijáratot építenek a 4-es metróhoz. A 2-es metró már meglévő Baross téri állomásához egy új aluljárót és kijáratot építenek a várhatóan megnövekedő utasforgalom miatt, így a most üzemelő kijáratot egy időre teljesen le kell zárni. Az új forgalmi rend júniusig lesz érvényben. Az
autósoknak jelentős torlódásokra kell számítaniuk. Megszűnik a Thököly út felé jobbra kanyarodó két forgalmi sáv. A Kerepesi útról a Rákóczi út irányába közlekedők csak a Rákóczi úton folytathatják útjukat.
A Baross téren a 4-es metró előkészítő munkálataival, valamint a 2-es
metró második kijáratának építésével összefüggésben március 6-án
reggeltől várhatóan június közepéig
jelentős forgalmi változások lépnek
életbe - adta hírül a BKV honlapja.
Az építési munkák ideje alatt a Kerepesi út forgalma két forgalmi sávon a Baross tér déli oldalán, míg a
Rákóczi út forgalma a Baross tér
északi oldalán halad. A lezárás következtében ideiglenesen megszűnik a Baross tér körbejárhatósága,
így megváltozik a Baross téri autóbusz-megállók helye is.
Az autósoknak is számolniuk
kell a jelentős forgalmi rend változásokkal. Eszerint a Kerepesi útról a
Rákóczi út irányába közlekedők
csak egyenesen a Rákóczi út irányába folytathatják majd útjukat, a jelenleg kifelé vezető forgalmi sávok
területén. Megszűnik a Thököly út

a Baross tér felé balra fordulni. Ez a korábbi felméréseket kiegészítve
forgalmi rend a tervek szerint júniu- újabb felmérések készülnek a metsig lesz érvényben.
róvonal feletti terüleAz építkezés teljes
teken, mely 50-50
befejezésig, 2006
méteres sávban épüelejéig több alkalomlet-felülvizsgálattal
mal lesz szükség
érinti a lakóépületeújabb forgalomtereket is. A Mélyépterv
lés bevezetésére.
Kulturmérnöki KFT.
Gergely József
által végzett felmékerületfejlesztési alrés a metróberuhápolgármestertől
zás teljes szakaszán,
megtudtuk, hogy
az Etele és a Baross
újabb egyeztetésre
tér között, 453+23
került sor a Főpolépületet érint. ErzséGergely József
gármesteri Hivatalbetvárosban érintetté
ban a metró-beruháváltak a Thököly út
zók, építők, az érintett kerületek és legelején és a Baross tér VII. kerüleaz engedélyező hatóságok között. ti oldalán lévő épületek. MindemelAz egyeztetés célja közös, az érin- lett nagyon fontos, hogy a felmérétettek így kívánják megalapozni a jó sek után újabb tenderkiírásra kerül
együttműködést, a minél zökkenő- sor, mégpedig egy független mérmentesebb engedélyezési és építési nökiroda megbízására. Ennek a
szakaszokat.
cégnek az lesz a feladata, hogy az
építkezés során esetlegesen keletkező károknál feltárja az okokat és a
kár mértékét. Itt szeretnék megnyugtatni minden lakót, hogy a
metróberuházás okán esetlegesen
előforduló épületkárokat a beruházó teljes egészében megtéríti.
A beruházók a kerületeket érintő munkálatokról tájékoztatják az
adott kerületek illetékeseit. Mint
megtudtuk, Hunvald György polgármester levélben fordult Csécsei
Béla VIII. kerületi polgármesterhez,
melyben indítványozta, hogy a két
kerületben végzett munkálatokról, a
kölcsönös érintettség miatt tájékozmetro4.hu
tassák egymást. Indoklásként jelezte, hogy a Baross tér VIII. kerületi
oldalán végzett munkálatok jelentős
Légifelvétel - az eredeti állapotú Baross térrõl
hatással voltak a tér másik oldalán
elhelyezkedő Erzsébetvárosra is,
felé jobbra kanyarodó két forgalmi
Erzsébetváros kerületfejlesztési így nyilvánvaló, hogy a közigazgasáv. A Rákóczi útról a Kerepesi út- alpolgármestere nagyon fontosnak tási határszélek nem indokolják a
ra a megszokott négy helyett csak tartja, hogy olyan előzetes ütemterv tájékoztatás egyoldalúságát.
két forgalmi sávban haladhatnak to- készült a legnagyobb feladatokra,
Gergely Józseftől megtudtuk,
vább az autósok, és megszűnik a melynek alapján előre tervezhetően hogy az építkezés ideje alatt, korláThököly út felé balra kanyarodó két írják ki a tendereket. Amint a kiírá- tozásokkal ugyan, de végig használsáv. A Rákóczi útról a Thököly út- sok meglesznek, az érintettek rész- ható lesz a Baross tér és a Thököly
ra, a Baross teret balról kerülve, a letes ütemtervet kapnak a munkála- út. Az új állomás építése 2007 közeRákóczi útról közvetlenül lehet tokról.
pétől várható, a 4-es metró a tervek
majd ráhajtani, a két belső forgalmi
- Az egyik ilyen tender, mely szerint 2009-től üzemel.
sávból. A Rottenbiller utcából az Erzsébetvárost is érinti, már kiírásra
(Következő lapszámunkban
építkezés ideje alatt nem lehet majd és elbírálásra is került. Eszerint a
folytatjuk)

A TÖMEGKÖZLEKEDÉS
V Á LT O Z Á S A I
 Eredeti helyen maradnak a 7es, a gyors 7-es és a gyors 173as autóbuszok Baross téri megállóhelyei mindkét irányban.
 A 7A autóbusz a Rákóczi úton
érkezik a Baross térre és az egykori villamosvágányok helyén kialakított végállomásnál áll meg.
Az utasok fel- és leszállását követõen a busz beáll a 7-es autóbusz
Buda felé haladó megállójába,
majd a Rákóczi út felé egyenesen
továbbhaladva hagyja el a Baross
teret.
 A gyors 73-as és 173É autóbusz a pályaudvar elõtti járdán kialakított végállomásról indulva a
Thököly úton és a Keleti pályaudvar melletti megállóhelyen is megáll. A Nefelejcs utcai megálló
megszûnik.
 A 67V autóbusz a Thököly úton
haladva a Nefelejcs utca után a
Keleti pályaudvar elõtt , az ideiglenesen kialakított végállomáson
áll meg.
 A Pólus-busz a Thököly úton
haladva éri el a Nefelejcs utca és
a Bethlen Gábor utca közötti végállomását, majd onnan továbbindulva a megfordulás után a Thököly úton a Keleti pályaudvar melletti megállóhelyen is megáll.
 A 78-as autóbusz a 7-es autóbusz Buda felé haladó megállója
mögött kialakított végállomáson
áll meg.
 A 78É autóbusz a Rákóczi úton
érkezik a Baross térre és a
Rottenbiller utcánál a villamosvágányok helyén kialakított megállóhelyen áll meg. A járatra a Keleti
pályaudvar melletti megállóhelyen
is felszállhatnak utasaink. A Thököly út felöl érkezõ 78É autóbusz
Buda felé a tér közepén elsõnek
érintett táblánál, a 78-as végállomásán áll meg.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
járataink mindig csak a városban
kialakult forgalomnak megfelelõen
tudnak közlekedni.
Megértésüket és türelmüket
köszönjük! BKV Rt.
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KÖZÉLET

Elhárított adminisztratív hiba

Eladás elõtt az „utolsó” önkormányzati lakások
Erzsébetvárosban, hasonlóan a főváros többi kerületéhez, az önkormányzatok
megvásárolhatóvá tették a legtöbb bérlakást. Néhány okból kifolyólag, például
a szabályozási tervek területre-épületre vonatkozó kötöttsége miatt minden kerületben volt pár olyan lakóépület, ahol a bérlők nem válhattak tulajdonossá.
Erzsébetvárosban az elmúlt évek alatt az önkormányzat megoldást talált
a legtöbb bérlemény elidegenítésére, bár néhány
lakó még mindig bérlőként él önkormányzati
tulajdonú lakásában. A
képviselőtől megtudtuk,
az indítvány alapján
idén tavasszal az utolsó
önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület is
társasházzá válhat.
- A Damjanich utca
12. szám alatti épület
(képünkön)
lakásai,
egy, immár 10 éve elkövetett, önkormányzati
adminisztratív okból kifolyólag nem voltak elidegeníthetőek - mondta
Gál György, hozzátéve:
éppen ideje volt, hogy
valaki lépjen az itt élő lakók érdekében. A képviselő közreműködésével

Gál György

most megoldódik a bérlő-tulajdonos probléma,
a kerületfejlesztési bizottság a forgalmi érték
17%-ban szavazta meg a
lakások elidegeníthetőségét.
- Kérésemre a kerületfejlesztési bizottságba
delegált tagunk, Ádler
György képviselőtársam
kiállt a lakások eladása
mellett, így született
meg a bizottság kon-

szenzusos döntése. Hangsúlyozni szeretném, a lakások eladhatósága mindenki számára fontos
volt.
Itt szeretném megköszönni, hogy a kerületi
pártok nem csináltak
pártpolitikai kérdést az
utolsó lakóház lakásainak eladásából, a határozati javaslat az ellenzék
támogatását is élvezte.
Az önkormányzati
tulajdonú lakások elidegenítését az ERVA, az
Erzsébetvárosi Vagyonkezelő végzi. Az utolsó
bérlők tulajdonossá válásának érdekessége, hogy
a lakóknak nem kell

messzire menniük, amikor a vásárlással kapcsolatos ügyet intézik. Az

ERVA Rt. ugyanis a
Damjanich utca 12. szám
alatti épületben működik.

Télutói vigasság

Pontosítás

Társasházi kálvária
Az Erzsébetváros újság 2005/3. számában Társasházi kálvária címen megjelent
nyilatkozatomban félreérthetõen fogalmaztam, amikor az aláíró személyérõl
szóltam. Azt írtam, hogy „Lehetõség szerint kerüljük el, hogy a közös képviselõ
egyszemélyi aláíróvá váljon…"
Nos természetesen a társasházi törvény
Ripp Ágnes
értelmében csak a közös képviselõ rendelkezhet aláírási joggal (ez alól kivételt
csak azok a házak képeznek, amelyekben Intézõbizottság mûködik), a lakók azonban saját védelmük érdekében a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban kiköthetik, hogy a nagyobb öszszegû kifizetéseket a közös képviselõnek jóvá kelljen hagyatnia, illetve láttamoztatnia kelljen. Ezért is van szükség arra,
hogy minden társasház létrehozza a saját Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, hiszen ebben minden kényes kérdést oly
módon lehet szabályozni, ahogyan az az adott társasház igényeinek a leginkább megfelel. Cikkem is azt a célt hivatott szolgálni, hogy felhívjam a figyelmet az esetleges visszásságokra
annak érdekében, hogy lehetõség szerint megóvjam azon társasházakat, amelyek még nem követték el ezeket a hibákat.
Ezúton is szeretném megköszönni azon észrevételeket és
kérdéseket, amelyeket a cikk megjelenése óta kaptam, és
továbbra is várom hozzászólásaikat a rippa@erzsebetvaros.hu e-mail címen.
Ripp Ágnes önkormányzati képviselõ

Jövőnkért a Rottenbiller
utcai Általános Iskoláért
Alapítvány javára fordították annak a jótékonysági
bálnak a bevételét, amelyet február 12-én rendeztek meg a Novotel Budapest Centrum Szállodában.
A Janikovszky Éva
Művészeti Általános Iskola Télutói vigasság elnevezésű báljának fővédnöke
Magyar Bálint oktatási
miniszter, védnökei Hunvald György polgármester,

Gál György és Czibula
Csaba képviselők voltak.
A jótékonysági bál bevételéből az iskolai rendezvényeinek megvalósítását,
a diákok táboroztatását, erdei iskolák szervezését, illetve a szakmai munkát támogatják. Mindemellett

A

anyagi segítséget nyújtanak a tehetséges gyermekek művészeti neveléséhez, továbbá a bónuszrendszer kiépítésére, az iskolaépület állagának megőrzése, gyermekek szervezőképességének fejlesztésére
fordítják a bevételt.

R E N D E Z V É N Y T T Á M O G AT T Á K

Gál György képviselõ, Tállai Elemér, a Móra Könyvkiadó, a
Novotel Budapest Centrum, a Régimódi Fotóstudió, a Varga Márton Kertészeti Szakközépiskola, a Vill-Gold Kft. és a
Wellcom Grafikai Stúdió.
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„Fészket-rakni”

Filló Pál

A Fészekrakó program sok fiatal számára az egyetlen lehetőséget jelenti a lakáshoz jutáshoz. Filló
Pál, Erzsébetváros országgyűlési képviselője segítségével betekintünk a program
részleteibe.
Eddig ahhoz, hogy a fiatal,
30 év alatti, önálló életet
kezdő, gyermektelen házaspárok/élettársak egy
13,3 millió forintos lakást
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megvásároljanak, 6,3 millió forint készpénzzel kellett rendelkezniük. Banki
hitel esetén, az ekkora értékű lakásra kb. 7 millió forint hitelt vehettek fel, havi
törlesztő részletként 55 ezer
forintot kellett visszafizetniük. Az önerőre ráadásul
csak jómódú családok
gyermekei számíthattak, hiszen az „önerő”, 5 éven keresztül, havi 100 ezer forintnyi takarékoskodást jelentett volna.
Februártól a fenti paraméterekkel rendelkező lakás megvásárlásához már
csak 1,3 millió forint készpénzzel kell rendelkezniük.
Állami garanciavállalással
a bank a hitelfedezeti érték
akár 100%-ig biztosítja a
hitelt. A hitel törlesztési ideje akár 20 év is lehet, ez
esetben a havi törlesztő
részlet 94 ezer forint.
(Folytatjuk)

Boldog születésnapot Ica néni!

Születésnapja alkalmából Hunvald György polgármester köszöntötte Ica nénit

Száz éve, 1905. február
14-én született Láng
Alfrédné - leánykori nevén
Weiner Ilona -, aki a híres
zeneszerző, Weiner Leó
unokahúga. Az Erzsébetvárosban élő Ica néni hajdanán Pozsonyban volt
szubrett balerina. Lakásában emlékszobát rendezett
be a zeneszerzőnek.

Weiner Leó zeneművészeti hagyatékának gondozására kuratóriumot hoztak
létre a Zeneakadémián.
Hunvald György, Erzsébetváros polgármestere, dr.
Kispál Tibor önkormányzati képviselő, dr. Barta
András zeneakadémiai
rektor, Berlász Melinda zenetudós és Balassa Mari-

ann kuratóriumi rektor köszöntötte otthonában Ica
nénit a jeles napon. Az ünnepség idején a Weiner
Leó emlékszobát is meg
lehetett tekinteni.

WIZO BÁL

„ K ü z d e l e m a m u n k a v i l á g á b ó l t ö r t é n õ k i re k e s z t õ d é s e l l e n ”

Szakképzõ tanfolyamok a munkanélküliség ellen
A VII.-VIII.-IX. kerület nyerte meg az uniós pénzből indított,
Küzdelem a munka
világából történő kirekesztődés ellen című
pályázatot. Az elnyert
pénzből tanfolyamokat indítottak, amely
ötven hátrányos helyzetű, főként roma
munkanélküliek elhelyezkedését segíti.
A három kerület kistérségi
társulásként indult a pályázaton, hozzájuk csatlakoztak a kerületi roma önkormányzatok és a Kamilla
Kht. is.
- Most március 1-én
indítottunk szakképző tanfolyamokat, amelyek december 31-ig tartanak. A
képzési idő letelte után a
foglalkoztatottaknak legalább a felének tudunk
munkalehetőséget biztosítani - mondta Sztipich István,
a Kamilla Kht. igazgatója.
A jelentkezők a kertész

szakmunkás, a könnyű gépkezelői, a varrónői és a biztonságiőri szakképesítés közül válogathattak.
- Egy másik pályázatra
is beadtuk a jelentkezésünket, amelynek eredményéről május végén kapunk értesítést. Az új tanfolyamot
csak VII. kerületiek számára indítanánk, amire már

most is lehet jelentkezni.
Kertész szakmunkás és
könnyű gépkezelői képesítés között lehet majd választani. A tanfolyamokon kívül, közmunkákkal szeretnénk javítani az állástalanok
helyzetén. Hatvan üres helyünk van jelenleg, környezetvédelmi munkás, portás,
óvoda takarítói és irodai ad-

minisztratív munkakörökre
várunk jelentkezőket mondta
befejezésül
Sztipich István. A Kamilla
Kht. címe, amely a tanfolyamok helyszínéül is szolgál: István utca 30.
A tanfolyamokról Lakatosné
Kovács Mariettánál lehet érdeklõdni, a 3424-993-as telefonszámon.

A Kamilla Kht. telephelyén, az István utcában tartják a tanfolyamokat

A WIZO HUNGARY, a
nemzetközi WIZO magyarországi szervezete immár
harmadik alkalommal jótékonysági bált rendez 2005.
április 9-én 20 órától a
Bourbon Rendezvényházban 1146 Budapest, Ajtósi
Dürer sor 19-21.
Fellép: St. Martin, Pannónia Klezmer Band, Rácz
Kati. A bál háziasszonya:
Auth Magda. Zene: Old
Boys együttes. A báli belépõ ára (vacsorával)
13.000 Ft, a menüt a Kóser Laky Konyha készíti.
Belépõk kaphatók március
8-tól minden kedden, szerdán, csütörtökön 14-19
óráig a Bálint Házban
(1065 Budapest, Révay u.
16.), a Benjámin Óvodában (1142 Bp. Ungvár u.
12 ). Báli belépõk igényelhetõk telefonon is, a 0630-2680879-es számon.
WIZO HUNGARY (Bp.
1065 Révay u. 16.) tel:
311-9208, 06-30-2680879;
e-mail:
wizohungary@axelero.hu
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AJÁNLÓ
Antirasszista
Világnap
Március
21-én
ismét
Antirasszista Világnapot
rendeznek a Millenárison
(Budapest II, Fény u. 2022.). A program szerint 1617 óra között Kerekasztalbeszélgetés lesz a bevándorlók és a menekültek
helyzetérõl, a helyzetükbõl
adódó problémákról.
Résztvevõk: Kõszeg Ferenc (Magyar Helsinki Bizottság), Donáth László
(parlamenti képviselõ, az
Országgyûlés Emberi Jogi
Bizottságának tagja), Eörsi
Mátyás (parlamenti képviselõ, az Országgyûlés Európai Ügyek Bizottságának
elnöke, a strasbourgi Európa Tanács tagja), Nikos
Fokas (az ELTE Szociológiai Intézet igazgatóhelyettese, a Görög Kutató Intézet igazgatója), Mészáros
Attila (Menedék Migránsokat Segítõ Egyesület)
Vezeti: Seres László újságíró
A beszélgetésen részt
vesznek magyarországi
görög, kínai és arab bevándorlók, hogy megoszszák személyes tapasztalataikat. A beszélgetést a
RádióC élõben közvetíti.
Fogadó - Padlás
17-19.30 óra A Hannah
Arendt Egyesület tolerancia-tréningjének demonstrációja
Fogadó - Földszint, oldalhajó
17-17.30 óra Roma dinamika - kiállítás-megnyitó
Reprezentatív válogatás a
Cigány Ház képzõmûvészeti közgyûjteményébõl
Fogadó - Földszint
17.30 óra Az IWO törzs dobosai A békéscsabai menekülttábor lakóinak koncertje
Fogadó - Pódium
18 óra Tolerancia Filmklub
Török Ferenc rendezõvel
A Menedék Migránsokat
Segítõ Egyesület kisfilmjei
és dokumentumfilmjei bevándorlásról és menekültekrõl
A belépés díjtalan!

Ö N K O R M Á N Y Z AT
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Diákpolgármester és helyettese a hivatalban

Követték a polgármestert
Egy teljes napon át
követte
Hunvald
György polgármester
minden lépését Jeszenszky Ágnes, a VII.
kerületi Diákönkormányzat polgármestere és alpolgármestere,
Tichy-rács Marcell
Manó.
Hunvald György, kérésüknek eleget téve invitálta
meg az érdeklődő diákvezetőket, akik képet kaphattak arról, miként is zajlik
egy polgármester munkanapja. Részt vettek egyeztetéseken, tárgyalásokon, jártak a kerületi rendőrség beszámoló állománygyűlésén,
a városházán, a Kossuth
Klubban egy konferencián,
sőt a nap végén a konditerembe is elkísérték a
polgármestert. - Izgalmas és
érdekes élmény volt, nem
gondoltam volna, hogy a

„Erzsébetvárosi polgármesterek egymás közt”: Hunvald György Erzsébetváros polgármestere, Tichy-rács Marcell Manó a kerületi Diákönkormányzat alpolgármestere és Jeszenszky Ágnes diák-polgármester

polgármesteri munka ilyen
rendkívüli koncentrációt
kíván és szoros időbeosz-

tással jár - mondta Jeszenszky Ágnes, aki úgy gondolja,
bár pozitív benyomásokat

szerzett, fiatal még ahhoz,
hogy a polgármesteri pályán gondolkodjon.

Személyi és vagyoni kárt is okozhat

Kátyúk és egyéb úthibák felmérése
Előző lapszámunkban tájékoztattuk olvasóinkat arról, hogy
a Csatornázási Művek útburkolat bontással járó felújítási
munkálatokat végzett a Hernád utcában.
A munka befejezése után
helyreállították a burkolatokat, ám a helyreállítás
bizony nem volt megfelelő. Ádler György a kerületrész képviselője kérte
olvasóinkat,
hogy
amennyiben a kerület más
pontján is tapasztalnak feltételezhetően - hasonló
okból kialakult úthibákat,
azt jelezzék nála.
- Több visszajelzés is
érkezett hozzám, többen
kátyúkat jelentettek be,
néhányan hosszabb útszakaszra vonatkozó hibákról
tettek bejelentést - mondta
a képviselő. - A hozzám
érkező visszajelzések számomra azt jelentik, hogy
a kerületben élők számára
kiemelten fontos, hogy az

főváros kezelésében lévő
utakon jelentkező kátyúk
javításának üteméről, illetve hogyan készül a kerület a tavasszal, tehát heteken belül kezdődő kátyúzásra. A válaszról az
Erzsébetváros újság hasábjain keresztül tájékoztatom az olvasókat.
útviszonyok megfelelőek
legyenek. Ezért a következő rendes testületi ülésen képviselői kérdéssel
fordulok az illetékes al-

PA R K O L Á S I

polgármesterhez. Tőle
szeretném
megtudni,
hogy készült-e a kerületben lévő úthibákról felmérés, tudunk-e valamit a

INFORMÁCIÓK A

Ádler György kéri olvasóinkat,
hogy amennyiben hasonló
jellegû problémákat észlelnek, továbbra is hagyjanak
üzenetet a hely pontos megjelölésével egy üzenetet a
322-98-15-ös telefonszámon.

VÁROSHÁZÁRÓL

Budapesten a jövõben is megmarad a lakosság ingyenes parkolási lehetõsége, nem változik a jelenlegi díjstruktúra és az
este hat óráig tartó fizetõ idõszak sem, viszont egységesítik a
jelenlegi parkolási rendszereket. Akár már március végén a
Fõvárosi Közgyûlés elé kerülhet Budapest új parkolási rendelete. Vajda Pál cáfolta azokat a híreszteléseket, miszerint a helyi lakóktól megvonnák az ingyenes várakozást, drasztikusan
emelnék a tarifákat és hogy este egy órával meghosszabbítanák a fizetési idõszakot. A több mint öt éve hatályos szabályozás hatóságilag maximált
480 forintos óránkénti parkolási díja változatlan összeggel szerepel a tervezetben. Szerzõdéses szövetséget hoznának létre a a jelenlegi három önálló parkolási cég között.
(Forrás: budapest.hu)
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F õ v á ro s i s e g í t s é g g e l é s ö n á l l ó a n i s …

Megújulnak Erzsébetváros útjai
Az önkormányzat, kötelező feladatai mellett - szociális, oktatási,
egészségügyi - számos területen kell hogy költségvetésében forrásokat találjon a kerület lakóit leginkább foglalkoztató problémák
megoldásához. Ezek közé tartozik a kerület útjainak, tereinek állapota. Molnár István képviselő egy, több éven át tartó felújítási
tervről tájékoztatta lapunk munkatársát.
- Számos fontos kérdés mellett - például köztisztaság, közbiztonság, társasházak felújítása - úgy éreztem, a
múltban háttérbe szorult, illetve kellő
összehangolás nélkül folyt Erzsébet-

osztály és bizottság megkeresése
után egy többéves felújítási tervben
egyeztünk meg. Két dolgot tartottam
fontosnak. Egyrészt, hogy azok a
rossz állapotú, részben macskaköves

Némelyik kerületi útra bizony ráfér egy alapos felújítás

város útjainak, köztereinek felújítása
- mondta a képviselő, aki tájékoztatott arról, hogy a főváros fő- és tömegközlekedési úthálózatáért a fővárosi, a többiért a helyi önkormányzat felel.
- Tömegközlekedési útvonalaink felújítása tekintetében örömmel
közölhetem, hogy az illetékes ügy-

utak, amelyeken tömegközlekedési
eszközök is járnak és jelentős forgalmat bonyolítanak le, belátható időn
belül megújuljanak. Másrészt a média Belső-Erzsébetvárosra irányuló
figyelme ellenére úgy gondolom,
legalább olyan fontos az Erzsébet
körút és a Dózsa György út között lakók életminőségének javítása is, a

fejlesztéseknek egyformán kell érin- lekedési Ügyosztály vezetője és a
teniük a kerület teljes területét.
Városüzemeltetési Bizottság elnöke
- Milyen konkrét megegyezések- műszakilag megalapozottnak tarre jutott, azaz milyen
totta, levélben tájéfővárosi felújításokkoztattak arról, hogy
ra készülhetnek Er„az Izabella utca felzsébetváros lakói?
újítását 2006. évi ter- A következő
vünkben szerepeltetkét évre a konkrét,
ni fogjuk”; „…a
azt követően pedig a
2006. évben a Nefemég egyeztetés alatt
lejcs utca felújítását
álló munkákat emlíelőzetes
prograteném meg. 2005munkban szerepeltetben folytatódik a Kini fogjuk”; „…a birály utca felújítása az
zottság az útburkolat
Erzsébet körúttól a
2006. évi felújítását
Molnár István
Lövölde térig. Natámogatja, annak
gyon nagy sikernek
előkészítését figyetartom, hogy - szintén az idei évben - lemmel fogja kísérni”.
sor kerülhet a Bethlen Gábor utca telA sikeren felbuzdulva megjes hosszában történő felújítására a egyeztünk, hogy elkezdjük a 2007Baross tér és a Damjanich utca kö- es évre való közös felkészülést is. Ez
zött. Bejárva és megismerve a kerü- idáig a Dohány utca Erzsébet körút
leti utak állapotát úgy gondoltam, és Dózsa György út közötti szakahogy 2006-ra is egy-egy középső-, sza, valamint az István utca tűnik
illetve külső-erzsébetvárosi utat aján- esélyesnek, de szívesen várom az erlok a főváros figyelmébe. Ezért au- zsébetvárosiak jelzéseit egyéb, tögusztustól elkezdtem lobbizni egy- megközlekedéssel rendelkező és az
részt az Izabella utca, másrészt a Ne- Önök szerint felújításra szoruló útfelejcs utca teljes felújításáért. Nem szakaszokról.
kívánom az összes részlettel terhelni
Természetesen fontosnak taraz olvasókat, de mindenképpen sze- tom, hogy Erzsébetváros is foglalretném megköszönni a két utca több kozzon saját útjainak felújításával.
mint ötszáz lakójának azt, hogy tá- Ezért az SZDSZ-frakció több javasmogató aláírásukkal „megerősítve” latot nyújt be az idei kerületi költségtárgyalhattam az illetékesekkel. Biz- vetéshez, melyek Közép- és Külsőtosan ez is hozzájárult ahhoz, hogy Erzsébetváros kerületi tulajdonú
január 27-ére mindkét utca felújítási közútjainak és tereinek a megújításáterveire pont került. A kérést a Köz- ról szólnak.

Folytatódik a Király utca felújítása
Nemrégiben átadásra került a Király utca Róbert Károly krt. és Erzsébet krt. közötti, felújított szakasza. Átsétálva azonban az Erzsébet
körút túloldalára a Király utca másik dimenziójába érkezünk.
- Választókörzetem egyik leghosszabb, legszélesebb, legforgalmasabb és sajnos a legrosszabb útfelülettel rendelkező utcája a Király
utca - Erzsébet körút és Lövölde tér
közötti szakasza - mondta Kispál
Tibor képviselő. - A teljesen elhasználódott, agyonfoltozott, hepehupás
aszfalt és járdafelület a normál személyautók és a gyalogosok számára lassan használhatatlanná és balesetveszélyessé válik.
Az itt lakók életminőségére és a
házak állagára tekintettel további
problémát okoz az a sokszorosára

megnövekedett zajés ömlik a levegőbe
és rezgésterhelés,
a füst.
amelyet az egyenet- Erzsébetváros
len útfelületen közkerületfejlesztési
lekedő trolik, szeprogramjában szeremélyautók és teherpel a Király utca emjárművek futóművélített szakaszának reből erednek. A Lökonstrukciója. Épvölde tér elavult körpen ezért sajnálattal
nyezetéről, a tönkretapasztaltuk, hogy
ment parkról és az
bár az Erzsébetváros
ott kialakult parkoláújságban cikk is
si káoszról már nem
megjelent ebben a
Kispál Tibor
is beszélve. A napkérdésben, konkrét
közbeni zsúfolt forelőrelépés 2004-ben
galmat csak növeli a szabályosan mégsem történt - mondta a képviseparkoló autók mellé vészvillogóval lő, hozzátéve, ugyancsak tervezik a
megálló autók teherkocsik. Ilyenkor Rózsa utca rekonstrukcióját, melyszázméteres sor várja, hogy a troli nek - a Jósika utca és Király utca
kikerülhesse a szabálytalanul álló közötti - utolsó szakaszára a jövő
kocsit, miközben a motorok zúgnak évben lehet számítani.

Ez évben úgy tűnik, van előremozdulás: a Főváros 2005. évi
költségvetése tartalmazza a Király
utca rekonstrukciójának további
folytatását a Lövölde térig.
- A munka elkezdődhet, és tervek szerint még ebben az évben
szeretné be is fejezni a Főváros! Reméljük, hogy a Lövölde tér felújítására sem kell majd évekig várni mondta Kispál Tibor.

V I S S Z AT É R Ü N K
A TÉMÁRA
Több visszajelzés érkezett lapzártánk
után szerkesztõségünkhöz, a néhány
hete átadott, Király utcai felújítással
kapcsolatban. Következõ lapszámunkban tájékoztatjuk olvasóinkat az
illetékesek válaszáról.
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Troli alá szorult a motoros
Eltûnt az elõleggel

A 70-es trolibusszal ütközött egy motorkerékpáros február 26-án a Damjanich utcában. A szerencsétlen baleset következtében a motoros a troli alá szorult. A tûzoltók, speciális emelõvel felmelve a trolit , ki tudták szabadítani a motorost, akit a mentõk kórházba szállítottak.

Tûzoltóvezetõk tanácskozása Brüsszelben

„Európai Tûzvédelem”
A lakosság védelméről, a tűzesetek hatékonyabb megelőzéséről, az európai tűzvédelem fejlesztéséről
tartottak kötetlen információs kerek asztal beszélgetést február 16-án Brüsszelben.
A tanácskozáson, Európai
Unió tagállamai fővárosainak tűzoltó vezetői között
jelen volt a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részéről
dr. Bende Péter vezérőrnagy és Kovács Tibor ezredes.
A meghívó az Európai
Tűzvédelmi Akadémia,
bejegyzett, non-profit szervezet volt, az a tanácskozó
fórum, melynek tagjai az
EU tagállamok tűzbiztonságát, tűzvédelmi érdekeit
képviselő szervezetek és
szövetségek vezető személyiségei. Célja a tűzvédelmi, a polgári védelmi, vala-

ELÕZETESBEN

mint a mentőszervezetek
európai szintű kooperációja és harmonizációja. A
rendezvényt az Európai
Parlament Fogyasztóvédelmi Bizottságához tartozó ACFSE - Szövetség az
Európai Fogyasztók Tűzvédelmi
Biztonságáért
szervezte.
A megbeszélés főbb
következtetései szerint, az
Európai Unióban tűzese-

A KERÍTÕ

Fiatal férfiakat kínált fel
Elõzetes letartóztatásban van az a férfi, aki szexuális szolgáltatás céljából, pénzért közvetített fiatal férfiakat „férfi
ügyfeleinek". A gyanúsított ismeretségeit felhasználva fiatal férfiakat kínált szexuális szolgáltatás céljából más férfiaknak, a felkínált férfiaknak a szolgáltatásaikért kapott öszszeg egy részét a kerítõnek kellett átadniuk. A férfit a VI.VII. kerületi rendõrkapitányság munkatársai február 16-án
a reggeli órákban fogták el.

tek következtében évente
80 ezer ember sérül meg, 4
ezren pedig életüket vesztik. Ezért a polgárok védelme, tűzbiztonsága, a
környezetvédelem és a
biztonság területén a legmagasabb szint elérésére
kell törekedni. Célkitűzés
ezeknek a számoknak,
eseményeknek a csökkentése, ennek kapcsán olyan
feleket kell megnyerni,
akik a tűzből eredő balesetek, sérülések és halálesetek csökkentését tűzik ki
célul. További feladat a lakosság felkészítése és tájékoztatása az otthoni potenciális tűzveszély jelenlétére, azok megelőzésére.
Európai áttekintést kell
nyerni a keletkezett tűzesetekről, a tüzek nagyságáról és kiterjedéséről, valamint támogatni kell, egy
részletes és kompatibilis
közös európai tűzkárstatisztika kifejlesztését. A
legújabb kori tendenciát
meg kell fordítani, mert
sok hagyományos anyagot
olcsó éghető anyaggal helyettesítenek, ezért napirenden van a lángmentesítésre, a nem éghetőség elérésére, a veszélyes anyagok alkalmazásának viszszaszorítására tett közös
javaslatok ügye is.

A rajzon látható ismeretlen férfit csalás
miatt keresi a rendõrség. A férfi január
10-én 9 óra és 10 óra közötti idõben
egy erzsébetvárosi egészségügyi intézményben álnéven mutatkozott be, majd
a sértettnek felajánlotta, hogy kedvezõ
áron szerez számítástechnikai és elektronikai berendezéseket. Az elkövetõ,
miután megkapta a 220 ezer forint vételárelõleget, eltûnt. A képen látható személy 25-30 év körüli, 170 centiméter magas, vékony testalkatú, sötét szemû férfi, akinek a bal szemfoga le volt
törve, a szavakat pöszén ejtette.
A bûncselekmény elkövetésekor piros színû motoros ruhát, és
piros színû baseball sapkát viselt. A VI-VII. kerületi rendõrkapitányság kéri, aki a rajzon látható személyt felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével, illetve a bûncselekmény elkövetésével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a 4618100-ás telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen
hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöld számán, a 107 vagy a
112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

„Vidéki” tolvaj
A képen látható 38 éves férfi február 9én 12 óra körüli idõben a XIII. kerületi
Tátra utca és Katona József utca keresztezõdésénél megszólított egy budapesti nõt, és arra kérte, hogy mutassa meg neki az egyik egészségügyi intézményt, mivel õ most érkezett vidékrõl és nem ismeri Budapestet. A sértett
papírt és tollat vett elõ, majd rajzolni kezdte az útvonalat. Eközben a férfi észrevétlenül eltulajdonította a nõ pénztárcáját és elmenekült a helyszínrõl. A férfit a közelben tartózkodó nyomozók
fogták el bûntársaival együtt.
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság Nyomozó Fõosztálya várja
azon sértettek jelentkezését, akik sérelmére a képen látható
férfi hasonló bûncselekményt követett el. Aki a bûncselekmény
elkövetõjérõl vagy a bûncselekményrõl érdemleges információval rendelkezik, hívja a 346-1851 telefonszámot, illetve tegyen
bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú"
zöld számát, a 107 vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Rabló a trolin
A kerületi rendõrkapitányság nyomozást folytat a képen látható, ismeretlen
fiatal nõ ügyében. A lány a Garay utcában várakozó 79-es trolibuszon kicsavarta az egyik utas kezébõl a mobiltelefonját. Az elkövetõ 16 év körüli, körülbelül 160 centiméter magas, vékony
testalkatú, barna hajú. A bûncselekmény elkövetésekor térdig érõ, vajszínû pufi dzsekit, és magas sarkú cipõt
viselt.
A VI-VII. kerületi rendõrkapitányság kéri, hogy aki a grafikán látható személyt felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével, illetve a
bûncselekmény elkövetésével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a 461-8100-ás telefonszámot, vagy
tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöld számán, a 107 vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
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Az Országos Balesetmegelõzési Bizottság pályázati
felhívása alapján a Fõvárosi Balesetmegelõzési Bizottság „Közlekedésbiztonság Gyermekszemmel" címmel gyermekrajz-pályázatot hirdet a fõvárosi általános
iskolák és óvodák körében. A pályázatra a 3-6, 7-10 és
a 11-14 éves korosztályoktól várnak közlekedéssel
kapcsolatos rajzokat. A pályamûveket névvel és címmel kell ellátni, a pályamûvek mérete: A/4, vagy A/3.
Beküldési határidõ: március 15.
A gyermekrajz pályázati anyagokat a Fõvárosi Balesetmegelõzési Bizottság címére (1149 Budapest Hungária krt. 149., Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 27.) kérik eljuttatni. Kérik, hogy a beküldött pályamûvek hátoldalán, olvashatóan tüntessék fel a pályázó nevét,
életkorát, az iskola pontos címét, telefonszámát, valamint a rajztanár (óvodapedagógus) nevét. A beérkezett pályamûveket a Fõvárosi Balesetmegelõzési Bizottság által alakított zsûri korosztályonként értékeli.
Ezt követõen az elsõ 5-5 pályamûvet országos zsûrizésre az Országos Balesetmegelõzési Bizottsághoz
terjeszt fel. Az országos zsûrizés alapján a legjobb
munkákból májusban kiállítást rendez Budapesten. Az
érdeklõdõk további információt a 273-4018-as telefonszámon kaphatnak.

Rendõrt akartak
megvesztegetni
Rendőrt
próbált
megvesztegetni két
kínai férfi, amikor
gépkocsijukban fegyvert, lőszereket és egy
nagy köteg amerikai
dollárt találtak a járőrök a gépjármű ellenőrzés során.
A rendőrök február 27-én
a Rottenbiller és Munkás
utca kereszteződésénél állították meg az autót, amelyet egy kínai állampolgárságú férfi vezetett. A
gépkocsi ellenőrzés közben a kesztyűtartóban 70
darab flóbert lőszert, a vezetői ülés alatt egy
Magnum típusú flóbert
pisztolyt, a csomagtartóban található hátizsákban
pedig egy köteg - 9000 USA dollárt találtak a
rendőrök. Az autót vezető
férfi nem tudott elszámolni a tárgyak eredetéről, de
elmondta, hogy egy barátja már úton van, és ő bizonyosan választ ad a kérdésekre. Az említett barát aki szintén kínai állampolgárságú - kisvártatva meg
is érkezett, azonban ő sem
tudott magyarázatot adni a
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járőröknek. Inkább felajánlott az egyik rendőrnek 600, majd 800 USA
dollárt, hogy „felejtsék el”
az ügyet.
A járőrt azonban nem sikerült megvesztegetni, a
két férfit a kerületi kapitányságon előállították.

Számítógépes bûnözõk

Jogsértõ letöltések az internetrõl
Ismeretlen tettesek pénzért jogvédelem alatt álló mozi-, videó-, DVD filmeket, szoftvereket, valamint MP3- és audió felvételeket kínáltak letöltésre. A rendőrség keresi az elkövetőket, egyben felhívja a figyelmet, hogy
az interneten keresztül történő filmletöltés - abban az esetben is, ha a
szervert üzemeltetők anyagi ellenszolgáltatást kérnek érte - jogellenes,
szemben az ellenőrzött DVD-lemezek vásárolásával.
A keresett elkövetők az
általuk megadott IP címről 1.500 - 2.000 forint
közötti áron kínálták portékájukat. A letölthető
mozifilmek között a még
premier előtti, vagy éppen csak bemutatott filmek is szerepeltek. A
regisztráció egyszerűen
működött, a megadott email címeken érdeklődő
kapott egy jelszót, melylyel megnézhette, hogy
a rendelkezésükre álló
filmek, szoftverek, zenék
közül mit szeretne letölteni, majd a megadott bankszámlaszámra elküldte a
fenti összeget. Az összeg
beérkeztével megkapta a
megrendelő a letöltésre
alkalmas jelszót, és már le
is tölthette - jogellenesen
- a kívánt fájlokat.
Az internet által kínált
lehetőségeket kihasználva
egyre többen veszik
igénybe a különböző honlapok által nyújtott legális
letöltési lehetőségeket, le-

gyen az zene, szoftver,
vagy film. Azt azonban
kevesen tudják, hogy a
különböző internetes fórumokon anyagi ellenszolgáltatás fejében lehet

szerzői jogvédelem alatt
álló filmeket, zenéket,
szoftvereket letölteni. Ez
azonban sérti az egyes
szerzői jogokat. A számítógép segítségével elkövetett bűncselekmények
felderítése bonyolult és
időigényes feladat, hiszen
az elkövetői kör nem feltétlenül ismeri egymást,
az internet segítségével
tartják a kapcsolatot és
ebből adódóan földrajzilag is viszonylag nagy távolságokra lehetnek egy-

mástól, mint az adott nyomozás is kiderítette. Az
elkövetők által megadott
IP cím budapesti helyén
csak egy úgynevezett fedő-szerver volt, ami csupán azt a célt szolgálta,
hogy a valós adattartalommal bíró szervert elrejtse, hisz az nem Budapesten, hanem egy vidéki
egyetemváros
szervertermében volt.
Ezáltal a külső szemlélőnek úgy tűnt, mintha a
budapesti szerverről töltene le adatokat, miközben az, csupán egy kapocs volt a vidéki szerverek felé.
A nyomozás során
beazonosították a fedőszervert üzembe helyezőt, a valós adattartalommal bíró szervert üzemeltetőt, a banki átutalásokat
fogadó személyt, valamint azokat a számítástechnikai
eszközöket,
amelyekkel a bűncselekményt elkövették

Mentőkutyák, hegyimentők és katasztrófa kórház a Városligetben
Polgári védelmi, illetve katasztrófavédelmi bemutatókon, szakmai kiállításon és
ifjúsági programokon vehettek részt azok, akik március 5-én ellátogattak a Városliget és környékén megrendezett Polgári Védelmi
Napra.
Az egész napos szabadtéri programot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos
Katasztrófavédelmi és Polgári Védelmi Szövetség és
a Fővárosi Polgári Védelem
Igazgatóság rendezte meg.
A látogatók többek között
katasztrófavédelmi bemutatókat, polgári védelmi - katasztrófavédelmi szakmai
kiállításokat, speciális járműveket, műszaki - mentő

A zord idõ ellenére sokan vettek részt a bemutatókon

eszközöket tekinthettek
meg. A rendezvény keretében a gyermekek vidám if-

júsági programokon vehettek részt, melynek szervezésében részt vett Pásztor Jó-

zsef, a polgári védelem VII.
kerületi kirendeltségének
vezetője is.

FÓRUMOK
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Trianon emléksorozat az MDF székházban
A trianoni békeszerződés
aláírásának 85. évfordulójára az MDF emléksorozatot indított, amelyet a Király utcai irodájában tartanak. A rendezvény házigazdája Simon Péter képviselő.
Február 17-én dr. Raffai
Ernő történész beszélt a
Trianon dokumentumfilm
erdélyi bemutatójának tapasztalatairól.
Az előadás este hat órakor kezdődött. Dr. Raffai Ernő történész, és
Koltai Gábor filmrendező mozifilmje annak a szomorú eseménynek a történelmi hátterével foglalkozik, amely hazánk helyzetére
máig hatással van. Az I. világháborúból az 1920. június 14-i trianoni
békeszerződés aláírásával lépett ki
Magyarország. Ennek következményeként 3,9 millió magyar került a határokon kívülre. A filmből
tizennégy részes sorozat is készült,
amelyet a Duna TV-ben mutattak
volna be.
- A Velünk élő Trianon című
sorozatot végül mégse vetítették

A helyi MDF rendezvénysorozatot indított Trianonról. Elsõ vendégük Dr.
Raffai Ernõ történész volt.

le, mert Gyenes András, a tévé
előző elnöke ennek engedélyezését visszavonta. Mivel most zajlott az elnökválasztás, van rá remény, hogy mégis műsorra tűzzék
- mondta el dr. Raffai Ernő. A történész a mozifilm romániai bemutatójáról, amelyre januárban került sor részletesen beszámolt.

- Filmünk miatt Romániában
belpolitikai botrány robbant ki.
Az értelmiségi fiatalokból álló Erdélyi Magyar Ifjak - EMI - szervezete jelezte, hogy igényt tart a
filmre. Levetítették Kolozsváron,
Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredán, Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen is. A román kor-

mány mindent elkövetett azért,
hogy ezt meghiusítsa. Több milliós bírságot szabott ki, és volt, ahol
még a rohamrendőröket is kivezényelték, ám épp az ellenkezőjét
érték el. A filmvetítés egyre több
érdeklődőt vonzott. Az Antenna 1
román kereskedelmi tévé pedig
megvásárolta a filmet - majd elmondta, hogy ez utóbbi azért is
meglepő volt, mert a csatorna az
egyik kormányoldali politikus tulajdonában van. A bemutatót követően a dokumentumfilm alkotói
egy vitaműsorba is meghívást
kaptak. Dr. Raffai Ernő nem csak
a politikusok részéről tapasztalt
negatív hozzáállást. A meghívott
közéleti személyiségekből is heves ellenállást váltott ki a műsor,
ennek ellenére 1,17 millió néző
látta.
- Miután hazajöttünk, Kövér
László ígéretet tett, hogy a Hír Tvben levetítik a vitaműsort. A jövőben Koltai Gáborral Horthy Miklós kormányzóról szeretnénk hasonló filmet készíteni - mondta a
történész.

E r z s é b e t v á ro s i P o l g á r i S z a l o n

Az EU és a kisebbségi politika
Az Erzsébetvárosi Polgári Szalon - az EPOSZ - február 10-i
estjének témája a „Fél év az Európai Parlamentben” volt,
amelyet a Fidesz - MPSZ Klauzál téri irodájában tartottak. A
programsorozat házigazdája Kecskés Gusztáv VII. kerületi
frakcióvezető-helyettes. A meghívott vendég Járóka Lívia, az
Európai Parlament képviselője volt, aki európai figyelemfelhívó kampány elindítását szorgalmazza a romaellenesség felszámolására.
A rendezvény nyitott volt minden érdeklődő számára. Járóka
Lívia, az Európai Unió Parlamentjének 2004. június 13-án
megválasztott első, és eddig
egyetlen roma képviselője beszámolt a kisebbségek érdekeit
szolgáló, unióban végzett eddigi munkájáról és tapasztalatiról.
Az Európai Bizottság 77 millió
eurót adott az egyes tagországoknak a romák helyzetének rendezésére. A képviselőasszony
szomorúan tapasztalta, hogy a
romák sok helyen nem jutnak
hozzá ehhez a támogatáshoz.
Megtudhattuk továbbá azt is,
hogy 2007-2013-ban az Európai Unió Magyarország számára is ad támogatást:

- A külföldi példákból okulva felvetettük a kormánynak,
hogy a romapénzek elköltését
roma civil szervezetek ellenőrizzék. Elutasították arra hivatkozva, hogy ehhez nincs meg a
megfelelő civil szervezeti háttér
- Járóka Lívia hangsúlyozta, bár
az MSZP-vel bizonyos kérdésekben nem értenek egyet, lát rá
esélyt, hogy létrejöhet köztük
egy együttműködés, amely a roma kisebbség problémáinak
megoldását szolgálja.
- Most alakul ki egy olyan
kép, amikor párhuzamot lehet
állítani az EU és a hazai helyzet
között. Legfontosabb elv megpróbálni különválasztani a romák valós problémáit a társa-

Járóka Lívia az Unió Parlamentjének eddigi egyetlen roma képviselõje

dalmi problémáktól - majd hozzátette, hogy a Fidesz - MPSZ
2006-os választási programjában nem szerepel külön roma
program. A romák ügyét ugyanis össztársadalmi szinten, civilszervezetek bevonásával szeretnék rendezni - A közös nemzeti

múlt és értékek miatt a magyarok és a romák problémái között
nem lehet különbséget tenni mondta befejezésül Járóka Lívia. Az előadás után az érdeklődők az elhangzottakkal kapcsolatban kérdéseket tehettek fel a
képviselő asszonynak.

FÓRUMOK

2005/4. szám

11

E r z s é b e t v á ro s i E s t é k

ROMA NÕK
KÉPVISELETE

Nyugdíjügyeink
Az Erzsébetvárosi Esték legutóbbi rendezvényére február 23án került sor, szokásos helyén az MSZP,
Erzsébet körút 40-42.
szám alatti helyiségében. Filló Pálnak, a
rendezvénysorozat
házigazdájának vendége dr. Bakó Józsefné, a nyugdíjfolyósító igazgatóság főosztályvezetője volt,
aki a nyugdíjakkal
kapcsolatban adott
tájékoztatást.
A téma meglepően sok érdeklődőt vonzott. Bakó
Józsefné az érdeklődők számára könnyen érthetően
taglalta a nyugdíjak folyósításával kapcsolatos problémákat. A fontosabb témák között például részletesen beszélt arról, hogy
nyugdíjba vonuláskor mely
évek számíthatóak be jogszerző időként, egyben öszszefoglalta azon tevékenységek körét, melyek ugyancsak „munkaidőnek” számítanak. Ilyen például a
gyermeknevelés-, a sorkatonai szolgálat időszaka, a
különböző tanulmányok,
elsősorban a szakmunkásképző- illetve a főiskolai,
egyetemi tanulmányok ideje.
Szó volt a különböző
nyugdíjszerű ellátások köréről, így az árvaellátásról,
a járadékokról, özvegyi
nyugdíjról, kinek és milyen
módon jár. Bakó Józsefné
elmondta, hogy újra megnyílt a lehetőség a méltányossági nyugdíjemelésre,
melynek fő szabálya, hogy
a kérelmezőnek a nyugdíja
nem haladhatja meg a mindenkori nyugdíjminimum
két és félszeresét.
Érdekes kérdések merültek fel a megjelent érdeklődők részéről. Ilyen
volt például az az életből ismert helyzet, hogy vannak
olyan házaspárok, akik egy
lakásban élnek ugyan, ám
megromlott a viszony közöttük. Valójában csak a
közös lakás köti őket össze.

Címváltozás
A Roma Nõk Képviselete:
Az (NERKÉSZ) NemzetiEtnikai- Roma- Kisebbségi- Érdekvédelmi - Szervezet. Országos és Budapesti Központi Irodájának új címe:
1071 Bp. Damjanich utca.
35. szám I. em. 4/b. 56-os
kaputelefon.
Tel/ Fax : 06- 1- 321- 7469.
Mobil: 06- 30- 309- 3722.
E-mail novedelem@axelero.hu

J AV U LT A N Õ K
MUNKAERÕPIACI
H E LY Z E T E
A fórum hivatalos része után még hosszan beszélgettek a résztvevõk

Ilyen esetben az egyik elhalálozása esetén felveheti-e
az utolsó nyugdíjat a megözvegyült pár. Mint megtudtuk, a házastárs vagy az
egyenes ági leszármazott
felveheti az elhunyt nyugdíját, amennyiben az már
folyósításra került, ám minden más esetben az már a
hagyaték részét képezi.
Szóba került a 13. havi
nyugdíj témája is. A jelenlévő nyugdíjasok közül
többen jelezték, hogy na-

gyon jónak tartják a több
részletben való folyósítást,
főleg, mivel az év első hónapjaiban a magasabb közüzemi számlák kifizetését
ebből tudják megoldani.
Bakó Józsefné több tájékoztató kiadványt is hozott magával, melyek részletesen foglalkoznak a
nyugdíjfolyósítással kapcsolatos kérdésekkel. Ezek
a kiadványok megtalálhatóak az Erzsébet krt. 40-42ben, az MSZP irodában.

Filló Pál kérésére a főosztályvezető asszony felajánlotta, hogy konkrét esetekben soron kívüli választ ad
a kerületi lakók által feltett
nyugdíjakkal és folyósítással kapcsolatos kérdésekre.
Ezeket a kérdéseket le lehet
adni az MSZP irodában.
További információ a 3210-637-es telefonszámon
kérhető.
A következõ Erzsébetvárosi
Esték témája az Egyházak
és a politika lesz.

Az Európai Unió bizottsága szerint a tagországokban lassan mérséklõdik a férfiak és a
nõk munkaerõpiaci helyzete közötti különbség.
Hét év alatt 19,6-rõl 15,8
százalékosra csökkent a
férfiaknál, illetve a nõknél mért mutató közötti
eltérés a 25-64 éves korcsoportban. A félszáz
vezetõ uniós vállalatnál
viszont a legfelsõ vezetõk között a nõk aránya
mindössze 10 százalék.

„A kérdés nem az, hogy legyen-e új piac, hanem az, hogy milyen legyen”

Lakossági fórum a Garay piacról
A Fidesz által szervezett lakossági fórumot tartottak február 17-én a Garay téri
piac építésével kapcsolatban. A 9 érintett házból megjelent
lakók elmondták,
hogy milyen problémákat okozott az
építkezés.
A legtöbben a repedésekre
panaszkodtak: „Lakásomban több helyiségben
megrepedtek a válasz- és
oldalfalak.” „A házunk
homlokzata megsüllyedt,
és a homlokzat mögött 15
méter távolságban az épület teljesen keresztülrepedt.” „A konyha és a szoba is tele van hajszálrepedésekkel, félő, hogy ezek

egyre nagyobbak lesznek.” Volt aki arról számolt be, hogy lakását el
kívánta adni, de értéke jelen pillanatban, - az építkezésnek köszönhetően csökkent, így nem tudta
értékesíteni.
Kecskés Gusztáv képviselő elmondta, hogy természetesen műszaki és jogi segítséget nyújtanak az

itt élőknek, mert ezt feladatának érzi az ellenzék.
Mindemellett mindenki
egyetért az új piac létrehozásával. A kérdés nem az,
hogy legyen-e új piac, hanem az, hogy milyen legyen. Erről azonban elfelejtették megkérdezni a lakókat. A képviselő véleménye szerint a legtöbb
probléma a magas- és

mélyépítéssel van.
A fórumon többen jelezték, hogy panaszaik
nem jelentek meg a nyilvánosság előtt. Kecskés
Gusztáv képviselő biztatta
a lakókat, hogy bátran írjanak az olvasói levelek rovatba, az Erzsébetváros
újság remélhetőleg leközli
az ezzel kapcsolatos észrevételeket.

Tisztelt Olvasóink!
Itt szeretnénk jelezni, hogy szerkesztõségünk nem válogat a beérkezõ olvasói levelek között, a hozzánk érkezõ, a Garay piac építkezésével kapcsolatos leveleket megjelentettük,
illetve a megfogalmazódott kérdéseket „egyben” megválaszoltattuk. Természetesen mint
eddig, úgy a jövõben is megjelentetjük az írásokat, illetve ha nagyobb közösséget érintõ
kérdésrõl van szó önkormányzati oldalainkon megválaszoltatjuk azokat. Itt szeretnénk kérni mindazon érintetteket, akik a fórumon jelezték, hogy írásuk nem jelent meg, keressék
meg szerkesztõségünket. Telefonszámunk 462-34-11.
- A szerk. -
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Székek helyett labdákon ülnek a diákok
Az Erzsébetvárosi
Általános Iskola és
Informatikai Szakközépiskola egyik
tantermében hatalmas gumilabdákon
ülve vesznek részt a
tanulók az órákon.
Így amellett, hogy
ismereteiket bővítik, folyamatosan
erősítik izomzatukat is.
Az ülőbútorok egy részének cseréjét Policzáné Halász Gyöngyi
kezdeményezte az intézményben. A testnevelő
tanárnő egy szakmai továbbképzésen ismerkedett meg a fittball tréninggel, s annak előnyeivel. A speciális labdákon
való aktív ülés segít a
gerincfűző izmokban
megőrizni az állandó tónust, így elkerülhetők a
tartáshibák, s megelőz-

hető a gerincferdülés kialakulása.
- A rugalmasság
okozta instabilitás állandó
munkára készteti a törzs,
a csípő, a comb, sőt a lábszár izmait is. A labdák
segítségével a porckorongok öregedésének folyamata is lassítható, mivel
azok anyagcseréje, mely
csupán a csigolyatestek
állandó mozgása mellett
megfelelő, a kis elmozdulások kompenzálása miatt
jelentős mértékben javul mondja Policzáné Halász
Gyöngyi.
Újvárosi Mónika osztályfőnök és Kovács
Istvánné napközi vezető
örömmel vállalkozott az új
ülő alkalmasságok bevezetésére. Az órákon a tanulók egyik fele labdán ül, a
másik fele széken, és naponta cserélnek társaikkal.
Természetesen, ha

A gyerekek nagyon kényelmesnek találják az új „ülõalkalmatosságot”.

egy diák elfárad, azonnal
széket kérhet. A gyermekek hamar megtanulták a
labdák
szabályszerű
használatát, és nagyon
kényelmesnek tartják
azokat. Mivel az állandó

Bemutatkozó nyílt nap

szabott foglalkozásokat,
rugalmasan
rövidített
órákat és 4. osztályig
napközi otthont biztosítanak. Az egyik induló osztályban művészeti alapképzés, az átlagosnál magasabb óraszámban énektanítás, drámafoglalkozások, játékos angolnyelvoktatás folyik. A másik
osztályban mindennapos
testnevelést, informatikaoktatást, valamint magas
óraszámban matematika-

MEGJELENT

pasztalatai szerint, a gyerekek sokkal ügyesebben, kitartóbban dolgoznak a tanórákon, amióta
e nem mindennapi „ülőalkalmatosságot” használják.

SAKK DIÁKOLIMPIA

Nyitott Kapuk a Janikovszky iskolában
A Janikovszky Éva
Művészeti Általános
Iskolában a szokásos
délelőtti tanulmányok a művészeti tagozattal bővülnek ki.
Ennek keretében a kis elsősök ismerkedhetnek a
néptánc, a szerepjátékok,
az éneklés, a rajz, és a kézművesség alapfogásaival.
Csakúgy, mint a matematikával és informatikával,
mely szintén kombinálható a művészeti alapkézségek elsajátításával. Az oktató-nevelő munkát egészítik ki a délutáni számítástechnikai, angol nyelv,
drámajáték, fotó és újságíró szakkörök, az énekkar,
illetve a számítógépteremmel rendelkező iskolai
könyvtár.
A sok éves pedagógiai gyakorlattal rendelkező tanító nénik jó hangulatú, szeretetteljes környezetben várják az elsősöket. Számukra egyénre

egyensúlyozás, az izmok
folyamatos koordinálása
folyamatosan
frissen
tartja az idegrendszert,
javul a koncentrációs képesség. Nem csoda tehát,
hogy a pedagógusok ta-

A

tanítást biztosítanak az
elsősöknek.
Az iskola szeretettel
várja a leendő elsősök szüleit Nyitott Kapuk rendezvényére, ahol tanórákat, tekinthetnek meg, ismerkedhetnek az iskola vezetőivel
és a tanító nénikkel. Időpont: március 22. 9-11-ig
óralátogatások, 11 órától
Varga Márta igazgatónő
tart előadást az iskoláról,
majd kötetlen beszélgetés
a pedagógusokkal.

Január végén rendezték meg a kerületi Sakk Diákolimpiát,
amelyen az ifjú sakkozók egyéni-, illetve csapatversenyeken mérték össze tudásukat a Százház utcai Sportcsarnokban. Az ötfordulós verseny bajnokainak Farkas Ferenc,
az önkormányzat sportcsoportjának vezetõje adta át a díjakat. A korosztályos bajnokság legjobb fiú, illetve lány
gyõztesei voltak: Takler Bence (Baross Gábor Általános Iskola), Hunvald Sándor (Alsóerdõsor utcai iskola),
Kaltanecker Dániel (Fasori Evangélikus Gimnázium),
Lukács Dániel (Madách gimnázium), Vaszic Márk (Szerb
gimnázium), Kertész Jennifer (Dob utcai iskola), Gyerkó Ildikó (Fasori Evangélikus Gimnázium). A legjobb korosztályok szerinti csapatok: Alsóerdõsori általános iskola csapata (Hunvald Sándor, Szopkó Patrik, Bucz Magor, Richter
Norbert), Fasori Evangélikus Gimnázium (Reichert Patrik,
Hidvégi Imre, Kelecsényi Dániel, Bólya Tamara), Fasori
Evangélikus Gimnázium (Gyerkó Ildikó, Kaltanecker Dániel, Dunavölgyi Balázs, Balogh Gergõ).

K O P O G TAT Ó

Az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ gondozásában idén is megjelent a Kopogtató címû kiadvány. A Kopogtató a szülõk számára nyújt általános tudnivalókat a beiskolázással, illetve az óvodai felvételekkel kapcsolatban, tartalmazza a kerületi iskolák és óvodák rövid bemutatkozó leírását, a nyílt napok idõpontjait.

Nyílt napok
Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola, nyílt nap a MultiCenterben: március 21-én 14 órától a
Kertész utca 30. szám alatti iskolaépületben.
Janikovszky Éva Mûvészeti Általános Iskola (Rottenbiller utca 43-45.): március 22-én 9-12 óráig.
Akácfa Óvoda (Akácfa utca 32., tel: 3427-364): április 27-én és 28-án, 15-16 óráig.
Dob Óvoda (Dob utca 95., tel.: 342-5133): Babazsúr - játszó délután május 27-én.
Csicsergõ Óvoda (Rózsa utca 32., tel.: 3428-375): március 21-én, 22-én, 23-án 9-12 óráig.
Liget Óvoda (Városligeti fasor 39-41.): tervezett idõpontja április 20-a 9 óra.
Nefelejcs Óvoda (Nefelejcs utca 62., tel.: 351-9307): április 21-én 8-12-ig és 15-17 óráig.
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Nagy sikerû szakmai programok Erzsébetvárosi Pedagógiai Napokon
Az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ (EPSZK) szakított eddigi hagyományával, a minden évben megrendezésre kerülő Pedagógiai Nap programjait nem egy napba sűrítette, idén
egy héten át - február 22-től március 1-ig - tartó előadássorozat és
bemutatók közül válogathattak a kerület pedagógusai. A részletekről az EPSZK munkatársai tájékoztattak.
Az első napon, a központi előadást,
több mint 300 pedagógus hallgatta
az Almássy téri Szabadidőközpontban, de a többi rendezvényen
is 200 fölötti volt az érdeklődők
száma. A rendezvényt Hunvald
György polgármester nyitotta meg,
aki örömét fejezte ki, hogy a Pedagógia Napok programjai iránt egyre nagyobb az érdeklődés. - Bízunk
a pedagógusokban, és iskolafenntartóként biztosítjuk az oktatás szabadságát. Nem csupán lehetővé
tesszük, hanem ösztönözzük a legújabb és leghatékonyabb pedagógiai módszerek alkalmazását. Tudjuk, hogy ezek nélkül csökkenne
gyermekeink esélye arra, hogy az
Európai Unió versenyében sikeresen megállják a helyüket - mondta
a polgármester.

Változott pedagógus
nevelõ szerepe?
Gombocz János egyetemi tanár
Tényleg megváltozott a pedagógus
nevelő szerepe? című előadása óriási sikert aratott a hallgatók körében. - A nagyfejű csak nevelje a saját gyermekét! - idézte egy közértbeli pökhendi anyuka - meglehetősen rakoncátlan gyermekének szóló pedagógiai figyelmeztetés utáni csípőből való reakcióját Gombocz
János a program nyitóelőadásán.
Hogy miben állt Gombocz János
tanár, intézetvezető, apa, közéleti
személyiség, töprengő varázsa?
Talán abban, hogy a tudományos
nyelvezettől, a teória nyomásától
szabadulva ékes, irodalmi és közéleti nyelven fogalmazott meg sajátos iróniával, csillogó eleganciával,
hitelesen olyan, naponként minket
is nyomasztó kérdéseket, amelyek
mellett szégyenletesen és szemlesütve elmegyünk, szenvedve a meg
nem adott válaszok miatt.

Látogatás az Állami
Földtani Intézetben
A matematika, fizika, földrajz, biológia és technika munkaközösség
pedagógusai már régóta dédelgették a Magyar Állami Földtani Intézet meglátogatásának gondolatát
Az idei Pedagógiai Napok keretében erre lehetőség nyílott február

23-án. Nagy örömére szolgált a
szervezőknek, hogy nem csak a kerület pedagógusai jelentek meg
szép számmal, hanem a főváros
más kerületeiből is jöttek vendégek, sőt az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum munkatársai
is szép számmal megjelentek.

jainkban az idegen nyelv tudás felértékelődött, ezért is szervezte a
Pedagógiai Napok keretében a
Német nyelvi munkaközösség ebben a témában rendezvényét, melyen a kerületi iskolák idegen
nyelv szakos kollégái vettek részt.
A munkaközösség-vezetője sok új
információt nyújtott a tanároknak
a német nyelvű szövegek feldolgozásával kapcsolatban. A tartalmas megbeszélés alapján megállapították a résztvevők, hogy már az
általános iskolában is fontos az értékelési céloknak megfelelő straté-

A Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola adott otthont a programnak.
Az előadást Varga Ferenc, az FPI
szaktanácsadója tartotta. Ennek a
területnek az oktatása során nem arra kíváncsiak, hogy a diák mit ismer, hanem arra, hogy ha ismeretlen helyzetbe kerül, ha egy új, médium által közvetített ismerettel, élménnyel találkozik, akkor hogyan
viselkedik. A nagyszámú érdeklődő
számára élményfokozó lehetőséget
nyújtott az előadás alatt használt
audio-vizuális eszközök alkalmazása, az ismertetett témákhoz hozott
videó filmrészletek bemutatása.
Ezek segítségével az előadó érzékletesen mutatott be több művészi,
operatőri és dramaturgiai módszert.

Módszertani délután
Az olvasott német nyelvű szöveg
értésével kapcsolatban módszertani délutánt február 24-én a Baross
Gábor Általános Iskolában. Nap-

giák megismertetése, megtaníttatása, változatos feladattípusok
gyakoroltatása, a szókincs fejlesztése.

Természettudományi
tantárgyak tanítása
A tanulók természettudományi tantárgyakban való motiválásáról dr.
Victor Andrásnak, az ELTE biológia-kémia szakos tanárának gondolatait hallgathatták az érdeklődők
február 24-én. Az előadó sok év tapasztalatait gyűjtötte össze és osztot-

PSZINAPSZIS 2005 -

A házi feladat
Február 28-án A házi feladat didaktikai funkciója címmel bemutató
órát láthattunk az Alsóerdősori Ének
- zene Tagozatos Általános Iskolában. Az előadó Ajtonyné Vathy Éva,
kerületi munkaközösség - vezető
volt. A bemutató óra célja az volt,
hogy rávilágítson, hogyan lehet a
délutáni házi feladatot úgy elkészíteni az iskolában, hogy élményszerű
legyen, a gyerek önállóságát fejleszsze, és mindenki képességei szerint
fejlődjön interaktív módon. A bemutató után az iskola igazgatóhelyettese, Móri Árpádné tartott egy
rövid elméleti tájékoztatót az önálló
tanulás módszertanáról és a tanulásirányítás legfontosabb elemeiről.

Záró elõadás

A nyitó rendezvényen részt vett Demeter Tamás alpolgármester, Hunvald
György polgármester, Dr. Telegdiné dr. Tóth Mária az EPSZK vezetõje,
Gergely József alpolgármester, Hollósi Géza az oktatási iroda vezetõje
(képünkön), valamint Filló Pál Erzsébetváros országgyûlési képviselõje.
A nyitórendezvényen elõadást tartott Gombocz János egyetemi tanár.

Mozgóképkultúra
és médiaismeret
az oktatásban

ta meg a főváros több kerületéből érkezett pedagógusaival, a témát a tanárok - tanulók-szülők szemszögéből taglalta. A jó hangulatban folyt
előadásból hasznosítható ötleteket
kaptak a hallgatók, hogyan lehet korunk legnagyobb konkurensével: a
tv-vel, videóval felvenni a "harcot" a
tanórán és tanórán kívül.

A Pedagógiai Napok zárásaként
rendezték meg az Óvodai-Alsósés Napközis Módszertani Napot.
E módszertani nap keretében a három terület érdeklődői Rosta Katalin, az ELTE Speciális Gyakorló
Óvoda Korai Fejlesztő és Módszertani Központ igazgatója által
tartott „Képességfejlesztő ötlettár”
címmel tartott előadást. Az előadó
reflektorfénybe helyezte korunk
pedagógiai kérdését a gyógypedagógiát. E témával kapcsolatban
előtérbe került a már oly sokszor
emlegetett esélyegyenlőség, a különböző társadalmi problémák, a
multimédia szerepe, túlvizualizált
világunk, az egész életen át tartó
tanulás.

PSZICHOLÓGIAI NAPOK

A Pszinapszis - Budapesti Pszichológiai Napok a legnagyobb, egyetemi hallgatók által évente megrendezett három napos, tudományos és kulturális
konferencia. A IX. Budapesti Pszichológiai Napokat március 12. és 14. között
rendezik meg az Almássy téri Szabadidõközpontban. Az elõadásokra,
kerekasztalokra, vitákra és mûhelyekre épülõ program mottója: "ABLAK AZ
EGÉSZSÉGRE". A részletes programról a www.pszinapszis.hu weboldalon
olvashatnak az érdeklõdõk. A napijegy 1500 Ft, a háromnapos belépõ 4000
Ft-ba kerül, amely a koncertekre is belépést biztosít (csak a koncertekre 800
Ft-os jegyet is lehet váltani, a táncházra 600 Ft). A programok reggel 8 órakor kezdõdnek, és másnap hajnal 2-ig tart. Esti koncertek, elõadások: 12-én
19.30-tól Magyar Táncház, Muzsikál az Üsztürü zenekar, táncoktató: BodóBán János. 13-án 21 órakor Hólyagcirkusz: Zenekatasztrófa (színházi elõadás), 23 órakor Le Biskuit, 14-én 21 órakor Afro Magic.
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Kéményellenõrzés és tisztítás

A tét az életünk!
Januárban elkezdődtek a kerületi társasházak kéményeinek
éves karbantartási
munkálatai. A fűtési
szokások megváltoztak, és ezzel együtt a
veszélyforrások is.
Így pl. a távozó gázok, melyek az égés melléktermékei, veszélyes mérgezésekhez vezethetnek. Közelben
lévő éghető tárgyak és a fű-
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tőberendezés
helytelen
használata a tűz veszélyét
megnövelik. Ezért a kéményseprők rendszeresen
tisztítják és vizsgálják a kéményeket, felhívják a figyelmet a kapcsolódó veszélyforrásokra. A megfelelő
óvintézkedésekkel
ugyanis megakadályozhatóak a napjainkban - sajnos
sok esetben - halállal végződő balesetek. Kocsis

Attila, a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. műszaki
igazgatója nyilatkozott lapunknak:
- Tíz évvel ezelőtthöz
képest
nagymértékben
romlott a kémények állapota. Energiatakarékossági
és környezetvédelmi szempontból is fontos ezek folyamatos kontrollja és karbantartása. Idén a VII. kerületben nem történt baleset, de sok helyen romlott
a gépészeti, és szellőzés
technikai tüzelőberendezések állaga, több életveszélyes kéményt találtunk.
Mindemellett azonban a januári és februári munkálatok sikeresen befejeződtek.

O K M Á N Y I R O D A I T Á J É K O Z TAT Ó A
F O R G A L M I I G A Z O LV Á N Y O K C S E R É J É R Õ L
TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet
(továbbiakban: R) a 95. §-ának értelmében 2005. január 1jétõl, ha a gépjármûvet hulladékkezelésére feljogosított kezelõnek adták le, a kezelõtõl kapott bontási igazolást a közlekedési igazgatási hatóságnak kell bemutatni, amennyiben a jármûvet a forgalomból az ismételt belföldi forgalomba helyezés szándéka nélkül szeretnék kivonni a forgalomból.
A R. 103. §-a szerint, a 2001. január 1-je elõtt forgalomba
helyezett gépjármûvek a régi típusú okmánnyal 2005. december 31-ig vehetnek részt a közúti forgalomban.
Az okmányok cseréjét ügyfélfogadási idõben okmányirodánkon igényelhetik.
Az ügyintézéshez a következõ okiratok szükségesek:
 Személyazonosító igazolvány
 Lakcímkártya, ha van
 Forgalmi engedély
 12. 000 Ft illetékbélyeg 2005. március 31-ig, ezt követõen 12. 000 Ft-nak megfelelõ készpénz
Okmányiroda

Megalakult a mozgássérültek
erzsébetvárosi tagszervezete
A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének VII.
kerületi Tagszervezete február 14-én, három órai
kezdettel tartotta alakuló ülését az MSZP
irodában. A vendégek között volt Solymári Gabriella, a Budapesti Esélyek Házának vezetője, és Erdei Zsuzsanna, a szervezet gazdasági munkatársa.

nes a múzeumbelépő, kedvezményes az internet előfizetés és a gépkocsi biztosítás is. Solymári Gabriella
tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy a Budapesti Esélyek

A márciusi karbantartás helyszínei: István utca - Dózsa
György út - Peterdy utca - Bethlen Gábor utca - Dembinszky utca - Rottenbiller utca által határolt terület

A M O Z G Á S S É R Ü LT E K B U D A P E S T I
EGYESÜLETE VII. KERÜLETI
S Z E R V E Z E T É N E K C É L J A I É S F E L A D ATA
- a tagok érdekvédelmi, összefogása, képviselete
- a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk
- elhelyezkedésük, munkába állásuk elõsegítése
- a segédeszközökhöz való jutás lehetõsége
- parkoló kijelölése (piktogram) felfestés ügyintézése
- ingyenes jogi tanácsadás
- orvosi és szociális ügyek tanácsadása
- kulturális, kirándulás, olcsó üdülési lehetõségek szervezése.
A szervezet minden hónap második hétfõjén a MSZP Erzsébet krt. 40-42. szám alatti helyiségében (15 órától) jön
össze. Ettõl eltérõ idõpontról a tagságot tájékoztatjuk.
2005. elsõ felében, március 21-én, április 11-én, május 9én június 13-án (július-augusztus nyári szünet).

Elérhetõségek:
Levelezési cím: 1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 43.
Telefon: 322-5126, mobil: 06(30)294-8412, e-mail:
rafi.rozsa.agnes@axelero.hu, rafiagnes@freemail.hu
Klubnapokon az Erzsébet krt. 40-42. szám alatt, 14 órától
várjuk a tagokat.

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete VII. kerületi tagszervezetének alakuló ülésén

Az alakuló ülésre a vártnál
kevesebben jöttek el. Megszavazták az egyesület vezetőjét, a vezető helyetteseket és a két küldöttet. Ezt
követően Ráfi Rózsa Ágnes
szervezeti vezető ismertette
a 2005. évi munkatervet. A
tervben szerepel: egy tagsági fórum közösen az önkor-

mányzattal, húsvéti ünnepség, kézműves kiállítás, kirándulás. Novemberben pályázat beadását is tervezik.
Az egyesület, tagjai részére,
gyógyszer támogatás intézésében és ortopéd cipő készíttetésben is segítséget
nyújt. A tagsági könyvvel
rendelkezők számára ingye-

háza minden kedden, délután négytől este hétig mozgássérülteknek számára jogi tanácsadást tart a Wesselényi utca 17. szám alatt. Az
egyesület székhelye májusig az MSZP iroda, a legközelebbi összejövetel március 21-én lesz.
Keszthelyi Renáta
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A közép-kelet európai zsidó közösségek vezetõinek találkozója

Közös Felelõsség Konferencia
A Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége
(MAZSIHISZ) szervezésében került sor a
Közös
Felelősség
Konferenciára február 21-én és 22-én. A
regionális konferencián a közép-kelet európai régió zsidó közösségeinek vezetői
vettek részt. Bulgária,
Csehország, Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Románia, Szerbia ás Montenegró,
Szlovákia, és Szlovénia küldöttei záró
nyilatkozatban rögzítették megbeszéléseik
eredményét, melyek a
következők.
A konferencia különösen
fontosnak ítéli a közösségek közti együttműködést
és információcserét. A
MAZSIHISZ vállalta ennek az új projektnek a koordinálását. A Közös Felelősség Konferencián résztvevő közösségi vezetők
megkeresik az Európai
Zsidó Kongresszust (EJC),
hogy a régió új képviseletet
kapjon, és összeállított egy
egyhangú kérést a legközelebbi EJC nagygyűlés régi-

MAZSIKE
PROGRAMOK
A Magyar Zsidó Kulturális
Egyesület szervezésében
március 12-én „Fiatal tehetség" címmel, beszélgetés
Héja Domonkos Liszt díjas
karmesterrel, a Danubia Ifjúsági Zenekar vezetõjével. Az
est házigazdája: Lõrincz Klára. Március 19-én "Zsidóság
története" címmel Zima András történész az (ORZSE és
a Wesselényi utcai Alapítványi Iskola tanára) elõadássorozata. Téma: Újkor (egyetemes) Március 26-án „Vallásalapítók" címmel Popper Péter új sorozata Mózesrõl
szól. Az est házigazdája
Garai Péter.
A programok 19 órakor kezdõdnek, cím: Garay utca 48.

Heisler András a MAZSIHISZ elnöke, Cobi Benatoff az Európai Zsidó Kongresszus elnöke
és Zoltai Gusztáv a MAZSIHISZ ügyvezetõ elnöke a kongresszust megelõzõ sajtótájékoztatón

óbeli helyszínnel való
megszervezésével kapcsolatban. A közép-kelet Európai régió képviselői egyhangúlag megegyeztek abban, hogy a kelet és nyu-

gat-Európai holokauszt túlélők közötti megkülönböztetés nem elfogadható. A
közösségek támogatják a
Claims Conference erőfeszítéseit a német kormány-

nyal, e témakörben folytatott tárgyalásaiban. A közösségek folytatják az
adott ország német nagykövetségi fórumon végzett
tevékenységüket. A részt-

vevők szeretnék kifejezésre juttatni abbéli érdeküket,
hogy jogosan befejeződjön
a közösségi zsidó kárpótlás, és folytatják erőfeszítéseiket az örökös nélküli vagyon kárpótlása terén a különböző nemzetközi intézmények segítségével, hogy
a kérdés európai szinten
megoldásra kerüljön. A
résztvevő vezetők különösen fontosnak tartják a régió vallási oktatásának és
rabbiképzésének megszervezését. Lehetőséget keresnek arra, hogy közös oktatási programot alakítsanak
ki a Budapesten létező oktatási rendszerre alapozva.
A régió vezetői szükségesnek tartják, hogy képviseletük legyenek a Claims
Conference vezetőségében
tekintettel arra, hogy ez a
régió szenvedte el a legnagyobb veszteségeket a
holokauszt idején.

Ringató zenével és énekszóval
Minden pénteken
10 órától rendezik
meg a Ringatót az
Almássy téri Szabadidőközpontban.
A 30 perces foglalkozásokon szülők és
3 év alatti gyermekeik vesznek részt,
ahol ölbeli játékokat játszanak, közösen énekelnek, mondókáznak a gyerekeknek.
Nem a kicsik tanításáról
van szó, csupán egy
olyan környezetet biztosítanak a gyerekek számára, ahol az elsődleges
inger a zene, az élő énekszó. Ezt pedig a gyermek,
a számára legfontosabb
embertől, az édesanyától
kapja. Azonkívül, hogy
fejlődik a kisgyermek valamennyi zenei képessége (ritmusérzék, zenei
hallás, éneklési készség,
zenei formaérzék, zenehallgatási készség), működik az úgynevezett zenei transzfer is. Vagyis a

A Ringatót péntekenként rendezik meg az Almássy téri Szabadidõközpontban. Fotónk a
február 4-ei rendezvényen készült.

zenei nevelés, kedvező
hatással van az érzelmi-,
értelmi-, mozgás-, beszéd-, szocializációs fejlődésre is. Az éneklő-játszó felnőtt és gyermek
között nagyon mély érzelmi kapocs alakul ki. A

foglalkozásokon nem a
pici gyerekeket tanítják,
hanem a szülőket arra,
hogy mi az a zenei
anyag, ami ennek a
korosztálynak való,
mi a módja a kisgyermekkori zenei neve-

lésnek. Három éves kor
alatt nincs direkt tanítás,
csak felkeltik a gyerekek
érdeklődését a zene iránt.
Hang- és zenei ingerekkel veszik őket körül,
persze csak a megfelelő
mértékkel.
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Árpád-házi
Szent Erzsébet plébánia

Görög katolikus egyházközség

A templom szimbolikája

1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117
Március 11-én, pénteken délután 17 órakor
keresztút. Március 15-én, kedden, nemzeti ünnepünkön hétköznapi miserend. Március 17-18-19én, csütörtök-péntek-szombaton 18 órakor Marton
Zsolt atya, a Központi Papnevelő Intézet prefektusa tart nagyböjti lelkigyakorlatot templomunkban.
Március 18-án, pénteken délután 17 órakor keresztút. Március 20-án, Virágvasárnap a 11 órai
szentmisén barkaszentelés. Március 23-án, szerdán délután 17 órakor ifjúsági keresztút.

1%
Szeretettel kérjük, hogy adófizetõ híveink adójuk 1-1 %át ajánlják fel a Magyar Katolikus Egyháznak (technikai
száma: 0011), illetve a Szent Erzsébet Plébániáért Alapítványnak, melynek adószáma: 18001927-1-42. Az Alapítvány céljai között szerepel templomunk tatarozása, a
szociálisan rászorulók támogatása és az ifjúság testi-lelki fejlõdését célzó programok megvalósítása. Idén is számítunk nagylelkû támogatásukra.

A lélek tavasza
Tavaszt mutat a naptár. A tavasz érkezéséről
hoznak hírt üde szépségükkel a bokrok alján
szerényen megjelenő hóvirágok, illatozó ibolyák.
Az égen bárányfelhőket kerget a pajkos tavaszi
szellő. A növényekben életerős nedvek áramlása
nyomán rügyek fakadnak, jelezve a megújulás
visszavonhatatlan törvényének diadalát.
A természet lenyűgöző
életereje,
szépségének
csodája mind-mind a Teremtő végtelen fenségét
dicséri. A Jóisten szeretetének kézzelfogható megnyilvánulása
mindez.
Ajándékozó jósága tékozló bőkezűséggel nyújtja
felénk a tavaszban rejlő éltető energiákat, hogy általa

DÉLI
K O N C E RT E K
A Spinoza (Dob utca 15.)
szerdánként sorra kerülõ ingyenes koncertjeinek következõ elõadásán R. Schumann duetteket hallhatnak
az érdeklõdõk március 16án 13 órakor. Március 23-án
13 órakor L. Spohr és W. A.
Mozart hegedû duóit adja
elõ Lajhó Barbara és Berán
Gábor. Március 30-án 13
órakor Wagner zenemûvet
ad elõ Varga Ildikó szoprán
énekes, Dinyés Dániel zongora kíséretével.

mi is megújulhassunk.
Olyan jóleső mélyet lélegeznünk a szabadban, magunkba szívnunk a friss tavaszi illatokat. Harmóniára szomjazó lényünk egyértelműen jelzi, hogy felfrissülő szervezetünk akkor válik valóban egészségessé, ha tavaszi lelkesedéssel rendet teszünk lelkünkben is.
Boldog várakozással
készülünk a közelgő húsvéti ünnepekre. Végtelenül megnyugtató, békét
sugárzó örömben van részünk a húsvéti szentgyónás bűneinket eltörlő áldása nyomán.
A diadalmas tavasz
gyönyörűségét szemlélve,
megtisztult lelkünk áldott
békéjével várjuk legnagyobb ünnepünket, Krisztus Urunk dicsőséges feltámadásának szent ünnepét.
Szűcs Gizella
Szent Erzsébet Plébánia

Az emberek képzeletében a templomnak, mint épületnek, megvan a hagyományos formája: toronnyal rendelkező, hosszirányú építmény, valamely jellegzetes záródással.
Rózsák terei templomunk is megfelel az idők
folyamán kialakult elképzeléseknek. Külsőleg
a torony is jelképes: az
ég felé mutat. Az ég
nagy szerepet játszik a
hit világában, a torony
figyelmeztet, hogy felfele kell törekednünk. De
templomunkban megvan
a szokásos, belső tagozódás is: előcsarnok, hajó,
szentély. Az előcsarno-

kon át jutunk a templom
belső terébe, s itt kell
szándékainkat elrendezni, ahogyan egyik énekünkben is szerepel:
„…tegyünk félre mostan
minden földi gondot…”.
Templomunk
előcsarnokában balról a kórusfeljáró található, jobbra pedig egykor a toronyfeljáró volt. Jelenleg itt,
az ajtó üvegén át a máriapócsi ikon másolata látható, előtte hármas villanygyertyával. Ennek
megpillantása is segít figyelmünk összeszedésében. A toronyba a kóruson át is fel lehet jutni, a
harangot ma elektromos
szerkezet működteti.
A templom belső terének a legnagyobb része

a hajó. Az elnevezés is
szimbolikus, hisz emlegetjük az egyház hajóját
is. E rész a hívek tartózkodási helye. Az előcsarnoktól üveges-rácsos ajtó
választja el, melyen át a
templom belső része látható. A hajóban tartózkodva hallható a hit tanítása, s itt kapcsolódunk
be az istentiszteletekbe.
A szertartásokat végző pap javarészt a szentélyben, az oltár előtt tartózkodik, míg egyes részeknél a hajóban. A keleti kereszténység hagyományos felfogása
szerint a templom a
mennyei Jeruzsálemet
jelképezi, mintegy annak
az ikonja.
dr. Sasvári László

A barkaszentelés hagyománya
A tavaszi ünnepkör az egyházi rend szerint virágvasárnappal kezdődik. Az ünnepnek nemcsak egyházi gyökerei vannak, hanem sok helyen a tavasz kezdetekor a rügyező, kihajtó
zöldágak jelképezik a természet megújulását,
az egészséget, frissességet, s mindenütt gazdag
szokások övezik.
Ilyen például a barkaszentelés hagyománya is. A
nagyböjt utolsó előtti hetét
virághétnek nevezik, s nevezetes napja még a szombat, amikor a lányok, legények és gyermekek a fűzfabarkát gyűjtöttek a szenteléshez. Virágvasárnap a

templomba még a betegek
is elmentek, s kezükben
barkaággal léptek a templomba, míg a súlyos betegekhez maga a pap ment.
A szentelt barkához országszerte az a hiedelem
fűződött, hogy ha a templomból jövet lenyeljük egy

szemét, az megvéd a betegségektől, főleg a torokfájástól. Úgy tartották,
hogy a szentelt barkát nem
szabad a házba bevinni,
mert akkor nyáron sok
légy lesz. Ezért a barkát a
padlásra, ablakba, házereszre akasztották.
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Zsidó hagyományok

Fõpapi viselet Izrael földjén Menelaosz és Antiochus idejébõl
A főpap ruhatára
szigorú előírás szerint készült. Az
arany és kék színek
domináltak, de nem
hiányzott a bíborvörös sem.
A főpap ruhatárának fontosságát jelzi, hogy a római uralom idején maga a
római kormányzó tárolta
a főpapi öltözetet, amit
csak különleges alkalmakkor - mint például
Jom Kippur napján (engesztelés napja) - adott ki
használatra. A főpapi öltözéken bővelkedett a
színarany, csengettyűk,
ruhaszegélyek, mellvért
formájában. Egyszer egy
esztendőben, Jom Kippur
napján, amikor be kellett
menni a Szentjébe, a fő-

pap levetette az aranyban
dúskáló ruházatot, és egyszerű, fehér gyolcs ruhaneművel cserélte fel azt.
Azért, hogy ezzel a népe
legfőbb bűnére emlékeztessen mikor még a pusztában vándorolt, és az
aranyborjút imádta. Az
egyik legérdekesebb főpapi ruhadarab az aranyos
mellvért, a Törvény vértje
volt. Aranyos keretben,
négy sorban volt elhelyezve 3-3 drágakő (ametiszt, opál, smaragd, stb.),
a 12 drágakőbe Izrael 12
törzsének neve volt belevésve.
Kérdés, miért kellett a
főpapnak a 12 törzs nevét
egy csokorba kötve viselni, éppen amikor a Szentélyben teljesített szolgá-

latot. Valószínűleg arra
mutat az isteni utasítás,
hogy a főpap imádsága
csak akkor lehet hatásos,
ha egységben tudja a nép
12 törzsét. A nép életének
ez a legnagyobb értéke, a
nép egysége, részeinek
összetartozása és összetartása jutott kifejezésre
jelképesen a főpap által
viselt mellvérten. Csak ha
a főpap tudta, hogy mögötte áll egységesen Izrael népe, csak akkor lehetett imája a hatásos. Testvérgyűlölet, törzsi viszálykodások, rágalmazások csak gyengítették a
főpap könyörgését.
Volt más szerepe is a
Törvény Vértjének. Ez
volt az „igazi fény”, mely
orákulumként szolgált Iz-

Népszokások húsvét elõtt

Kisze baba, villõzés, sonka és tojás
A húsvét ünnepe
sok szálon kapcsolódik a tavasz megérkezéséhez, s a megújulás, a termékenységgel összefonódó népszokásokhoz. A húsvétot
megelőző farsangi
időszak mulatságai
a tél legyőzését, a tavasz megérkezését
ünneplik.
Ilyenkor Európa-szerte
elterjedt szokás a telet
jelképező szalmabábu
elpusztítása, elégetése
vagy vízbe fojtása. Hazánk egyes vidékein a
bábu neve kisze. A mulatságok és a böjti időszak találkozásának jellegzetes népi játéka
Konc vajda és Cibere
vajda, azaz farsang és a
böjt tréfás háborúsága
volt. A játék szereplői
szalmabábok, a legyőzött Ciberét végigvitték
a falun, elégették, vízbe
vetették, vagy keresztüldobták a templom kerítésén, hogy elűzzék a betegséget, az éhséget. Vi-

rágvasárnap,
mely már a húsvéti ünnepsorozat része, volt
szokás a zöldághordás, más néven villőzés, a
termékenységet
segítő eljárás:
ággal megütögették a fiatal lányokat,
menyecskéket. A nagyhét napjainak szokásai a
Bibliában leírtakat követik. Nagycsütörtökön,
zöldcsütörtökön a Ró-

mába ment harangokat a
fiúk kereplőkkel helyettesítik. A böjt régen
hamvazószerdán kezdődött, mely onnan kapta
nevét, hogy ekkor a

rael nehéz óráiban. A
Törvény Vértjének felvételén keresztül kért a főpap az Örökkévalótól égi
tanácsot, háborúk kimeneteléről, vagy egyéb
sorsdöntő kérdésekről.
Az Örökkévaló csak akkor válaszolt, ha a nép arra érdemes volt cselekedeteiben. Példa erre Saul
király esete, aki igaztalanul üldözte Dávidot. Isten
segítségét kérte a filiszteusok ellen, de „Isten
nem válaszolt neki”.
A főpap mellvértje
néha hiába jelképezte a
nép egységét, az Örökkévaló nem válaszolt, mert
az idők folyamán sok főpap nem volt méltó a Törvény Vértjének viselésére. Vonatkozik ez a görög-szír uralom korában
élt áruló főpapokra, mint
Járónra és Menelaoszra,
akik pénzért vásárolták
meg Antiochustól állásukat. A főpapi öltözék kötelezte annak viselőjét.
De Áron kései utódai közül sokan meggyalázták
azt.
MV

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

Honismereti találkozó
templomban megszentelik az előző évi barka hamuját, megkenik vele a
hívők homlokát, elhárítva a bajokat. Nagyböjt
alatt sok helyen egy nap
csak egyszer ettek, olajjal vagy vajjal főztek,
zsírt, húst nem ettek,
csak száraz növényi ételeket. Ma már nem ilyen
szigorúak az egyház böjti előírásai, nem követelik meg a negyvennapos
koplalást, a tilalom csak
az utolsó hétre, nagypéntekre vonatkozik.
A hagyományos sonkát már szombat este, a
böjt lezárásával megkezdik. Vasárnap a sonka
mellé tojást, tormát fogyasztanak. E nap ünnepi étele a bárány.

Hat éve rendezik meg
a Fasori Református
Egyházközség Honismereti Táborát, melynek keretében hét országból érkező magyar református gyerekek és kísérőik találkoznak egymással.
Találkoztunk már
Budapesten, a Székelyföldön, Délvidéken, Felvidéken és
Makón.
Jézus Krisztus mindnyájunkat átölelő szeretete tette egységessé a tábort: a
hatvan gyermek és a tizennyolc felnőtt imádságos
szívvel fogadta el az
együttlét örömét. Az Erdélyből érkezők csodálkozva látták, hogy a Nándorfehérvárhoz közeli, legdélibb magyar településen,

Maradékon
ugyanúgy
hangzik Isten igéje, mint
náluk. A felvidékiek barátságot kötöttek a drávaszögiekkel, az anyaországi és a bécsi gyerek segítette a kárpátaljait. A bibliai, helytörténeti vetélkedők csoportbeosztása nem
a régiók rendjét követte, s a
focicsapatok is barátságok
mentén álltak össze.
Március 12. és 15. között a csoportokat képviseleti alapon vendégül látjuk
gyülekezetünkben. Városnézés és különféle közös
programokat szervezünk
számukra. Nemzeti ünnepünkön reggel 9 órakor a
templomban nyílt áhítatot
tartunk, melyre szeretettel
hívunk és várunk mindenkit.
Mezey Tibor
lelkipásztor
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M á rc i u s 8 .

EZEN

A nõk ünnepe
A nőnapot sokan kommunista ünnepként tartják
számon, pedig gyökerei
egészen 1857-ig nyúlnak
vissza. Nálunk a múlt rendszerben piros betűs ünnep
volt. Sok országban még a
mai napig nemzeti ünnep
és munkaszüneti nap.
Hajdanán egy nőt, nemhogy
nem tekintették a férfiakkal
egyenrangúnak, de még a saját
életébe sem mindig lehetett
beleszólása. Az ipari forradalom következtében megnőtt a kereslet a sokszor olcsóbb női munkaerő iránt. A
nőnap, mint ünnep születése
a századfordulóra tehető.
Szorosan egybefonódott a
nők különböző jogainak,
legfőképpen a választójog
követelésével.
1857. március 8-án New
Yorkban textilipari munkásnők
vonultak az utcákra, magasabb
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fizetést és jobb munkahelyi körülményeket követelve. 1909ben, az USA-ban az Amerikai
Szocialista Párt határozata
alapján, február
utolsó vasárnapján már megtartották az első
nemzetközi nőnapot. Európában
Clara Zetkin, német szocialista

véglegessé, amikor
1917. február 23-án
(a Gergely naptár
szerint március 8án) a pétervári munkásnők kenyérért és
Oroszország I. világháborúból való
Országonként másként, kilépéséért tüntetmással köszöntik márci- tek. Ez a megmozus 8-án a nõket
dulás az orosz polgári forradalom kip o l i t i k u s robbanását is okozta.
készítette
Magyarországon 1914. óta
elő a nőnap ünneplik a nőnapot. A rendezrendszeres vény első szónoka Ladányi Szemegünnep- réna, a hazai szociáldemokrata
lésére vo- nőmozgalom egyik megalapítója
natkozó javaslatot, az 1910. évi volt. Az ENSZ 1977-ben vette
koppenhágai kongresszusra. A fel világnapjai közé a március 8március 8-i dátum akkor vált át, mint nemzetközi nőnapot.

A NAPON
T Ö RT É N T

Március 11.
1879 - Szegedi árvíz
A Tisza, átszakítva a gátat, a vasúti
töltést, majdnem az egész várost elpusztította; 5595 lakóházából mindössze 297 maradt lakható állapotban.

Március 12.
1945 - Anna Frank
A bergen-belseni koncentrációs táborban ezernyi zsidóval együtt, 16
éves korbán meghalt Anna Frank,
aki Hollandiában évekig élt egy padlástérbõl kialakított helyiségben.
Naplója késõbb az egyik legolvasottabb könyvvé vált.

Március 13.
1838 - Pesti nagy árvíz
A várost felkészületlenül érte a katasztrófa. Mire március 18-ra elvonult
a 927 cm-rel tetõzött ár, a város
4200 házából 2200 összedõlt, és a
megmaradtak nagy része is megrongálódott. A katasztrófának 438
halálos áldozata volt.

Március 15
ie. 44 - Caesar halála

Nemzeti ünnepünk - március 15.
Kevesen tudják, hogy március 15. nem csupán az
1848-1849-es forradalom
és szabadságharc ünnepe,
hanem a magyar sajtó napja is. Ezen a napon nyomtatták ki ugyanis az első két
szabad sajtó terméket: Petőfi Sándor Nemzeti dalát
és a 12 pontot.
Az elnyomó önkényuralmi
rendszerek megdöntésére 1848
első hónapjaiban Európa számos nagyvárosában forradalmak törtek ki. Ez kedvező körülményeket teremtett ahhoz,
hogy a magyarországi reformelképzelések törvényes úton
megvalósuljanak. Kossuth Lajos a parlament küldöttségével
1848. március 15-én Bécsbe
utazott, hogy az országgyűlés
által megszavazott követeléseket elfogadtassák az uralkodóval. Ugyanezen a napon egy kis
létszámú, főleg írókból, költőkből álló értelmiségi csoport, a
„márciusi ifjak”, reggel a Pilvax kávéházban gyülekeztek.
Köztük volt Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Irinyi József és Jókai
Mór is. Előző este ugyanitt határozták el, hogy követeléseiknek másnap utcai tüntetéssel

adnak nyomatékot. A Pilvaxból mazni. Jóváhagyta a „12 ponkilépve legfeljebb tizenöten tot”, a bebörtönzött Táncsics
voltak, néhány órával később Mihályt szabadon bocsátotta.
azonban Pest utcáit húszezres Azonnal eltörölte a cenzúrát, és
tömeg lepte el. Az egyetemis- kijelentette, hogy a katonaság
ták is csatlakoztak a tüntetők- nem fog a rend fenntartásába
höz. Lefoglalták
avatkozni. Ez
Landerer Lajos
a feladat a
és
Heckenast
pesti polgárGusztáv nyomőrségre hádáját. Itt kirult. Így Pest
nyomtatták a
forradalma „Nemzeti dalt”
ellentétben
és a „12 ponPárizzsal és
tot”. A nyomda
Béccsel - vérelőtt álló tömeg
telen forradaszétkapkodta a
lom volt.
szabad sajtó elAz udvar
ső példányait.
kénytelen
Délután háromvolt az orkor a Nemzeti
szággyűlés
Múzeumnál
követeléseit
nagy
gyűlést
elfogadni,
tartottak. Innen
ezekből töra városházához
vényeket alvonultak, hogy
kotni, ameA 12 pont
felszólítsák a
lyek alapjául a
közgyűlést
a
„12
pont”
„12 pont” elfogadására. A vá- szolgált. Gróf Batthyány Lajos
ros közgyűlése azonban nem vezetésével létrejött az első
csak ezt fogadta el. Követelése- független, az országgyűlésnek
iket továbbították a bécsi Hely- felelős kormány, amelyben
tartótanács felé, amely nem Széchenyi István és Kossuth
mert katonai erőszakot alkal- Lajos is helyet kapott.

Jóslat jelezte elõre, hogy e nap Caesarra nézve végzetes lesz, de õ
nem tett óvintézkedést. Támadói
között észrevette Marcus Junius
Brutust is, s fölkiáltva: „Te is fiam,
Brutus?”, tógáját arcára húzta s többé nem védte magát.

Március 16.
1893 - Puskás Tivadar
Ezen a napon halt meg a távközlés
magyar úttörõje, Puskás Tivadar.

Március 17.
1971 - Csárdáskirálynõ
A „Csárdáskirálynõ" ezredik elõadása, a fõszerepben az örökifjú primadonnával, Honthy Hannával.

Március 19.
1944 - Megszállás
A németek megkezdik Magyarország megszállását, a Wehrmacht
csapatai hajnali 4 órakor, több irányból lépték át a magyar határt.

Március 20.
1488 - Magyarok
krónikája
Megjelenik Mátyás király ítélõmesterének, Thuróczy Jánosnak krónikája (Chronica Hungarorum), amely
Zsigmond király korszakától dolgozta fel Magyarország történetét, oklevelekre, régi krónikaszövegekre és a
szóhagyományokra építve.
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Az Erzsébet körút története – III. rész
Ott, ahol ma villamosok robognak, autók száguldoznak és járókelők sétálnak, alighanem hajózható csatorna épült volna, ha Reitter Ferenc mérnök tervei váltak volna valóra. Ám a kivitelezés tetemes költsége miatt a terv meghiúsult. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1896. augusztus 31-én adta át a Nagykörutat a fővárosnak (a Dunától a Dunáig ér). A Nagykörút egyes szakaszait a Habsburg-ház uralkodóiról
nevezték el. A körút VII. kerületi része-akárcsak maga az egész kerület-Ferenc József császár és király
feleségéről, Erzsébet királynéról kapta a nevét. 1950-ben Lenin nevét vette fel mind az Erzsébet-, mind
a Teréz körút. 1990-ben visszakapták eredeti nevüket. Az Erzsébet körútról olvashatnak sorozatunkban.
A Budapest Látogatók
Lapja 1893-ban arról írt,
hogy a fővárosban minden
frekventált utcasarkon,
ahol tegnap még nyoma
sem volt kávéháznak, ma
már van. Azonban ezekről
a bécsi mintára készült kávéházakról sokáig nem
vettek tudomást. Annál inkább észrevették az Erzsébet krt. 48. számú házban
megnyílt Magyar Kávéházat. Végre ez olyan kávéház, amelynek berendezése és egész jellege magyar
és nem a „majmolt bécsi
styl”.
Tulajdonosa Nérey
Dezső volt, aki egyúttal a
kávés ipartestület újonnan
választott alelnöki tisztségét is betöltötte. 2003-ban

ezen a helyen az Erzsébet
söröző működik.
A Független Budapest
című lap hírei között olvashatjuk 1932-ben, hogy
megnyílt a Bucsinszkykávéház az Erzsébet körút
és a Wesselényi utca sarkán. Ennél többet is megtudhatunk. Ez a kávéház a
„modern ízlés minden
csínját-bínját magán viseli”. Előzménye is van e
helynek, hisz itt működött
egykor a Vanek kávéház,
tulajdonosa a világot járt
Vanek József volt (Rejtő
Jenő műveinek egyik alakja). Később a kávéház Angol kávéház lett. Sokan
nem kedvelték szecessziós
stílusát, mert véleményük
szerint sehogy se illett az

Alpár Ignác által épített
neobarokk palotába.
Az új idők új stílusában építették át a helyiséget: a szecessziós Angol
Kávéház helyébe a modern Bucsinszky lépett.
Kidobták a konzervatív
kávéház
„átkát”, a boxokat. Véleményük szerint épp azért
megy valaki kávéházba,
hogy a megszokott arcok
helyett tömeget lásson. Továbbá idegenek sem ülnek
szívesen egymás mellé a
8-10 személyes boxba. A
kávéház a pesti embernek
irodája és klubja is egyben,
azonban nem szükséges,
hogy az „levegőtlen fülke”
legyen, ezért a boxok helyébe kényelmes, új stílű

fotelek kerültek. Más újításokat is bevezettek a
Bucsinszky kávéházba,
így például a süllyesztett
ruhatári liftet. A falak is
különleges színhatásúak
voltak a nitrófényezés következtében és egyúttal
praktikusak is, por-, füstmentesek és moshatók.
A kávéház belső világítása is újdonságnak számított, melynek fénye a
tükrökön és a piros falakon
csillogott. Összhangban
volt az egész kávéház berendezésével és stílusával
a többszínű és modern
mintájú linóleum padló is.
A Básthy István tervei
alapján
megépült
Bucsinszky annyira új
színt és stílust jelentett az
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A halál elõszobái...
Melyek voltak a gettó utcái? Teljesen egy
utca sem tartozott a
gettóhoz, ugyanis a
főbb útvonalak kívül
a maradtak a „határolt területen”.
Bele estek a Dob, Wesselényi, Akácfa, Rumbach,
Csányi, Holló és Kazinczy utcák, a saroktömbök
kivételével, a Dohány utcából csak a zsinagóga.
Magas deszkakerítésének, amelyet Auguszt
József építési vállalkozása kezdett felállítani a
Zsidó Tanács költségén,
de jobbnak látta nem bevárni a szovjet hadsereget
és Nyugatra ment - négy
bejárata volt, amelyeket
nyilasok és rendőrök
őriztek, ők kisérték csoportokban a leendő gettólakókat új lakhelyükre.

Több helyen a fenti, kétnyelvû tábla jelezte: a kapu mögött kezdõdik a gettó

Bármilyen furcsán hangzik nem volt egyszerű bejutni a gettóba! Nyilas kísérőik néha már útközben
kifosztották a bevitteket,
különösen hírhedtek vol-

tak ezen a téren a zuglói
pártszervezet fegyveresei, gyilkosságoktól sem
riadtak vissza, de az is
előfordult, hogy a gettó
helyett a Józsefvárosi pá-

A szovjet vörös hadsereg
január 18-án, idén 60 éve
szabadította fel a pesti gettót. A háborúban és a
Holokauszt során a 200 ezres pesti zsidóság közel fele életét vesztette. Az Erzsébetvárosban lévõ pesti
gettó területén mintegy 70
ezer magyar zsidót zsúfoltak össze. Lapunk megemlékezésül összefoglaló sorozatot indít ott Az Egyetlen
megmaradt gettó címmel.

lyaudvarra vitték a csoportot, ahonnan Németországba deportálták
őket. Amikor beérkeztek
a gettóba kivégzéssel való fenyegetés mellett
nagy faládákba kellett
dobni az esetleg még
megőrzött
értékeket:
pénzt, ékszert, jobb ruhadarabokat. Nem tréfáltak:
mindig hevert néhány
holttest a ládák mellett!
(Folytatjuk)

Erzsébet körúton, hogy
időbe telt, míg megszokták
az emberek. Elsősorban
írók és művészek látogatták. A kávéház törzsvendége lett Nagy Lajos,
Harmath Imre, Fényes
Szabolcs. Gyakran megfordult itt Hatvany Lajos,
József Attila, Karinthy Frigyes, Rejtő Jenő, Szerb
Antal és más neves ember
is. A Magyar Színháznak
törzsasztala volt itt, melyet
Törzs Jenő, Hevesi Sándor, Kabos Gyula, Dénes
György is látogatott. A kávéház
tulajdonosa,
Bucsinszky Lajos azzal is
kedveskedett vendégeinek, hogy nem kért pénzt a
szódavízért és az ebéd után
adott gyümölcsért. (Hogy
ezt megtehesse, szódavízüzemet létesített és egy
gyümölcsöst bérelt.)
„Nem készen kaptuk a
városunkat, hanem úgy
csináltuk; úgy éltük bele
magunkat az utczáiba, házaiba, a hangulataiba,
minden új ház, amelyet
láttunk, a megelégedésnek új forrása volt nekünk
és egy lépést jelentett a
világvárosias előkelőség
felé” - ezekkel a gondolatokkal vezette fel Heltai
Jenő a Royal szálló felépülését az Erzsébet körúton. A szálló valóban a
monarchia legnagyobb,
legszebb és legkorszerűbb
intézménye, ahogy Heltai
emlegette, modern tündérpalota. Nappal elbűvölte az embereket a szálló udvarán csobogó szökőkút. A teraszokon pálmák zöldelltek. Este csodálatos látványt nyújtott a
szálloda, hisz fényei beragyogták a sötét körutat.
Az ezredéves ünnepség alkalmával született mindenkinek gyönyörűségére
ez a tündérpalota. Három
csillaggal jelölték a Royal
szállodát, akárcsak a „jóféle cognacot”. Pazar kényelem, művészi ízlés és
ínyencségek várták a vendégeket.
(Folytatjuk)
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Mûvészek a fiatalságért, fiatalok a mûvészetért

Az Imperiál Galériában több fiatal tehetség alkotásával ismerkedhetnek az érdeklõdõk

Művészek a fiatalságért, fiatalok a művészetért elnevezéssel
indult útjára az a magán kezdeményezés,
mely a fiatal, tehetséges, ám kevésbé ismert alkotóművészek
munkásságának
megismertetését, támogatását tűzte ki fő
céljául.
- Programunk szerint, a széleskörű nyilvánosság biztosítása mellett, állandó tárlat
keretében adunk lehetőséget a fiatal tehetségek bemutatkozására - tájékoztatott a kezdeményezés ötletgazdája és vezetője, Kiss
Erika. - Mindemellett hivatásos művészek bevonásával művészeti konzultációkat szervezünk, továbbá interaktív esteket tartunk,
amelyek során egy meghatározott művészeti ághoz
kapcsolódó témáról folyik
eszmecsere. Alapítványokkal, civil szervezetekkel
működünk együtt, melynek
eredményeként kihelyezett
kiállításokat, irodalmi esteket, önképző köröket szervezünk. Ingyenes programjaink célja a fiatal alkotók
megismertetése, szakmai
fejlődésük támogatása,
másrészt az érdeklődő fiatal
generáció esztétikai érzékének, látókörének bővítése.
Kiss Erika elmondta:
a távlati tervek között a
vidéki kulturális intéz-
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ményekkel való együttműködés, valamint a határon túli magyar alkotók munkáinak bemutatása is szerepel.
A kiállítások, valamint
a programok a Kazinczy

utca 11. szám alatti
Imperiál Galériában valósulnak meg. Legközelebb,
március 17. és április 4.
között, Baditz Balázs festőművész alkotásait láthatja a nagyközönség.

Mûvészetbarátok Egyesülete

A kultúra ápolása
Az erzsébetvárosi
Művészetbarátok
Egyesülete hosszú
évek óta szervez kiállításokat, ismeretterjesztő előadásokat,
kiadványokat, könyveket jelentet meg.
Az egyesület céljainak
megvalósítására és támogatására 1992-ben hozta
létre a Művészet és Barátai Alapítványt, 1991
szeptemberétől kéthavonta saját újságot is közzétesz Művészet és Barátai
címmel. Az egyesület
jogelődje az 1973-ban
alakult Budapesti Műgyűjtők és Műbarátok
Köre.
A szervezet célja a
kultúra ápolása, a művészet valamennyi ágának,
műfajának és technikájának ismertetése, népszerűsítése révén a művészetet

szerető emberek nevelése.
Képviselik a képzőművészeti alkotások gyűjtőinek
érdekeit, támogatják a
művészeti alkotóközösségek munkáját. A művészetbarátok érdekeit képviselik a muzeális és közgyűjteményi, illetve a
képzőművészeti kultúrát
terjesztő
intézmények
szolgáltatásaival kapcsolatban. Tevékenységük
kapcsán fejlesztik és gyarapítják az egyesületi tagok és az egyesületen kívüli műbarátok szakismeretét, képzőművészeti kulturáltságát. További céljuk, alkotóművészekkel és
rokon célú szervezetekkel
való rendszeres kapcsolat
kiépítése és ápolása.
Az egyesület székhelye: István utca 42. Postacím: Budapest, 1388 Pf: 60.

Fórum a gyermekvédelemrõl

Beilleszkedés, tolerancia, kultúra
A más nemzetiségű
családok beilleszkedésének tapasztalatairól, az identitás
tudatról, a toleranciáról és a különböző kultúrák találkozásáról esett szó
azon a gyermekvédelmi napon, amelyet február 23-án
rendeztek meg az
Almássy téri Szabadidőközpontban.
- A program résztvevői
a józsefvárosi pedagógusok által készített,
Babaház című dokumentumfilm megtekintését követően beszélgettek a témáról. A film,
különböző nemzetiségű
gyermekek, illetve családok beilleszkedését,
az ehhez kapcsolódó
problémákat mutatta be
- tájékoztatott Varga
Mónika kisebbségi referens, aki Stefanovics
Zsókával, a szabadidőközpont
művelődés

szervezőjével dolgoztak
a rendezvény megvalósításán. - A filmet követően a meghívott vendégek Koromzay Annamária a szociális szféra alpolgármestere, dr. Vedres Klára a szociális bizottság elnöke, Novák

Éva szociológus és
Hubainé Muzsnai Márta
pszichológus mondták
el véleményüket, vitaindító gondolataikat. A
nézők pedig kérdéseiket, reakcióikat, véleményüket mondták el a
témával kapcsolatban.

Sok érdeklõdõt vonzott a gyermekvédelmi nap fóruma

A nagy sikerű program várhatóan folytatódik majd, igény mutatkozott a gyermekvédelemmel foglalkozó fórum
folytatására, a téma további, akár erzsébetvárosi vonatkozásainak feltárására is.

HIRDETÉS -
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Mit tehetünk a balesetek
megelõzéséért?
(Folytatás az előző lapszámból)
A rossz időjárási-, látási-, vagy
útviszonyok között a sebesség
helytelen megválasztása szintén
balesetet okozhat.
A gyalogosok és kerékpárosok elsősorban láthatóságuk
javításával tehetnek a balesetek
megelőzéséért. A járművezetők
részéről fontos a jelző és világító berendezések, ablaktörlő lapátok ellenőrzése. A párás, jeges szélvédőt elindulás előtt
tisztítsák meg, hogy ne zavarja
a szabad kilátást. A gépkocsikon használjanak téli gumit,
ami a jobb tapadást, ezzel a biztonságosabb megállást segíti
elő.
A főként kerékpárral közlekedők, a zord idő beálltával inkább hagyják otthon járművei-

ket, egyéb módon induljanak el
úti céljuk felé, hiszen ilyenkor
még a négykerekű járművek is
gyakran megcsúsznak, instabillá válnak. A gépjárművezetők
csökkentsék sebességüket, cseréljék ki a rossz ablaktörlő lapátokat, gyakran tisztítsák meg a
fény- és irányjelző berendezéseket a hótól, jégtől.

Erzsébetvárosi Helytörténeti Klub
Az Erzsébetvárosi Helytörténeti Klub március 21-én 16 órakor a Péterfy
Sándor utcai Kórházat és intézményeit látogatja meg, az orvosi kórházkönyvtár fõmunkatársa, Farkasné Bethõ Klára vezetésével. Találkozás:
Alsóerdõsor utca 7. szám alatti bejáratnál.

KÖZÉLET
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H I R D E T É S F E LV É T E L : G A R AY U T C A 5 .
ERZSÉBETVÁROS SZERKESZTÕSÉG
I N F O R M Á C I Ó: 4 6 2 - 3 4 - 1 1
 Színes televíziók helyszíni javítása,
kiszállási díj nélkül. Puska Géza 3426425 (üzenetrögzítő is)
 Kőműves burkolási, festés-mázolási munkálatokat, teljes lakásfelújítást
vállal. Tel.: 210-6130, 06(20)426-3626
 Vállalkozó vállal vízszerelés, fűtésszerelés, gázszerelés átalakításokat,
dugulás-elhárításokat, ingyenes kiszállás, kőműves munka, burkolás és
komplett lakásfelújítást, nagyobb
munka esetén a nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel.: 06(20) 9125-128
 Államilag elismert dajka pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensképzés. Kasza Szakképzés 061-276-5918
 Lakásszerviz: víz-, villany-, gáz-,
fűtésszerelés anyagbeszerzéssel, garanciával. Dugulás-elhárítás géppel,
falbontás nélkül, 0-24 óráig, hétvégén
is! Tel.: 292-1990
 0 éves kortól vállalom gyermeke
felügyeletét, ellátását. Szükség szerint
oktatását is. Főzés is megoldható. Végzettséggel, referenciával rendelkezem.
Érdeklődni: 06(30)295-0339
 Mellékjövedelem 100.000 Ft/hó
kötetlenül, otthonából irányítva,
korhatár, ügynökösködés nélkül!
Fogyhat! Tel.: 06(70)287-3552
 Matematika kétszintű érettségire
rugalmas felkészítést vállalok, garantált eredménnyel. Tel.: 250-2003,
06(20)9344-456
 Legyen AVON tanácsadónő! Belépés ingyenes! Kedvezményes vásárlás, ajándékok. Tel.: 06(20)9583-018
 Regisztráltassa most ingyen magát
az AVON-nál. Küldje el a telefonszámát, nevét SMS-ben a 06(20)9515742-re. Visszahívjuk! Minden jelentkező mintacsomagot kap ajándékba!
 KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! INGYENES pótkocsi, dobozok!
Bauer-Teher
Tel.: 292-1612,
06(30)944-3717
 VILLANYFŰTÉS-JAVÍTÁS hőtárolóban, cserépkályhában, lakásvillany kis- és nagyjavítás. Tel.: 3370338, 06(70)259-0089. Tessék megőrizni!
 Fogsorjavítás megvárható! Fogpótlások kedvező áron. Gyulai, Erzsébet krt. 51. f/5. Tel.: 342-3429,
06(30)231-1519
 Fodrászt keresek, Abonyi Kati
06(20)316-9442
 Vízóraszerelés, gázkészülék javítás. Tel.: 251-4912

 Tetőszerkezetek, függőfolyosók,
homlokzatok, lakások felújítása,
alpintechnikai munkák kivitelezése.
I.G.Atrium Kft. Tel.: 06(20)9357089
 Dugulás-elhárítás, víz-, villany-,
gáz, fűtésszerelés, készülékjavítás, 024-ig, hétvégén is! Tel.: 291-2800,
06(20)334-3437
 Redőny, reluxa, harmonikaajtó, rolettaszerelés, javítás hétvégén is! Tel.:
261-7298, 06(30)318-5217
 Zármester! Gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, betörésvédelem, lakatosmunkák! Tel.: 06(30)9613-794
 Erzsébet körúton másfél szobás,
45 nm-es lakás 12,6 mFt-ért eladó.
Tel.: 06(30)349-1752
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G Y Ó G Y Á S Z AT I
SEGÉDESZKÖZ SZAKÜZLET
ORV O S I VÉNYEK
Ezüst szálas zokni 3.290 Ft
Térdvédõ kapusoknak 3.790 Ft/pár
Térdvédõ röplabdásoknak 4.990 Ft/pár
Vesemelegítõ 2.990 Ft
Deréktámasztó öv 2.990 Ft
Sópipa 5.990 Ft
Sport melltartó 2.990 Ft, alsó 3.290 Ft
Microlife vérnyomásmérõ 9.990 Ft
Egészségpénztárakkal szerzõdött üzlet

1073 Bp., Erzsébet krt. 15. Tel./fax: 413-70-70
Nyitva: H-P 10-18 óráig
www.thuasne.hu

 INGATLAN ABC! Eladó-kiadó ingatlanokat keresünk-kínálunk! Hitelügyintézés! Tel.: 3519578, www.ingatlanabc.net
 Marek József utcában 38 nm-es,
felújított lakás 9,7 mFt-ért eladó. Tel.:
06(30)349-1752
 Eladó lakásokat keresünk és kínálunk a kerületben. Tel.: 239-0461,
06(30)349-1752, www.vivaotthon.hu
 Garay utcában 36 nm, cirkós, emeleti öröklakás 8,3 mFt, Marek József
utcában 1,5 szobás, emeleti, felújított
10,1 mFt eladó. Tel.: 06(20)585-0195,
www.ingatlan.com/sarkany
 VII. kerületben tetőtéri lakások vásárolhatók 2005. őszi átadással 34-67
nm-ig, 11,3-21 mFt-ig. Részletfizetés!
Tel.: 413-0391, 06(20)209-3799,
06(20)392-0258
 Ingatlan referens munkatársat keresünk VI. és VII. kerületi eladó ingatlanok felkutatására és értékesítésére.
Fényképes szakmai önéletrajzát az
immohouse@axelero.hu e-mail címre
várjuk.
További
információ:
06(20)209-3799
 Külső homlokzatok felújítása, állványozása, állvány bérbeadása részletfizetéssel is. Tel.: 06(30)631-3825
 Kutyakozmetikus kívánságra
házhoz megy, kiszállási díj nélkül.
Tel.: 06(30)314-4736
 LÉPCSŐFELÚJÍTÁS porelszívással, kő-, műkőlépcsők, lépcsőpihenők felújítása szakcég által, garanciával. Tel.: 420-4616, 06(30)9480241
 Lakások, lépcsőházak teljes felújítása, festés, mázolás, gipszkartonozás,
burkolás, bontás. Tel.: 06(20)3710-364

 Keresse társát Györgyi Asszonynál! Szeretettel várunk mindenkit aki
igényli szolgáltatásunkat. Nyugdíjasoknak 50% kedvezményt biztosítunk. Érdeklődés: 326-5989, reggel:
8-10-ig, este: 20-22-ig

KRISTON INTIM TORNA
hétköznap a Keletinél,
hétvégén Csillaghegyen
Dr. Balogh Katalin
orvos, szakokleveles tréner vezetésével.
Ez a gátizom torna rengeteg nõnek segített már inkontinencia- és aranyér problémáiban, szülés elõtt és után, nõgyógyászati és urológiai mûtétek után, szexuális
kultúrájuk fejlesztésében!
06(30)393-2093

COMPUTER
SHOP
Komplett számítógépek
igény szerint
Számítógépes alkatrészek,
részegységek, tartozékok
Szervíz
Hálózatépítés, karbantartás
CD nyomtatás
*
1074 Bp. Szövetség utca 11.
Tel.: 352-13-72
Nyitva: hétfõ-csütörtök 9-17
Péntek 9-16-ig
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RECEPT

Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, az Ügyfélszolgálati Irodákon (Erzsébet körút 6., Garay utca 5.) névvel, címmel ellátott zárt borítékban vagy levelezõlapon leadhatja. E-mail címünk: olvlev@freemail.hu. Csak a névvel, címmel ellátott megfejtéseket van módunkban regisztrálni. A 2005/2. lapszám nyertesei: Makay Gyula, Barcsay utca 3., Csonka
Sándorné, Körvasút sor 87., Danó Józsefné, Baross tér 14. Gratulálunk! A nyereménykönyvek, telefonon történõ egyeztetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõk. Új rejtvényünk helyes megfejtõi között három könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidõ: március 22. Jó szórakozást kívánunk!

FÕZZÜNK

E G Y Ü T T F I N O M AT !

Sós lepények, torták zöldségekkel
A zöldséggel töltött sós tészták tortaformában kisütve egyszerű és fimon fogások, ráadásul látványnak sem utolsók. A vajas,
vagy leveles tésztákat tölthetjük darált hússal, tojással, zöldséggel, ízük a mediterrán fűszerekkel lesznek teljesek.
Póréhagymatorta
Hozzávalók egy 26 cm átmérőjű tortaformához: a tésztához: 25 dkg liszt,
só, 1 tojás, 10 dkg vaj. A töltelékhez:
60 dkg póréhagyma, 20 dkg húsos
szalonna, 1ek. olaj, 1-1 csipet só és
bors, 20 dkg füstölt kolbász, 2 tojás,
2,5 dl tejföl.
A tésztához összegyúrjuk a lisztet a sóval, a tojással és a kockákra
vágott vajjal, mindezt egy órán át a
hűtőszekrényben pihentetjük. A pórét hosszában félbevágjuk, megmossuk, levágjuk róla a sötétzöld szárré-

KEDVENCEK
Mindenkinek van egy kedvenc helye,
egy hangulatos kisvendéglõ vagy egy
elegáns étterem, ahol szívesen eltölt
egy estét. Írja meg nekünk a hely nevét, címét, sorozatunkban szívesen
sort kerítünk az Ön kedvenc vendéglõjének bemutatására is.

szét, és a gyökerét. A
felkockázott szalonnát
olajon, aranybarnára
sütjük, hozzáadjuk a
felszeletelt hagymatestet, sóval, borssal fűszerezzük. Fedő alatt 10
percig gyenge tűzön pároljuk. A tésztát kinyújtjuk, kibéleljük vele a tortaformát, majd villával többször megszurkáljuk. Rászórjuk a kis karikákra szeletelt kolbászt és rásimítjuk a
pórés tölteléket, végül leöntjük a tojással, sóval, borssal összekevert tejföllel. A tésztát előmelegített, 200 fokos sütőben, 45 percig sütjük.
Paradicsomos lepény
Hozzávalók egy 26 cm átmérőjű tortaformához: 20 dkg mélyhűtött leveles tészta, 60 dkg paradicsom, 3 tojás, késhegynyi só, bors, fél teáskanál

szárított bazsalikom, 5
ek. tejföl, 1 ek olvasztott
vaj, 5 ek, reszelt sajt.
A leveles tésztát
szobahőmérsékleten
felengedjük, majd lisztezett deszkán kör alakúra nyújtjuk. A tortaformát hideg vízzel kiöblítjük, majd belefektetjük a tésztát,
úgy, hogy pereme legyen. A leforrázott paradicsomot meghámozzuk,
kis darabokra vágjuk, magjait kiszedjük. Szétterítjük a tésztán. A tojásokat sóval, borssal és a bazsalikommal felverjük, majd hozzákeverjük a tejfölt és az olvasztott vajat.
A masszát ráöntjük a paradicsomra,
a tetejére rászórjuk a sajtot. A tortát
200 fokos, előmelegített sütőben 8
percig sütjük. Ezután a sütő hőmérsékletét 180 fokra csökkentjük és további 25 percig sütjük a lepényt. Ha

a töltelék idő előtt sötétedni kezdene,
alufóliát tegyünk rá.
Tojásos burgonyalepény
Hozzávalók: 4 tojás, 1 teáskanál só,
4 ek. liszt, 125 ml tej, 75 dkg burgonya, 3 ek. vaj.
A tojásokat sóval, liszttel és a
tejjel felverjük, ügyelve arra, hogy
csomómentes legyen. A burgonyát
mossuk, meghámozzuk, lecsöpögtetjük, majd körülbelül fél centiméter széles hasábokra vágjuk. A vajat serpenyőben felolvasztjuk, beletesszük a burgonyát, sóval megszórjuk, és lefedve, gyenge tűzön
majdnem készre sütjük. Ráöntjük a
tojásos tejet és fedő nélkül addig
sütjük, míg a tojás összeáll. A lepényt megfordítjuk és aranybarnára sütjük. Friss, zöldsalátával
kínáljuk, de húsok köreteként is kiváló.
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LAKOSSÁGI

PROGRAMAJÁNLÓ
FÓRUM A FEJLESZTÉSEKRÕL

Az Erzsébetvárosiak Klubja lakossági fórumot rendez
március 31-én 17 órakor az Almássy téri Szabadidõközpont II. emeleti kamaratermében. Témái: Erzsébetváros
önkormányzatának 2005. évi fejlesztési tervei, továbbá az
új szociális rendszer ismertetése. Vendégek: Hunvald
György polgármester és dr. Vedres Klára, a szociális bizottság elnöke. Mindenkit szeretettel várnak!

-

2005/4. szám

HIRDETÉS

Gazdatüntetés a Felvonulási téren

Egészség nap az ASZK-ban
A Fény a Fényben Egyesület
szervezésében
március 20-án 10 órától
17 óráig egészség napot
rendeznek az Almássy
téri Szabadidőközpontban.
Az érdeklődők az egészség megőrzéséről orvosi,
természetgyógyász előadásokat hallhatnak, vér-

☺ ☺ ☺
Egy idegen betámolyog a
pszichiáter rendelõjébe,
lehanyatlik a fotelbe, és
odaszól a dokinak:
- Mindig mindent elfelejtek! Adjon tanácsot, doktor úr! Mit tegyek?
- Elõre fizessen!
*
*
*
Pistikét édesapja buzdítja: - Fiacskám, fogd az
ecsetet meg a festéket és
fesd le az ablakot!
Egy óra is eltelik, mire
Pistike elõkerül:
- Apu, a keretet is?
*
*
*
- Szeretsz, édesem?
- Szeretlek!
- Akkor is szeretni fogsz,
ha nem lesz ennyi pénzem?
- Igen, akkor is, csak hiányozni fogsz egy kicsit...

nyomásmérés, életmód-,
lelki tanácsadás, kineziológia, auradiagnosztika,
reflexológia, asztrológia,
mágnesen kezelés, bioptron kezelés és gyógymasszázs szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

Az elmaradt támogatásért demonstráló gazdák több száz traktorral „parkolnak” a Felvonulási téren

A Mezõgazdasági Múzeumban

Gépmatuzsálem

Megújult környezetben
várja a látogatókat a Városligetben található múzeum
egyik legszebb műtárgya,
Magyarország legöregebb
mezőgazdasági gőzlokomobilja. A valaha a gőzmozdonyokhoz hasonlóan
dohogó, sűrű füstöt okádó
masina a legnehezebb mezőgazdasági munkák egyikét, a cséplést könnyítette
meg. A lokomobil az angliai Lincolnból, a Clayton &

Shuttleworth-féle gyárból
érkezett 1852-ben hazánkba. A gépmatuzsálem
gyakran éjjel-nappal szolgálta tulajdonosát: hajtott
cséplőgépet, malmot és
vízszivattyút. Az épségben
megőrződött gőzlokomobil, nagybecsű nemzeti
kincsünk, immáron másfél évszázada jelképezi a
magyar mezőgazdaság
gépesítésének kezdeteit.
Nyitva: keddtől vasárnapig
10-17-ig.
Nótamûsor
Az Akácos Udvarban
(Akácfa utca 61. )március
22-én 15 órakor SándorJózsef Nótamûsor, ifj. Vajda Gyula együttesének
közremûködésével. A
programok belépõdíjasak,
klubtagoknak ingyenes.

Kabaré estek a Spinozában
Március 12-én és 19-én
15 órakor a Hacsak és
Sejó című kabaré előadást láthatják az érdeklődők a Spinozában
(Dob utca 15.).
A kabaré-kávéházban Heltai Jenő és Tóth
Árpád írásai alapján kuplék, táncok, humor és
szatíra a színpadon március 18-án 19 órai kezdettel. Ifjú jelesek irodalmi kabaréja, a Legénytoll-kabaré március 19én 20 órakor, Kishon-ka-

baré, Kishont Ferenc írásai alapján, március 24én 19 órakor.

TÁNCHÁZAK
Az Almássy téri Szabadidõközpontban Magyar
Táncház lesz március 12én 19.30-tól, 19-én 20
órától. A Cigány Táncház
15-én 20 órától, a Sirtos
görög táncház pedig március 20-án 18 órától várja
az érdeklõdõket.
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