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Erzsébetvárosi  TV
hétköznap 17-tõl 18 óráig. Is-
métlés a következõ munka-
nap 11 órától. Telefonszám
adásidõ alatt: 462-0794. Üze-
netrögzítõ: 462-0795.

Az önkormányzat 
ingyenesen 

hívható 
telefonszáma:
06-80-204-531
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Erzsébetváros 
emlékezett

Az 1956-os forradalom
és szabadságharc 50. év-
fordulója alkalmából ko-
szorúzással egybekötött
ünnepi megemlékezést
tartott a kerületi önkor-
mányzat október 23-án.
A Klauzál téren, ahol a

forradalom hősi halottja,
a fiatalon elhunyt Gérecz
Attila első sírja is állt,
ma emléktábla jelzi,
hogy Erzsébetvárosban
is folytak a harcok 50 év-
vel ezelőtt. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Bõvült a jövõ évi fõvárosi útfelújítási terv
A Wesselényi utca is megújul jövõre
A tavalyi évben elfoga-
dott útfelújítási terv több
szempontból is módosí-
tásra szorult, ezért kellett
a közgyűlésnek ismétel-
ten napirendre tűznie azt.

Ezek a változások azon-
ban egyértelműen pozití-
vak. Molnár István kép-
viselő, a kerület fővárosi
küldöttje a Fővárosi Köz-
gyűlés október 26-i ülé-

sén elfogadott jövő évi
útfelújítási terv részletei-
ről, az abban bekövetke-
zett változásokról  tájé-
koztatta munkatársunkat.

(Cikk a 3. oldalon)
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A képviselő-testület tagjainak többsége
elítéli az erőszakos cselekményeket
Az október 27-i  képvi-
selő-testületi ülésen na-
pirenden kívül olvasta
fel Hunvald György pol-
gármester azt a Nyilatko-

zatot, melyben az aláírók
elhatárolódnak az elmúlt
napok, az 1956-os forra-
dalom 50. évfordulóján
tapasztalható erőszakos
cselekményektől.

(Részletek a 3.
oldalon.)Ismét több tonna veszélyes 

hulladéktól szabadultunk meg
Több, mint 26 ezer kiló veszélyes- 
hulladékot gyûjtöttek a lakók egy év alatt

A 2006-os év harmadik
veszélyeshulla-
dék-gyűjtési ak-
cióját október 21-
én, szombaton
rendezték meg
Erzsébetváros-
ban. Az őszi
gyűjtés a többi-
hez hasonlóan a szoká-
sos időben, délelőtt ki-
lenctől délután négyig, a
megszokott helyeken, az

Almássy-, a Klauzál- és
a Bethlen Gábor
téren zajlott.
Bán Imre, a köz-
rendvédelmi és
környezetvédel-
mi bizottság el-
nöke, és dr. Szi-
lágyi Balázs, a

városüzemeltetési iroda
vezetője foglalta össze
az eredményeket. 

(Folytatás a 2. oldalon)

1848-49-es
emlékhely a
Lövölde téren
A Lövölde tér felújítási
szándéka nem új keletû. A
kerületi önkormányzat már
tavaly döntött a felújításról
- tájékoztatott Gál György,
a körzet képviselõje. A
képviselõ-testület pályáza-
tot ír ki az 1848-49-es em-
lékhely tervére. (4. oldal)

Általános
plakáttakarítás
A választási plakátok eltá-
volítására október végéig
volt lehetõségük a jelölõ-
szervezeteknek, illetve
azoknak, akik ezeket elhe-
lyezték. Erzsébetvárosban
a pártok ugyan nem, de a
közhasznú munkásokat
foglalkoztató Kamilla KHT.
október elején megkezdte
a plakátok eltávolítását.

(7. oldal)

Bűncselekmények elkö-
vetése szempontjából
potenciálisan veszélyez-
tetettek az időskorúak, az
egyedülállók, a nők, a

gyermek- és fiatalkorú-
ak, a hajléktalan, vala-
mint a fogyatékossággal
élő személyek.

(Cikk a 8. oldalon)

KKÉÉPPVVIISSEELLÕÕII
AALLMMAANNAACCHH
22000066--22001100..

12-13. oldal

E-mail címünk:

olvlev@

erzsebetvaros.hu

A csalók célpontjai 
a nyugdíjasok
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Az új ciklus első ren-
des képviselő-testü-
leti ülésére október
27-én került sor, szo-
kásos helyén, a pol-
gármesteri hivatal
dísztermében.

A testületi ülés napirendje
előtt az egyik bizottság
külsős tagjának eskütéte-
lére került sor. (Ahogy a
választás után a képvise-
lőknek és a polgármester-
nek, úgy a bizottságok
külsős tagjainak is esküt
kell tenniük.)
� A testület döntött töb-
bek között az önkormány-
zati képviselők tiszteletdí-
járól, a természetbeni jut-
tatásokról és költségtérí-
téséről. 
� Gergely József alpol-
gármester előterjesztésé-
ben a testület határozott az
önkormányzat tulajdoná-
ban álló lakások bérletéről
és bérbeadásáról szóló

rendelet módosításáról. (A
határozatról következő
lapszámunkban számo-
lunk be olvasóinknak.)
� A testület döntött a
Képviselői- és Választó-
körzeti Alap létrehozásá-
ról, illetve működésének
szabályairól szóló rende-
let, (közismert nevén a
képviselői alap) hatályon
kívül helyezéséről. 
� A testület döntött egy,

az  1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc
tiszteletére felállítandó
emlékműről, melynek
helyszínéül a Lövölde te-
ret jelölték meg. (Részle-
tek a 4. oldalon.)
� A testület tagjainak
többsége elfogadott egy
nyilatkozatot az elmúlt na-
pok erőszakos  cselekmé-
nyeinek elutasításával
kapcsolatban. (3. oldal)

- A gyűjtés napján a
lakók nylon szaty-
rokkal hozták a le-
járt szavatosságú
gyógyszereket, a
vegyszereket és a
festék maradékokat,
de előkerültek az akkumu-
látorok, a háztartási készü-
lékek - például mikrohullá-
mú sütő, porszívó, video-
magnó - és a különböző
irodatechnikai berendezé-
sek - nyomtatók, számító-
gépek - is. 173 darab akku-

mulátor, 49 da-
rab monitor, 36
TV-készülék,
valamint 2920
kilónyi festék-
maradék, 373
kilogramm fes-

tékes fémdoboz, 142 kiló
étolaj és többek között 130
kiló olajos flakon gyűlt
össze. A kerületiek a
szombati nap során kimon-
dottan sok, 4265 kilo-
grammnyi elektronikai
hulladékot gyűjtöttek - tud-
tuk meg Bán Imrétől, a
közrendvédelmi és kör-
nyezetvédelmi bizottság
elnökétől. 
- Az összesített adatok
alapján az októberi akció-
ban a lakók összesen több,
mint 11 tonna, az év során
pedig 26,358 tonna veszé-
lyes hulladéktól, vagyis
szennyező anyagtól men-
tették meg a környezetüket,
ami kimagasló eredmény-
nek számít. A lakosság szá-
mát tekintve ráadásul, a
többi kerületben begyűjtött
hulladék mennyiségéhez
viszonyítva az erzsébetvá-
rosiak jóval többet gyűjtöt-
tek - mondta dr. Szilágyi
Balázs, a városüzemeltetési
iroda vezetője. 

Az eredmények azt
mutatják, hogy a lakosság
hozzáállása nagyon pozi-
tív, az emberek törődnek a
környezetükkel. A hetedik
kerületben tehát erős az
egészséges környezet irán-
ti érzékenység. A gyűjtés
hatékonyságát még növel-
heti az is, hogy a tervek
szerint a jövőben évente
négyre növelik az akciók
számát.

Az eredeti időponttól
ugyan néhány nap-
pal később, de a
résztvevők és a szer-
vezők véleménye sze-
rint is remekül zaj-
lott az erzsébetvárosi
autómentes nap ren-
dezvénye október 19-
én a Városligeti fa-
sorban.  A rendez-
vényt Gergely József
alpolgármester nyi-
totta meg.

- Szakmai tekintetben min-
den program, a játékos ve-
télkedőktől a rajzversenyen
keresztül a bemutatókig a
környezetvédelem jegyé-
ben zajlott - mondta
Gergely József az Autó-
mentes nap után. - Ezeken
belül kiemelném a Magyar
Kerékpáros Klub  részvé-
telét és a polgármesteri hi-
vatal környezetvédelmi
sátrát. A kerékpáros klub
bemutatta a biztonságos
kerékpáros felszereléseket,

a környezetvédelmi sátor-
ban pedig a szelektív hulla-
dékgyűjtésről, a környezet-
barát eszközök felhaszná-
lásáról tájékoztatták az ér-
deklődő gyerekeket. Köz-
lekedési vetélkedők is vol-
tak, melyet a kerületi rend-
őrkapitányság munkatársai
szerveztek, és idén is sok
gyermeket vonzott az első-
segély-nyújtási bemutató. 

Itt is, mint több helyen
teszteket lehetett kitölteni.

A helyes megoldásokért
kapott zsetonokat a gyere-
kek beválthatták különbö-
ző biztonsági felszerelé-
sekre, fényvisszaverő mel-
lényre vagy akár „belépő-
re” az ugrálóvárba. Az

óvodások, iskolások szer-
vezetten érkeztek a Város-
ligeti fasori programra, így
a várakozásnak megfelelő-
en mintegy 2 ezer gyermek
vehetett részt a rendezvé-
nyen.

Képviselõ-testületi ülés

Autómentes nap
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Ismét több tonna veszélyes 
hulladéktól szabadultunk meg
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A közlekedéssel kapcsolatos versengés a legkisebbeket is lázba hozta

Köszönet illeti a Pedagógiai Szolgáltató Központ és az
összes iskola, óvoda nevelőit és pedagógusait a szervezé-
sért, valamint a rendezvény lebonyolításában szerepet vál-
laló munkatársakat, többek között a Kamilla KHT. dolgo-
zóit, a hivatal munkatársait, a polgárőröket, a közterület-
felügyeletet, és a Péterfy kórház munkatársait.

Több, mint 26 ezer kiló veszélyes- 
hulladékot gyûjtöttek a lakók egy év alatt

A 2006-os év harmadik veszélyeshulladék-gyűjtési
akcióját október 21-én, szombaton rendezték meg
Erzsébetvárosban. Az őszi gyűjtés a többihez hason-
lóan a szokásos időben, délelőtt kilenctől délután né-
gyig, a megszokott helyeken, az Almássy-, a Klauzál-
és a Bethlen Gábor téren zajlott. A rendezvényről a
lakosságot az Erzsébetváros lapban, az önkormány-
zat honlapján és a köztereken kifüggesztett hirdető-
táblákon keresztül értesítette az önkormányzat. 

A testületi ülésen napirend elõtt sor került az egyik
bizottság külsõs tagjának eskütételére is
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A megemlékezés zenés
irodalmi műsorát az Er-
zsébetvárosi Közösségi
Ház munkatársai szervez-
ték. Az ünnepi műsorban
közreműködtek a Jani-
kovszky Éva Művészeti
Általános Iskola tanulói, a

Budapesti Vándor Kórus
valamint Szabó Csilla és
Gieler Ferenc előadómű-
vészek. Erzsébetváros ön-
kormányzata nevében De-
vosa Gábor alpolgármes-
ter helyezte el a megemlé-
kezés koszorúját a Gérecz

emléktáblánál. Az ünne-
pélyes esemény pártpoli-
tika mentesen zajlott, mű-
vészeti kulturális műsor-
ral emlékeztek a jelenlé-
vők az 50 évvel ezelőtti
eseményekre. A megem-
lékezésen részt vettek a
helyi önkormányzat frak-
cióinak, több erzsébetvá-
rosi pártszervezetnek és
civil szervezeteknek a
képviselői is. A koszorú-
zás után magánszemélyek
helyezték el a megemlé-
kezés virágait az emlék-
táblánál. 

Molnár István képvi-
selő, a kerület főváro-
si küldöttje a Főváro-
si Közgyűlés október
26-i ülésén elfogadott
jövő évi útfelújítási
terv részleteiről, az
abban bekövetkezett
változásokról  tájé-
koztatta munkatár-
sunkat.

A tavalyi évben elfogadott
útfelújítási terv több szem-
pontból is módosításra szo-
rult, ezért kellett a közgyű-
lésnek ismételten napirend-
re tűznie azt. Ezek a válto-
zások azonban egyértelmű-
en pozitívak. 
- A 2006. évben lefolytatott
közbeszerzési eljárások
ajánlati árai alacsonyabbak
voltak az előre tervezettnél
és az árakat tovább csök-
kentette az, hogy a felújítá-
sokat útvonalakban és nem
egyes utcákra szabdaltan
végezhették el a kivitele-

zők. Ezért az eredetileg ter-
vezett 94 darab útfelújítás
helyett a jövő évi költség-
vetés 133 utca, illetve útvo-
nal felújítását teszi lehető-
vé. Ez az eredetileg terve-
zett 1,2 millió négyzetméter
helyett több mint 1,6 millió
négyzetméter felújítását je-
lenti - tájékoztatott Molnár
István. -A módosított prog-
ramba így bekerülhetett a
Wesselényi utca felújítása is
teljes szakaszon a Dohány
utca (Károly körút) és a
Rottenbiller utca között. A
változásokkal összességé-
ben 156 kilométernyi buda-
pesti úthálózat újulhat meg.

A 2006. évi útfelújítá-
sok kivitelezésénél bebizo-
nyosodott, hogy azoknak
egy, illetve két rétegben,
valamint a teljes pályaszer-
kezetben történő felújítása
előre nem határozható meg
teljes mértékben, azokat az
előkészítő, tervező munka
még befolyásolhatja, ezért
a jelenlegi módosításnál
valamennyi felújítást egy-
séges szerkezetben fogadta
el a Főváros. A gyors dön-
tés  lehetővé teszi, hogy a
közbeszerzési eljárások a
tervezésre és a lebonyolí-
tásra még az idei évben
megindulhassanak, így
2007. májusától elkezdőd-
hetnek a kivitelezések. 
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Erzsébetváros emlékezett
Bõvült a jövõ évi 
fõvárosi útfelújítási terv
A Wesselényi utca is megújul
Városligeti fasor - Lövölde tér
(Lövölde tér és Dózsa György út között) 16300 nm
Damjanich utca 
(Dózsa György út és Rottenbiller utca között) 13700 nm
Verseny utca 
(Murányi utca és Dózsa György út között) 2800 nm
Wesselényi utca 
(Dohány utca és Rottenbiller utca között) 14000 nm

Molnár István

Az ünnepi mûsorban közremûködtek a Janikovszky Éva Mûvészeti Általános Iskola
tanulói

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50.
évfordulója alkalmából koszorúzással egybe-
kötött ünnepi megemlékezést tartott a kerületi
önkormányzat október 23-án. A Klauzál téren,
ahol a forradalom hősi halottja, a fiatalon el-
hunyt Gérecz Attila első sírja is állt, ma emlék-
tábla jelzi, hogy Erzsébetvárosban is folytak a
harcok 50 évvel ezelőtt. 

A képviselő-testület tagjainak többsége elítéli az erőszakos cselekményeket
Az október 27-i
képviselő-testületi
ülésen napirenden
kívül olvasta fel
Hunvald György
polgármester azt a
Nyilatkozatot, mely-
ben az aláírók elha-
tárolódnak az elmúlt
napok, az 1956-os
forradalom 50. év-
fordulóján tapasz-
talható erőszakos
cselekményektől.

A képviselő-testület tag-
jainak többsége, az
MSZP- és az SZDSZ-
frakciók tagjai, valamint
dr. Bolesza Emőke füg-

getlen képviselő aláírták
a nyilatkozatot. A testület
KDNP- és Fidesz-frakci-
ójának tagjai, és Simon
Péter független képviselő
nem írták alá.

Kecskés Gusztáv a
KDNP-frakció tagja és a
Fidesz választókerületi
elnöke elmondta, hogy
azért nem írták alá a Nyi-
latkozatot, mert hiányol-
ták a dekrétumban „az
előzmények - Gyurcsány-
beszéd - és a káros követ-
kezmények - rendőri túl-
kapások - elítélését, va-
lamint megemlékezést
az ártatlan áldozatokról”.

A Nyilatkozat
„Az 1956-os magyar for-
radalom ötvenedik évfor-
dulóján Erzsébetváros év-
tizedek óta nem tapasztalt
erőszak színterévé vált. A
házak, melyek otthonunkat
jelentik és utcáink, ame-
lyeken hétköznap sétálunk,
munkába vagy hazafelé
igyekszünk, vandál düh
pusztításának voltak kité-
ve. Polgáraink biztonsá-
ga, tulajdona hosszú órá-
kon át veszélyben forgott.

Mi, Erzsébetváros
megválasztott képviselői
pártállástól függetlenül el-
ítéljük azokat, akik az ün-

nep, az emlékezés idejét
felhasználva a többség
nyugalmát és szabadságát
semmibe vevő tettekre ra-
gadtatták magukat. Elítél-
jük azokat is, akik szóval
vagy cinikus hallgatással
bátorították a randalíro-
zást.

Meggyőződésünk, hogy
az ország, és benne kerü-
letünk érdekét nem a felfo-
kozott indulatok, nem az
agresszióba torkolló be
nem jelentett demonstráci-
ók, hanem a nyugalom, a
politikai oldalak közötti
békés és felelősségteljes
párbeszéd szolgálja.”
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Kevesebb bizottság, kisebb költség, nagyobb hatékonyság

A korábbi ciklussal szem-
ben most kettővel keve-
sebb, azaz az előző 9 helyett
csak 7 bizottság alakult. A
korábbiak közül néhány
megszüntetésre illetve ösz-
szevonásra került. A
tényekhez hozzá tartozik,
hogy idén, még az előző
ciklus ideje alatt már
megszüntetésre került az
EU-integrációs- és az infor-
matikai bizottság is. 

Hunvald György pol-
gármester a bizottságok
megalakulásával kapcso-
latos kérdésünkre elmond-
ta: Erzsébetváros önkor-
mányzata, a képviselő-tes-
tület és a bizottságok  a ko-
rábbi években is hatékony,

Erzsébetváros fejlesztését
célzó munkát végeztek, így
polgármesterként rendkívül
számít a most megalakult
bizottságok munkájára. 

- Ahogy azt már az év
elején, a költségvetés ké-
szítésekor is mondtam, bi-
zonyos megszorító intéz-
kedésekre volt szükség az
évben, ám a nadrágszíj-
szorítást a képviselő-testü-
let nem a közszférán, nem
a lakossági támogatások
rendszerén, hanem magán
kezdte el. Már a ciklus vé-
gén jelentősen csökkentet-
tük néhány bizottságunk
taglétszámát, sőt bizottsá-
gok megszüntetésére is sor
került. Most pedig eljött az

ideje, hogy néhány bizott-
ság munkáját szétosszuk.
Egyrészről tehát önkor-
mányzatunk gazdasági
helyzete is indokolja a
döntést, másrészről a ko-
rábbi munka, és a meglévő
tapasztalatok ismeretében
a szakterületekkel kapcso-
latos döntések előkészíté-
sében már kisebb létszám-
mal is hatékonyan tudnak
működni bizottságaink.
Úgy gondolom, hogy min-
den párt a megfelelő szak-
embereket jelölte a bi-
zottságokba, így semmi
akadálya annak, hogy a
korábban megkezdett
munkát folytatni, sőt
fejleszteni tudják.

Bizottságok
Az elkövetkező ciklus-
ban 7 bizottság dolgozik
majd a szakterületeket
érintő testületi döntések
és határozatok előkészíté-
sén. A korábbi évekhez
képest nem lesz összefér-
hetetlenségi-, és jogi bi-
zottság, viszont három
fővel megalakult a men-
telmi bizottság. A szociá-
lis bizottság megszűnt
önálló bizottság lenni, a
jövőben az egészségügyi
és szociális bizottság látja
el a szférát érintő felada-
tokat. Az alábbiakban
összefoglalónkat olvas-
hatják a megalakult bi-
zottságokról. A bizottság
elnöke és tagjai a képvi-
selő-testület tagjai, míg a
külsős tagok a pártok de-
legáltjai. 

Pénzügyi 
Bizottság 
A bizottság 7 fővel ala-
kult meg, az előző cik-
lushoz képest 2 taggal
bővült. Elnöke Kardos
Péter lett, tagjai dr.
Kecskés Gusztáv, prof.
Dr. Hahn György  és
Solymári Gabriella. Kül-
sős tagjai Szokol And-
rás, Varga Tibor, Vásár-
helyi Sándor.

Mentelmi 
Bizottság 
Az új bizottság létszáma 3
fő, elnöke dr. Kecskés
Gusztáv, tagjai Gál
György és prof. Dr. Hahn
György. 

Gazdasági 
Bizottság 
A korábbi évekhez hason-
lóan a 11 fős bizottság el-
nöke Gál György lett. Tag-
jai Ádler György, Bán Im-
re, Fedrid Gábor,  Puskás
Attila Sándor, Vajda Gá-
bor. Külsős tagjai Jambrik
Róbert, Nyáry Brigitta,
Rácz György, Ruzsics
László, Czibula Csaba. 

Kerületfejlesztési
Bizottság 
A 9 fős bizottság elnöke
nem változott, a további-
akban is Fedrid Gábor vál-
lalta ezt a feladatot. A bi-
zottság tagjai Dr. Kispál
Tibor, Gerenday Ágnes,
Vajda Gábor, Ádler
György. Külsős tagjai
Bodrogi Bence Péter,
Perity László, Csontos Jó-
zsef és Klementisz Ádám.

Közrendvédelmi és
Környezet-
védelmi Bizottság 
A két szakterületet is el-
látó 9 fős bizottság elnö-
ke Bán Imre lett, aki az
előző ciklusban is a bi-
zottság elnöke volt. A ta-
gok Kardos Péter, Molnár
István, Parnó Román, Dr.
Albert István. Külsős ta-
gok Mózes Ernő,
Adamicska Erzsébet,
Borbáth András, Sztipich
Gábor.

Mûvelõdési 
Bizottság
Ennek a bizottságnak is bő-
vült a létszáma, mégpedig
a korábbi 9-ről 11 főre. El-
nöke Ripp Ágnes  lett, tag-
jai Gál György, dr. Kispál
Tibor, Solymári Gabriella,
Kardos Péter, Simon Péter.
Külsős tagok Balogh Eri-
ka, Székely Beáta, Faragó
Balázs, Juhász Ferenc,  Dr.
Gáspár Miklós. 

Szociális és 
Egészségügyi 
Bizottság 
Ez a bizottság a korábbi
ciklusban két külön szak-
terület bizottságaként sze-
repelt. A tagok összlétszá-
ma 16 fő volt. A most
megalakult összevont bi-
zottság 11 tagot számlál,
elnöke Solymári Gabriella
lett. Tagjai Ádler György,
Ripp Ágnes, Dr. Albert
István, Parnó Román, Dr.
Bolesza Emőke. Külsős
tagjai Horváthné Kiss Bri-
gitta, Merényi János, Ba-
ranyi Gyula, Bulzán And-
rás, Apáthy István. 

1848-49-es emlékhely a
Lövölde téren

A Lövölde tér felújí-
tási szándéka nem
újkeletű. A kerületi
önkormányzat már
tavaly döntött a fel-
újításról - tájékoz-
tatott Gál György, a
körzet képviselője.

A képviselő-testület ta-
valy határozott arról,
hogy a VI.-VII. kerületet
is érintő Lövölde tér er-
zsébetvárosi részét fel kí-
vánják újítani - mondta
Gál György képviselő. -
A tér felújításával kapcso-
latban pályázatot nyújtot-
tunk be a fővároshoz.

Mint a legutóbbi tes-
tületi ülésen kiderült, az
előző ciklus fővárosi
közgyűlésének egyik
utolsó döntése volt a pá-
lyázat támogatása, így a
költségek mintegy fele-
zésével a kerület és fővá-
ros közös beruházásában
újulhat meg a tér. 

- A testületi ülésen
nem csak a Lövölde tér
felújítása került szóba.
Döntöttünk arról is, hogy

a téren 1848-49-es emlék-
helyet alakítunk ki. Erről

pályázatot ír ki a kerület,
a beérkező pályamunkák
elbírálását 3 fős ad hoc bi-
zottság végzi majd. 

Az elbírálás után a
nyertes pályázatot testü-
let elé terjesztik, a végső
döntést a képviselő-tes-
tület hozza majd meg. 

Mint a képviselőtől
megtudtuk, az előzetes
tervek szerint a  Bajza
utca vonalán lévő üres
telken játszótér is épül-
het a közeljövőben. 

Gál György

Nem csak a Lövölde tér megújulása várható a körzetben.
Több útfelújítás is érinti majd a városrészt.

A képviselő-testület alakuló ülése után megalakultak a képviselő-testület munkáját segítő bizottságok,
melyekben elnökként és tagként a testület tagjai, külsős tagként a pártok delegáltjai vesznek részt. 
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- A Magyar Kerékpáros-
klub eljuttatta hozzánk ja-
vaslatát, melyben a már
jelenleg meglévő illetve a
tervezett kerékpáros útvo-
nalakkal kapcsolatban tet-
tek néhány figyelemre-
méltó indítványt. 

A téma kidolgozásá-
ban kitértek a szomszédos
kerületekkel megteremten-
dő kapcsolatokra is -
mondta a  bizottság elnöke. 

A közlekedési hálózat
terveinek, ezáltal a kerék-
párút-hálózat terveinek is,
illeszkednie kell a min-
denkori Fővárosi Közle-
kedésfejlesztési Koncep-
cióhoz, mely illeszkedést
a Kerületi Szabályozási
Terveken keresztül lehet
megvalósítani - tájékoztat
beadványában a Magyar
Kerékpárosklub. A Fővá-
rosi Önkormányzat Köz-
lekedési Ügyosztályának
tájékoztatása alapján a Fő-
városi Közlekedésfejlesz-
tési Koncepció kerékpá-
ros közlekedéssel foglal-
kozó része jelentősen nem
változott az elmúlt évek-
ben, a kerékpáros közle-
kedést csak a főbb útvona-
lakon szabályozza, a feltá-
ró jellegű kerékpár útvo-
nalakkal nem foglalkozik.

A javaslatban szerep-
lő elvek elősegítik az al-

ternatív közlekedési mó-
dok elterjedését, mely ja-
víthatja a zsúfolt közúti
közlekedést, valamint
környezetkímélőbb köz-
lekedést tesz lehetővé. A
kerékpáros közlekedés

alapvető szükséglete a
kellő számú és biztonsá-
gos kerékpár tároló meg-
léte. Felmerülhet az for-
galmasabb csomópontok
közelében elhelyezett zár-

ható tároló-szekrények
igénye, ilyen csomópont
többek között a Baross tér
illetve a Blaha Lujza tér,
valamint olyan, a lakos-
ság számára fontos he-
lyek közelében, mint pél-
dául a Garay tér. Ezen
felül az iskolák, közintéz-
mények, kulturális intéz-
mények közelében cél-
szerű olyan kerékpártáro-
lókat létesíteni, melyek-
hez a kerékpárok lakattal
rögzíthetőek.

- A Magyar Kerékpá-
rosklub által benyújtott
javaslat alapgondolatai
megegyeznek szakirányú
célkitűzéseinkkel, ezért
elvben támogatjuk a ja-
vaslatot, azonban a dön-
téssel megvárjuk a kerü-
letfejlesztési bizottság ha-
tározatát is - tette hozzá
Bán Imre. 

BBBBiiiizzzzoooottttttttssssáááágggg    eeeellllõõõõtttttttt     aaaa    jjjjaaaavvvvaaaassssllllaaaatttt

A kerékpárosok helyét jel-
zõ útburkolati jel

Kedves Szülõk!
Bizonyára emlékeznek rá, hogy
az elmúlt évben sok gyermek-
hez ellátogatott a Mikulás és a
krampusz.
Ajándékokkal tették boldogab-
bá, meghittebbé az ünnepet.
Hamarosan itt a december: alig
néhány hét és kopogtat a várva
várt Mikulás, hogy minden
széppel, jóval „aranydió mo-
gyoróval” szerezzen örömet gyermekeinknek. Az MSZP Er-
zsébetvárosi Szervezete – amint az elmúlt években is –
több, apró meglepetéssel szeretne hozzájárulni ahhoz,
hogy a kicsinyek december 6-ai estéje örömtelibb legyen.
Az idén is szeretnénk eljutni sok olyan, szerényebb körül-
mények között élõ családhoz, ahol a 12 év alatti gyerme-
kek már nagyon készülnek az ünnepre. Természetesen a
család saját ajándékait is átadjuk. A Mikulás „elõjegyzési
naptárnak” összeállításához kérjük, 2006. november 27-ig
hívják a 3-427-531-es telefonszámot, vagy keressék fel az
Erzsébet krt. 40-42-ben lévõ irodánkat hétfõtõl csütörtökig
11 és 17 óra között.
Mivel lehetõségeink korlátozottak, kérjük Önöket, minél
elõbb jelentkezzenek, mert csak  a határidõig leadott je-
lentkezéseket tudjuk figyelembe venni.

A tanácsnokok feladata,
hogy a hozzájuk téma sze-
rint tartozó területek mun-
káját felügyeljék, támogas-
sák. A tanácsnokok munká-
ja általában nem egy terüle-
tet érint, szerepük szerint
például több bizottság mun-
kájában is részt vesznek.
Tanácsnokok
Emberjogi: Gerenday Ág-
nes � EU integrációs: dr.
Kispál Tibor. � Gazdasági:
Puskás Attila Sándor � In-
formatikai: Parnó Román.
� Kerületfejlesztési: Ádler
György � Költségvetési:
Prof. Dr. Hahn György �
Szociális és egészségügyi:
dr. Bolesza Emõke.
A humánpolitikai tanács-
nok pozícióját betöltõ kép-
viselõrõl még nem szüle-
tett döntés. A fõvárosi kül-
dött, ahogy a korábbi évek-
ben is, Molnár István kép-
viselõ lett.
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A Mikulás házhoz jön

Tűzvédelmi szem-
pontból igencsak
veszélyes időszak a
tél, amikor a fűtés
mellett az elektro-
mos berendezések
hibája, vagy helyte-
len használata, de a
nyílt láng - például
gyertya - is okozhat
tűzeseteket. Kardos
Péter, a közrendvé-
delmi és környezet-
védelmi bizottság
tagja hívja fel a la-
kók figyelmét né-
hány fontos védelmi
szempontra. 

- Az Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság
szóvivője felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a fű-
tési szezon kezdetén
megnő a lakástüzek és
szén-monoxid-mérgezé-
sek veszélye. Évente
mintegy 6000-6500 la-
kástűzhöz riasztják a tűz-
oltókat. Tavaly összesen
168-an vesztették életü-
ket és 472-en sérültek
meg tűzben. Erzsébetvá-
rosban is kötelező érvé-
nyű a társasházak tulaj-

donosai számára, még a
fűtési szezon kezdete
előtt átvizsgáltatni a ké-
ményeket. Erre a Fővá-
rosi Kéményseprő-ipari
KFT.  munkatársai is fel-
hívják a figyelmet. A né-
hány ezer forintos vizs-
gálat nem terheli túl a la-
kóközösség kasszáját,
viszont életeket menthet.
Jobb kicsit későn, mint
soha: a fűtési szezon
kezdetén sem késő át-
vizsgáltatni a különböző
tüzelő-fűtő berendezése-
ket, hiszen a gázfűtéses
lakásokban a vissza-
áramló égéstermék szin-
tén tragédiához vezethet.

A hónapokon keresztül
használaton kívüli be-
rendezésekben több apró
hiba is előfordulhat, ami
miatt célszerű - lehető-
ség szerint használat
előtt! -  átvizsgáltatni
őket. 

A hideg beköszönté-
vel és az ünnepek köze-
ledtével nagyon sokan
használnak különféle
díszgyertyákat, melyek
közül több nem felel
meg a biztonságnak. Az
adventi koszorúk kifeje-
zetten a tűzveszélyes ka-
tegóriába tartoznak, hi-
szen a száraz növények,
manapság divatos gyü-
mölcsök pillanatok alatt
lángra kaphatnak. A vá-
sárláskor nagyon oda
kell figyelni, hogy a mé-
csesek, olajos-illataro-
más párologtatók anyaga
kibírja a nyílt láng okoz-
ta hőt. Télen ráadásul so-
kan szárítják a kimosott
ruhát a radiátorokon,
konvektorokon, pedig
ezeknél a legtöbb eset-
ben kifejezetten tilos a
berendezés letakarása.

A fûtés és a nyílt láng veszélyei

Kardos Péter

Bán Imre

A közrendvédelmi és környezetvédelmi bizottság
október 26-án tárgyalta a Magyar Kerékpáros-
klub javaslatát, a kerület kerékpáros-barátabbá
tételének lehetőségeiről. Bán Imre a bizottság elnö-
ke tájékoztatott a javaslat lényegéről.

Két keréken, biztonságban



KKKKÖÖÖÖZZZZÉÉÉÉLLLLEEEETTTT ––––     KKKKIIIISSSSEEEEBBBBBBBBSSSSÉÉÉÉGGGG6 2006/18. szám

Néhány fontos részletet
kiemelve ebből követke-
zik most egy ízelítő!

A kilenc éve működő
városrehabilitációs pályá-
zat - a támogatási rend-
szer kétszintű, melyben a
meghatározó felek egy-
részt a Főváros, másrészt
a kerületi önkormányzat-
ok -  egy jól működő pá-
lyázati program, viszont
közel egy évtized után né-
mi felülvizsgálatra szorul. 

Az ügyben érintettek
úgy ítélik meg, a támoga-
tási forrás csökken, a há-
zak rossz anyagi háttérrel
rendelkeznek és sokan
még mindig csak az élet-
veszély elhárítását célzó
munkáknál tartanak. A
megkérdezettek szerint az
igazságosabb elosztás mi-
att a jövőben előnyben
kellene részesíteni a hal-
mozott problémákkal
küzdő társasházakat és

nagyobb esélyt kellene
adni a valóban támogatás-
ra szorulóknak, valamint
bővíteni kellene a pályá-
zók körét a hat lakásosnál
kisebb társasházakkal. A
vélemények alapján az
önkormányzatokon a sor,
hogy ösztönözzék a tár-
sasházak befektetési ked-
vét, és vonzóbbá tegyék a
kamatmentes vagy a ka-
mattámogatásos hitelt. A
házak így tudatosan ter-
vezhetnének és bizton-
ságban érezhetnék saját
jövőjüket. A pályázatnak
lehetőséget kellene te-
remtenie arra, hogy a há-
zak pályázhassanak úgy-

nevezett üzemezett felújí-
tási munkákra is. Ehhez
kapcsolódóan kötelezővé
tennének számukra egy
teljes állapotfelmérést is,
a felmérések során a tár-
sasházaknak a gázveze-
ték-ellenőrzéseket is el
kellene végeztetniük, így
időben figyelmet fordíta-
nának a megelőzésre,
amely megoldhatná a
gázbiztonság kérdését is. 

A felmérésben részt-
vevők szerint nagy előre-
lépés lenne, ha a többször
pályázó házak esetében a
Főváros elfogadná a már
korábban benyújtott, a
pályázathoz nélkülözhe-
tetlen törzslapot, melynek
beszerzése a pályázathoz
csatolt dokumentumok
közül a legbonyolultabb
dolog.

A pályázatok követel-

ményeivel az érintettek-
nek alapvetően nincs
problémájuk, viszont a
pályázati határidőt szíve-
sen meghosszabbítanák. 

Erzsébetváros
pozitív példa
A tanulmányban találha-
tó egy összesített táblá-
zat, amely értékeli a ke-
rületek pályázatainak
erősségeit és gyengesé-
geit. Ebben Erzsébetvá-
rosra vonatkozóan pozi-
tívumként említik, hogy
minden célcsoport szá-
mára Fővárosi és kerüle-
ti pályázatot is működtet,
van egyszeri célzott tá-
mogatásra kiírt pályáza-
ta, magas vissza nem té-
rítendő támogatást ad és
önrész nélkül, magas tá-
mogatás mellett nyújt hi-
telt is.

Az alakuló ülésekre októ-
ber 9-én és 10-én a Polgár-
mesteri Hivatal dísztermé-
ben kerület sor, ekkor tették
le esküjüket is a nyertes
képviselők. 

Kisebbségi 
referens
Bővebb információt Varga
Monikától, a kisebbségi re-
ferenstől kaphatnak a 30-
655-28-34-es telefonszá-
mon. Cím: 1072  Budapest,
Garay utca 5. 312. szoba.

Bolgár
Kirov Péter elnök
06(20)322-2433, Salamon
Lajos média felelős,  Ka-
nazirev Nikoletta, Tyü-
tyünkov Galin, Todoranov

Joncsev Matej, elnökhe-
lyettes. 
Levelezési cím
kirov.peter@chello.hu,
honlap: www.bulgaria-
pesten.uw.hu.

Cigány (Roma) 
Farkas Jenő elnök
06(20)228-0500, Farkas
Attila, elnökhelyettes, Ber-
ki Béla, Kállai Dezső,
Baranyi Gyula .
Levelezési cím: Iroda:
1071 Damjanich u. 46. 

Görög 
Prodromidisz Nikosz elnök
06(70)274-2189, Tipu
Eleni elnökh., Cahuridisz
Olga, Prodromidisz Péter,
Szabó Margaréta.

Levelezési címek: 1106
Hárslevelű út 21. Fax:
264-3441, nikolaos@vip-
mail.hu.

Horvát
Bencsik Katalin elnök
0 6 ( 3 0 ) 2 0 0 3 9 1 9 ,
Kricskovics Antalné,
Dékity Márk, elnökhelyet-
tes, Csepelszigeti Ferenc,
Kolozsvári Norbert. 
Levelezési cím: pozega@-
freemail.hu

Lengyel
Hardy Olivér elnök 06(70)-
540-2003, Hardy Jenő,
Szabó Olívia Alekszandra,
Pászt Patrícia, elnökhelyet-
tes,  Pászt Vilmos. Levele-
zési cím: elko@pobox.hu

Német
Frigyesi András elnök,
Andorfer Béla, elnökhe-
lyettes, Zwickl Mónika,
Keller Dávid, Tóth Dániel.
Levelezési címek: Iroda
352-9688, 1077 Rózsa u.
20. (ENKÖ)
enko@axelero.hu. 
Irodavezető: Kiss Helga
06(20)9533-420 ügyelet:
szerdánként 14-16 óra,
helga.kiss@chello.hu

Román
Magyar Péter Márius elnök
06(30)436-4125, Dr.
Bogyirka Emil, elnökhe-
lyettes,  Czakó Elene, Árvai
Lívia,  Nika Ignác. 
Levelezési cím:
mario@oszk.hu

Ruszin
Soltész Géza elnök
06(20)-468-5359, dr.
Mikóházi István, elnökhe-
lyettes, Móré Katalin,.
Pálmai Márta, Soltész Ró-
bert. 

Szerb
Lásztity Alexandra elnök
0 6 ( 2 0 ) 3 3 6 - 9 0 7 0 ,
Dujmov Dragomir, elnök-
helyettes,  Asabinyné
Rockov Olga, Hrisztov
Jordán,  Kotorcevic Juli-
anna. 
Levelezési cím: 1027 Ka-
pás u. 31. 372-2720,
lasztitya-@free-mail.hu.

Örmény
Gogescou László Mihály
elnök 06(20)-965-3056,
Gogescou Márta Katalin,
elnökhelyettes, Jakobovits
Katalin Anna,  Halász An-
na,  Kauzcky Zsolt.

Megalakultak az Erzsébetvárosi Kisebbségi Önkormányzatok
Erzsébetvárosban 10 kisebbség jelöltjei vettek részt a választáson, közülük az elkövetkező ciklusban az
alábbi jelöltek képviselik majd választóik érdekeit. A választás mind a 10 kisebbségi önkormányzat es-
tében eredményes volt, így Erzsébetvárosban bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel német, örmény, ro-
mán, ruszin és szerb kisebbségi önkormányzatok alakulhatnak. 

ÜÜÜÜtttteeeemmmmeeeezzzzeeeetttttttt    ffffeeeellllúúúújjjjííííttttáááássssiiii    mmmmuuuunnnnkkkkáááákkkk,,,,    aaaa    ttttáááárrrrssssaaaasssshhhháááázzzzaaaakkkk    bbbbeeeeffffeeeekkkktttteeeettttééééssssiiii    kkkkeeeeddddvvvvéééénnnneeeekkkk    nnnnöööövvvveeeelllléééésssseeee

Közös képviselõk ötletei a társasház-felújítási pályázatokhoz
A fővárosi közös képviselők véleményét kérte ki egyik kutatása során a
Studio Metropolitana Kht. megbízásából a Capital Research Piac-és
Közvéleménykutató Intézet. A társasházak felújítását támogató pályáza-
ti rendszerről készült összegzés rámutat arra, hogy az érintettek milyen
módosításokat képzelnek el a jövőben. 

AZ ERZSÉBETVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT CIVIL
SZERVEZETEK 1%-OS HIRDETMÉNYEI 

TOVÁBBRA IS INGYENESEN JELENHETNEK MEG LAPUNKBAN!

1111%%%%    1111%%%%    1111%%%%    1111%%%%    1111%%%%    1111%%%%    

Felhívás
Az Örmény Kultúra Barátainak Erzsébetvárosi Egyesülete
és az Erzsébetvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
könyvgyûjtést szervez hajléktalanok részére. Kérjük fölös-
legesé vált könyveit ne dobja ki.
A felajánlásokat a következõképpen juttathatják el hoz-
zánk: Személyesen : Bp. VII. Wesselényi u 17. Ö.K.B.E.E.
irodája. Telefonon, illetve e-mailen  történõ egyeztetés
alapján. Telefon: 06-20-9653056 /Gogescu László/
E-mailen: ormenykultura@vipmail.hu.

Az Örmény Kultúra Barátai
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Az influenza, azon
kívül, hogy kifejezet-
ten rossz közérzettel,
fájdalmakkal jár,
egy rendkívül rossz-
indulatú betegség,
melynek szövődmé-
nyei nagyon ritkán
ugyan, de halálosak
is lehetnek. 

A megelőzés főként az idő-
sek, a gyermekek és a kró-
nikus betegek esetében
rendkívül fontos. Dr.
Bolesza Emőke képviselő,
egészségügyi tanácsnok tá-
jékoztatja olvasóinkat az
oltással kapcsolatos tudni-
valókról. 
- Idén is, mint minden év-
ben eddig, a háziorvosi
rendelők megkapták az inf-
luenza védőoltásokat, me-
lyeket az érintett réteg, az
egészségügyi dolgozók, a
krónikus betegek és a 60 év
felettiek november elejétől
ingyenesen kaphatnak
meg. 

Mindazok, akik a fenti
kategóriákba tartoznak, há-
ziorvosuktól azonnal meg-
kaphatják a védőoltást.
Mások, akik be szeretnék

magukat oltatni, azok a há-
ziorvostól kapott recept
alapján a gyógyszertárból

szerezhetik be az oltóanya-
got, melyet a háziorvos ad
be. Érdemes nem csak a
legveszélyeztetettebbek-

nek megfontolni a védeke-
zésnek ezt a módját.

- Kifejezetten ajánlott
közösségbe járó gyerme-
kek számára is a védőoltás
beadatása, mivel - a még az
egyébként egészséges fel-
nőtt szervezet számára is
megterhelő az influenza - a
gyermekeknél komolyabb
szövődményekkel is járhat
a megbetegedés. 

Jó, ha a szülők tudják,
az ősz a legalkalmasabb
időszak arra, hogy gyerme-
keiket beoltassák. Az influ-
enza elleni oltás minden-

képpen a járvány kitörése
előtt a leghatékonyabb, de
még december-januárban
sem késő.

Influenzaoltás – sokaknak ingyen

„Sajnálom, hogy a legutóbbi szá-
mukban háttér-információ nélkül tet-
ték közzé egy cég hirdetését a hon-
lap készítésrõl. Természetesen más
helyek is vannak a Web-en, ahol fé-
lig kész sablonok alapján pillanatok
alatt honlapot lehet "gyártani". Köz-
tudott, hogy vannak a hálóról ingye-
nesen letölthetõ szövegszerkesztõ
programok és minimális költséggel
beszerezhetõ használt számítógé-
pek is. Ennek ellenére, senki nem
gondolja, hogy arra kellene bíztatni
a civil világot, hogy ezeket használ-
ja, és meg se kíséreljen pályázni
komolyabb számítógépekre és le-
gális szoftverekre.
Ugyanez a különbség létezik a
Web-lapok esetén is. Nem mindegy,
hogy egy lapra a Google keresõjé-
vel rá lehet találni vagy sem. Az se
mindegy, hogy meddig és milyen
feltételek mellett van lefoglalva a
honlap címe a hálón. Hasonlóképen
nem mindegy a tartalom karban
tarthatósága, ill. a kapcsolatfelvétel

lehetõsége sem a honlap tulajdono-
sával. Ráadásul az ingyen honlapot
fenntartó szerverek esetén a honla-
pokra kéretlen hirdetéseket is rá-
kapcsolnak. Ezért nem jogalap nél-
küli, ha a weblap készítõ pénzt kér
a minõségi munkáért, megdolgozik
érte.
Minél jobban szerkesztett és „keres-
hetõbb” a honlap, annál magasabb
a díjszabás, de annál többen talál-
nak rá a honlap információira is. Így
nagyobb a kapcsolatfelvétel lehetõ-
sége is. Természetesen minden civil
szervezetnek szíve joga megvá-
lasztani, hogy milyen honlapot akar.
Vannak egyszerû és „olcsó” megol-
dások. Lehet, hogy a cikkben emlí-
tett megoldás kielégíti az adott fel-
használó igényét, de bizonytalan
az, hogy mennyire lesz  „kereshetõ”
a világhálón, ezért nem árt az alter-
natív megoldásokra is felhívni a fi-
gyelmüket.

Freud Klára 
LAKSZ tanácsadó”

Cikkünket nem „ajánlásnak szántuk,
egyszerûen figyelemfelhívásnak
mindazon civil szervezetek számára,
melyek most ismerkednek az internet,
a saját honlapok nyújtotta lehetõsé-
gekkel. Az ajánlott honlapot megnéz-
tük, ott több közismert szervezet, cég
ajánlását, honlapját is megtaláltuk. Mi-
vel ingyenes szolgáltatásról van szó,
nem „egy cég hirdetéseként”, hanem
felhívásként tettük közzé az anyagot.
Szándékunk szerint, soha, egyetlen
civil szervezetet sem biztatnánk arra,
hogy - amennyiben lehetõségeik en-
gedik - az internet világában, az infor-
matika bármelyik ágában az elmara-
dottabb, vagy a rosszabb, kevésbé
hasznos lehetõséget válasszák. Azt
azonban tudjuk, hogy a civil szerveze-
tek anyagi lehetõségei általában szû-
kösek, nemhogy a legjobb technikai
lehetõségek között nem válogathat-
nak, de sokuknak még az internetes
csatlakozása sem megoldott. Figye-
lemfelkeltõ cikkünket elsõsorban azok
számára címeztük, akik eddig még,

anyagi vagy más indokok/okok alap-
ján, nem éltek a világháló nyújtotta le-
hetõségekkel. Tény, hogy ha a már
meglévõ modern technikai eszközök
mellett az anyagi fedezet is adott ah-
hoz, hogy valaki saját tárhelyet és
honlapot üzemeltessen, annak frissí-
tésérõl szakember megfizetése mel-
lett gondoskodjon, akkor nincs szük-
ség az általunk ajánlott - egyébként
nyilvánvalóan csak egy a sok közül -
honlap szolgáltatásainak igénybevéte-
lére. Azonban feltételezve, hogy sok
olyan civil szervezet van, ahol nem en-
gedhetik meg maguknak a fentieket,
hasznos lehet a legkisebb tárhely is az
interneten.Pontosan ezért, mint „alter-
natív megoldásra” szerettük volna fel-
hívni a figyelmet. Mi csak örülünk an-
nak, ha olyan civil szervezettel kerü-
lünk kapcsolatba, ahol nem jelent
problémát a tárhely bérlése vagy
megvásárlása, a weblap készítõ kifi-
zetése, a frissítés finanszírozása.
A témát lezártnak tekintjük.

- a szerk. - 
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dr. Bolesza Emõke
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Az oltás csak egy pillanatnyi kellemetlenséggel jár

A választási plakátok
eltávolítására október
végéig volt lehetősé-
gük a jelölőszerveze-
teknek, illetve azok-
nak, akik ezeket elhe-
lyezték. Erzsébetvá-
rosban a pártok
ugyan nem, de a köz-
hasznú munkásokat
foglalkoztató Kamilla
KHT. október elején
megkezdte a plakátok
eltávolítását. 

Sztipich István a Kamilla
KHT. vezetője elmondta,
hogy a választás után terv-
szerűen megkezdték a pla-
kátok eltávolítását. Ezzel
együtt azonban, nem csak a
választási plakátokat, ha-
nem az egyéb, illegálisan
elhelyezett szóróanyagokat,
hirdetményeket is eltakarít-
ják. 

- A közhasznú munká-
saink munkaidőben, kedd-
től csütörtökig kaparják,
mossák a kiragasztott pla-
kátokat, a többi napokon a
tereket takarítják. Október
27-re végeztek a Külső-
Erzsébetvárosi, azaz a Dó-
zsa György út és
Rottenbiller utca közötti
részt magába foglaló terü-

lettel. Csak az ebből, azaz
a plakátokból, falragaszok-
ból, illegálisan elhelyezett
hirdetményekből szárma-
zó hulladék mennyisége
elérte a 6,4 m3-t.

A „Kamillások” októ-
ber 31-én megkezdték Kö-
zépső-Erzsébetváros, azaz a
Rottenbiller utca és az Er-
zsébet  körút közötti terület
„plakáttalanítását” is. A ter-
vek szerint ezen a szaka-
szon két hét alatt végeznek,
és november végéig a kerü-
let korábban kimaradt része
is megtisztul a plakátoktól
és az egyéb - illegálisan
elhelyezett - hirdetmények-
től. Sokan nem tudják, hogy
Erzsébetvárosban a kerületi
önkormányzat az útkeresz-
teződésekben már évekkel
ezelőtt kihelyezte a lakossá-
gi hirdetőtáblákat, ahol le-
gálisan hirdethetnek a lakók
és a civil szervezetek is. Az
egyéb helyeken elhelyezett
hirdetmények kiragasztói
egyébként szabálysértést
követnek el. 

Sztipich István elmond-
ta, hogy most a hirdetőtáb-
lákat is letakarítják, így
„tiszta lappal” indulhatnak
a hirdetést kirakni kívánók. 

Általános plakáttakarítás



KKKKÖÖÖÖZZZZBBBBIIIIZZZZTTTTOOOONNNNSSSSÁÁÁÁGGGG8 2006/18. szám

Vette a kamera
A Rottenbiller utcában egy élel-
miszerüzlet irodájából lopták el
a boltban dolgozó hölgy táská-
ját. A táskában személyi okmá-
nyok két bankkártya, étkezési
utalvány, vásárlási utalvány és
egy mobiltelefon, illetve kész-
pénz volt. Még aznap az ellopott
bankkártyával visszaélt a képen
látható férfi, aki egymás után
két alkalommal emelt le pénzt a sértett bankszámlájáról. Az
elkövetõrõl a bankautomata kamerája felvételt készített.

Trükköztek
A hivatalos
pénzváltó hely
kínálatánál ma-
gasabb árfolya-
mon ígért forint-
ról euróra vál-
tást két ismeret-
len férfi a Blaha
Lujza téren a
sértettnek. Az üzlet megköttetett, azonban korántsem min-
denki megelégedésére.
Amikor a sértett átadott 320 ezer forintot a „pénzváltók-
nak”, egyikük megmutatta, hogy a nála lévõ euro nem ha-
mis. Ugyanakkor közölte, hogy korábbi ígéretével ellentét-
ben mégis magasabb árfolyamon vált. Erre a forint tulajdo-
nosa visszakérte pénzét, amirõl késõbb kiderült, hogy 320
ezer forint helyett csupán 14 ezer forint.
Az 1. számú grafikán látható tettes 185 cm magas, felte-
hetõen arab férfi. Átlagos testalkatú, jól öltözött, fekete, hul-
lámos hajú, szeme sötétzöld színû. Elkövetéskor világos-
kék farmernadrágot és rövid ujjú, világos színû inget viselt.
Társa, feltehetõen magyar férfi, magassága kb. 165-169
cm, kövér, sötét szemû, fekete, rövid hajú.

Betörték az ablakot
Egy Erzsébet
körúti lakásból
vittek el értéke-
ket ismeretlen
elkövetõk. A la-
kás ablakát be-
törték, bemen-
tek, majd on-
nan különféle
mûszaki tárgyakat és készpénzt tulajdonítottak el.
Az egyik elkövetõ (1.sz. grafika) 25-30 év közötti, vékony
arcú, szõke, rövid, tüsi hajú férfi.
A másik elkövetõ (2. sz. grafika) 25-30 év közötti, sötétbar-
na színû, hosszú, hullámos hajú, szögletes arcú férfi.

A Budapesti Rendõr-fõkapitányság VII. Kerületi Rendõrka-
pitánysága kéri, aki a képeken látható személyeket felis-
meri, jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a bûncselek-
ménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelke-
zik, hívja a 461-8100 telefonszámot, illetve tegyen bejelen-
tést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú”
zöld számán, a 107 vagy a 112 központi segélyhívó tele-
fonszámok valamelyikén.

A csalók célpontjai a nyugdíjasok 
Az időskorúak, az
egyedülállók, a nők,
a gyermek- és fiatal-
korúak, a hajlékta-
lan, valamint a fo-
gyatékossággal élő
személyek bűncse-
lekmények elköveté-
se szempontjából po-
tenciálisan veszé-
lyeztetettek.

Az elmúlt évben 235.406
sértettet regisztrált a rend-
őrség, ebből időskorú - a
statisztikai rendszer a 60.
életévüket betöltött sze-
mélyeket érti - áldozatok
száma 33.729 volt, tehát
minden 8. ember, akivel
szemben bűncselekményt
követtek el - derül ki az
ORFK Bűnmegelőzési és
Esélyegyenlőségi Osztály
tájékoztatójából. Sérel-
mükre jellemzően - első-
sorban - személy és va-
gyon elleni (lopás, betö-
réses lopás, csalás stb.)
bűncselekményeket kö-
vetnek el. 

Az utóbbi hónapok-
ban a főváros több kerüle-
tében, illetve a környező
megyék (elsősorban Pest,
Veszprém, Fejér, Szolnok
stb.) településein megso-
kasodtak az olyan jellegű
csalások, melyek során az
idős, nyugdíjas szemé-
lyek tájékozatlanságára,
kiszolgáltatottságára,
egyedül élésére, kifejezet-
ten idős korára és ebből
adódóan gyengeségére
alapozva kísérlik meg a
bűnözők az otthon tartott
pénzeik megszerzését. 

Előfordul, hogy rend-
őrnek, postásnak, önkor-
mányzati dolgozónak, a
nyugdíjfolyósító munka-
társának, hittérítőnek, hi-
telügyintézőnek adják ki
magukat. Ezt követően
már könnyű dolguk van
az értékek feltérképezésé-
re a tulajdonos figyelmé-
nek elterelésében.

Az ilyen jellegű bűn-
cselekményekre jellemző,

hogy a bizalom elnyerése
érdekében az elkövetők
által alkalmazott legen-
dák egyre sokszínűbbek,
aktualizáltabbak, az adott
körülményekhez jól il-
leszthetőek, ezáltal meg-
tévesztésre alkalmasak. A
kiszemelt áldozatnak
előnyt, jót, hasznot ígér-
nek, melynek hatására an-
nak védekezési mecha-
nizmusa „kikapcsol”, el-
marad az egészséges ké-
telkedés, a kontroll, és az
eredmény a bekövetkezett
bűncselekmény.  

Ezeknek a cselekmé-
nyeknek a felderítése
több szempontból is ne-
héz. Egyrészt a sértettek
gyakorta az elkövetés
után hosszabb idő eltelté-
vel tesznek bejelentést a
rendőrségen. Másrészt a
sértettek figyelmetlensé-
ge, korából következő fo-
gyatékosságai miatt kevés
olyan információval ren-
delkeznek, amelyek segít-
hetik a bűncselekmény
körülményeinek tisztázá-
sát, az elkövetők azonosí-
tását. Jellemző az is, hogy
az idős emberek szégyel-
lik, és magukat okolják a
történtekért és csak az is-
merősök, vagy a hozzá-
tartozók bíztatására, vagy
felszólítására értesítik a
rendőrséget.

ERDEI BALESET

- Mennyivel ment, maga õrült?! Három és fél milliméter a féknyoma...

Közérdekû rendõrségi telefonszámok
BRFK SMS-vonal hallássérülteknek: 06 (20) 9000-107 
ORFK Telefontanú (bûncselekmények): 06 (80) 555-111 
ORFK központi zöld szám: 06 (80) 201-303 
BRFK Drog segélyvonal: 06 (80) 202-502 
BRFK Vagyonvédelmi Osztály: 06 (80) 201-343 
BRFK Kaptár csoport (ingatlancsalások): 06 (80) 323-232
VII. kerületi rendõrkapitányság: 461-8100
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VILLAMOSSAL ÜTKÖZÖTT. A Nyugati tér irányába haladó 6-os villamos a
Wesselényi utcánál egy személygépkocsival ütközött október 26-án délután. A baleset
következtében hárman könnyebb sérülést szenvedtek.

Október 23-án a VII. ke-
rületi rendőrkapitányság
rendőrei közül 97-en
vettek részt a rendvédel-
mi munkában - tudtuk
meg dr. Nagy-Juhák Ist-
vántól, a VII. kerületi
rendőrkapitányság veze-
tőjétől, aki az említett
napon, a kapitányság il-
letékességi területén tör-
tént eseményekkel kap-
csolatban adott rövid tá-
jékoztatót. 

Az összecsapás során
a kerületi rendőrök közül
nem sérült meg senki, to-
vábbá az erzsébetvárosi
rendőrkapitányságra nem
állítottak, illetve nem
vettek őrizetbe senkit.

A károkkal kapcso-
latban a következőket is-
mertette: az Astoriánál
történt összecsapás fo-
lyamán 3 személygépko-
csi sérült meg, ebből
egyet teljesen szétvertek,

kerekeit kiszúrták, egy
másiknak a motorházte-
tőjét bezúzták, elvitték a
KRESZ-tartozékokat, a
csomagtartóban tárolt
négy gázálarcot, négy re-
peszálló mellényt, négy
védősisakot, egy literes
könnygázszóró palackot,
és négy gázálarc táskát
felszereléssel. Továbbá
egy személygépkocsinak
kiszúrták a kerekét, illet-
ve összekarcolták. 

Közel félmillió forint ér-
tékű bronz tárgyakat lop-
tak el egy Erzsébet kör-
úti lakberendezési és
ajándékbolt kirakatából
szeptember 8-áról más-
napra virradó éjszaka.
Az ismeretlen tettes(ek)
betörték az üzlet kiraka-
tát és onnan 6 db bronz
szobrot, 3 db bronz pla-
kettet, valamint 1 db
bronz érmét vittek el. Az
ellopott tárgyak értéke
507 ezer forint, közülük
kettő a mellékelt fotókon
látható.

A kerületi rendőrka-
pitányság kéri, aki felis-
meri a képeken látható
tárgyakat, hollétükről
érdemi információkkal

rendelkezik, hívja a ka-
pitányság bűnügyi osz-
tályát a 461-8100 tele-
fonszám 231-es mellé-
kén.

Csaknem egy évtizede,
hogy Óbudán, a Flórián té-
ren felállításra került Mi-
hály Gábor 1996-ban ké-
szült alkotása: az emlékmű
a közúti balesetek áldozata-
inak állít emléket. Az em-
lékmű közadakozásból, az
ORFK - Országos Baleset-
megelőzési Bizottság, vala-
mint az érintett állami és
társadalmi szervek együtt-
működése révén valósult
meg. Hagyománnyá vált,

hogy az emlékműnél Min-
denszentek közeledtével
koszorúzási ünnepségre
kerül sor. Magyarország út-
jain tavaly 1278 személy -
egy átlagos falu lakossága -
veszítette életét.

A Országos Baleset-
megelőzési Bizottság a Ha-
lottak Napja alkalmából ez
évben is megszervezte a
koszorúzási ünnepséget a
Közlekedési Balesetek Ál-
dozatainak Emlékművénél.

Emlékülést tartottak
a Fővárosi Tűzoltó-
parancsnokságon
október 19-én az
1956-os forradalom
és szabadságharc
tiszteletére. 

A rendezvényen azok az
idős nyugdíjas kollégák
vettek részt, akik azokban
a vérzivataros időkben fi-
atal, erős tűzoltókként te-
vékenyen részt vettek a
keletkezett tüzek, károk
elhárításában. Hatvan-
egyen itt vannak még köz-
tünk, és harminchatan jöt-
tek el közülük az ünnep-
ségre. Jelen volt az akkori
budapesti tűzoltó osztály-
parancsnok, dr. Mari-
novich Endre özvegye és
fia is.

Dr. Bende Péter tűzol-
tó vezérőrnagy, fővárosi
parancsnok ünnepi beszé-
dében kiemelte, a tűzoltók
a harcok idején nem fog-
laltak állást egyik tábor
mellett sem, esküjükhöz
híven látták el feladatukat.
Totzl Károly nyugállomá-
nyú tűzoltó ezredes visz-
szaemlékezett az '56-os
politikai események alatti
tűzoltói beavatkozásokra.
Hiszen 1956 októbere ne-
héz feladatokat adott a fő-
város tűzoltóságának, 23-
án és az azt követő éjsza-
kán több tűzesethez is ri-
asztották a készenlétet. A
Lenin körút 64. számú ház

előtt például tízezrével
égették a könyveket és a
többméteres lángoszlopok
a környező házakat fenye-
gették. Október 24-én ti-
zenkét óra körül több izga-
tott hang jelezte, hogy ég a
Nemzeti Múzeum, amely-
nek környékén heves har-
cok dúltak, és az oltás
nagy nehézségek elé állí-
totta a tűzoltókat. Október
26-án a Bókay János gyer-
mekklinika egyik épülete
égett. November 6-án pe-
dig az Országos Levéltár-
hoz vonultak a tűzoltók a
levéltár pótolhatatlan érté-
keinek megmentésére.
Totzl Károly az esemé-
nyek felelevenítése során
név szerint említette azo-
kat, aki részt vettek a be-
avatkozásokban.

Ezt követően dr.
Bende Péter emléklapot és
ajándékcsomagot adott át
a jelenlévő nyugdíjas kol-
légáknak. Majd megko-
szorúzták az épület aulájá-
ban, a hősi halottak emlé-
kére felállított emléktáb-
lát. Hat tűzoltó: Hartmann
József főhadnagy, Hidas
Gyula főtörzsőrmester,
Tóth II. Ferenc törzsőr-
mester, Éliás Rezső törzs-
őrmester, Virág István őr-
mester és Csernus Tibor
szakaszvezető ugyanis a
forradalom áldozata lett. 

(Forrás:
www.tuzoltosagbp.hu)

Autókban okoztak kárt

'56-ra emlékeztek
a tûzoltók is

Megkoszorúzták a balesetek
áldozatainak emlékmûvét

Bronz szobrokat, plaketteket loptak
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Erzsébetvárosban
rendezték meg októ-
ber 28-án és 29-én a
Szektorlabda Európa-
bajnokságot, amelyet
Ripp Ágnes a művelő-
dési bizottság elnöke
nyitott meg. A közis-
mertebb nevén gomb-
fociként ismert, szek-
torlabda hivatalosan
elfogadott sportág. Az
egyetlen, melyet ha-
zánk adott a világnak.

A szektorlabda a hazánkban
jól ismert játéknak, a gomb-
focinak a szellemi-ügyessé-
gi sportággá fejlődött válto-
zata, látványában és élmé-
nyében is a futball játékát
formázza. A gombfoci ma-
gyar játék, melynek kelet-
kezése 1910-re datálódik, és
amely napjaikban is főként
a Kárpát-medence országa-
iban, elsősorban a magyar

lakta területeken népszerű,
mindazonáltal egyre több
európai országban is ked-
velt. 

A magyar szövetséget
1990-ben sikerült regisztrál-
ni, azóta Magyarországon
hivatalos sportág a 2004-től
már szektorlabda elneve-
zéssel jegyzett játék. A
sportág nemzetközi szövet-
sége 1993-ban alakult meg
Tiszavasváriban, a szerve-
zetet 2002-ben regisztráltak
hivatalosan budapesti szék-
hellyel. A sportágban, első
ízben, 1994-ben rendeztek
Európa-bajnokságot - az el-
ső világbajnokság 1996-ban
volt -, a négyévente sorra
kerülő megmérettetés lebo-
nyolításának idén az Erzsé-
betvárosi Közösségi Ház
adott otthont.

- A román szövetség
hirtelen és váratlanul le-

mondta a rendezést, és mi-
vel nem szerettünk volna,
szakítani a hagyományok-
kal, ezért úgy döntöttük Bu-
dapesten rendezzük meg az
eseményt. Annál is inkább,
mivel szerénység nélkül ál-
líthatom, hogy mi büszkél-
kedhetünk a legfejlettebb
bajnoki rendszerrel, és a
legjobb versenyzőkkel.
Hozzáteszem a szervezés-
hez igen rövid idő állt a ren-
delkezésre, így egy szeré-
nyebb és takarékosabb baj-
nokság megrendezése mel-
lett döntöttünk - tudtuk meg
Horváth Imrétől, a Nemzet-
közi Szektorlabda Szövet-
ség elnökétől, aki egyben a
Terézvárosi és Erzsébetvá-
rosi Általános Ipartestület
alelnöke. - Az ipartestület
elnökségi ülésén szóba is
hoztam a bajnokság lebo-
nyolításának lehetőségét,

melynek nyomán igen sok
segítség érkezett a testület
tagjaitól, illetve Krieger Ar-
túr elnöktől, majd a közös-
ségi háztól, amely biztosí-
totta a rendezés helyszínét.
Így sikerült októberben
megrendezni, immár ne-
gyedik alkalommal a Szek-
torlabda Európa-bajnoksá-
got, ahol Európa gombfoci-
zóit hívtuk össze. Úgy gon-
dolom, céljainknak megfe-
lelően ez a verseny elsősor-
ban a barátságos hangulatú
együttlétről, a közös játék
öröméről szólt. 

A bajnokság eredmé-
nye a következőképpen ala-
kult: a csapatok versenyé-
ben első lett Magyarország,
második, Szerbia, harmadik
Románia. Páros mérkőzés-
ben első Horváth Imre -
Magyar Antal (Magyaror-
szág), második Pákai
György - Soós János (Ro-
mánia), harmadik Mártonfi
István - Koszta Zoltán (Ro-
mánia), míg egyéniben első
Horváth Imre (Magyaror-
szág), második Pákai
György (Románia), harma-
dik Bőrcsök László (Szer-
bia).

A szervezők köszönik a
támogatói segítséget a kö-
zösségi háznak, az ipartes-
tületnek és a Jókai utcai
gombfoci szaküzletnek.

A kerület huszon-
egy általános és kö-
zépiskoláinak isko-
la-egészségügyi ellá-
tását 8 főállású is-
kolavédőnő látja el,
az iskolaorvosokkal
együtt.

Szeptember - október
hónapban a gyermekek
az iskolában 6. és 8. osz-
tályban védőoltást kap-
nak, 6. osztályban difté-
ria és tetanusz ellen (Di-
Te) és kanyaró-rubeola-
mumpsz ellen (MMR II)
emlékeztető oltásokat, 8.
osztályban pedig hepati-

tis-B elleni (fertőző-
májgyulladás) és
ENGERIX - oltást.

- A védőoltások köte-
lezőek és ingyenesek.
Fontos az oltások doku-
mentálása az oltási köny-
vekben, ugyanis ha a ta-
nuló nem tudja igazolni
meglétüket a középisko-
lában, akkor újra kell ol-
tani, ráadásul tanulmá-
nyokat sem folytathat, il-
letve munkát sem vállal-
hat külföldön ennek hiá-
nyában. Az eltűnt és elve-
szett oltási könyvekről
másolatot a lakóhely sze-

rinti védőnők készítenek,
ott ahol a gyermek 6 éves
koráig tartózkodott - tájé-
koztatott Tomposné Sár-
kány Mária iskolavédőnő. 

A védőoltások mel-
lett folyamatosan foly-
nak az intézményekben a
védőnők által végzett
tisztasági vizsgálatok,
amelynek célja az élős-
ködők elszaporodásának
megakadályozása. A
gyermekek hajszálain
gyakran találnak élő
vagy elhalt serkéket, a
hajas fejbőrön fejtetűt. A
gyógyszertárakban kap-

ható tetűirtó szerekkel
(PEDEX, NITIFOR,
NIX) hatékonyan kezel-
hetők, de speciális fésűk
segítségével a hajszálak-
ról az elhalt serkéket is el
kell távolítani.

A 7. és 8. osztályos
tanulók a napokban egy
kérdőívet visznek haza,
melyen keresztül arról
tájékozódnak, hogy a
családban előfordult-e
szív és érrendszeri meg-
betegedés 50 éves kor
alatt. A kérdőív célja,
hogy megfelelő vizsgá-
latok segítségével az Or-

szágos Gyermeklipi-
dológiai Központ mun-
katársai a veszélyeztetett
családokkal felvegyék a
kapcsolatot, mivel Ma-
gyarországon e megbete-
gedések a vezető halálo-
kok közé tartoznak, de
megfelelő életmóddal,
korai felismeréssel meg-
előzhetők. A tanév során
folyamatosan folynak a
páratlan évfolyamokon
az orvosi vizsgálatok és
az iskolában a védőnők
jelentős szerepet vállal-
nak az egészségnevelés-
ben is.

Pop fesztivál
az Almássy 
téren
Az Almássy Téri Sza-
badidőközpontban no-
vember 18-án kerül sor a
Cökxpon Ambient Prog-
ressive PoP Fesztiválra. 

A Cökxpon Ambient
Társaság régóta nem
mutatkozott saját feszti-
vállal a szigeten kívül.
Most végre újult erővel
vág bele a közös rizikó-
val vállalt bulinak, hogy
legyen már valami más
is a megszokott progra-
mokon kívül a budapesti
éjszakában! Ez a feszti-
vál nem csak a szigeti
cökxponos fellépők
krémjét sorakoztatja fel,
külföldi különlegesség-
gel is szolgál. 

A két zenei-vizuál
helyszínen és a vásárral,
massage-al, pránával és
más szolgáltatásokat kí-
náló tereken kívül egy
filmes szobát is kinyit,
betekintést engedve a ja-
pán Animék világába.
Sok-sok program, elvará-
zsolt környezet, finom
hangulat várja a láto-
gatókat. 

További információ:
www.almassy.hu inter-
netes honlapon vagy a
352-1572-es telefonszá-
mon.

Iskola-egészségügyi ellátás - fontos a megelõzés
AAAA vvvvééééddddõõõõoooollll ttttáááássssooookkkk    kkkköööötttteeeelllleeeezzzzõõõõeeeekkkk    ééééssss    iiiinnnnggggyyyyeeeennnneeeesssseeeekkkk

Szektorlabda Európa-bajnokság Erzsébetvárosban
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A Szegénység elleni
világnap alkalmá-
ból az Erzsébetvá-
rosi Közösségi Ház
a Kiút Egyesülettel
közösen egy színvo-
nalas kulturális
programmal ké-
szült. A műsort a
szervezők igyekez-
tek úgy összeállíta-
ni, hogy gyerekek-
nek és felnőtteknek
egyaránt szórakoz-
tató legyen. 

Váczi András igazgató
elmondása szerint a ren-
dezvényre kevesebben
jöttek el, mint amire szá-
mítottak, de ez érthető,
mert a szegénységet ne-
hezen vállalják fel az
emberek. Ennek ellenére
az összejövetelt hagyo-
mányteremtő céllal a kö-
vetkező években is sze-
retnék megszervezni. 

- Az esemény jó han-
gulatban telt, nagycsa-
ládok, óvodások és isko-
lások nézték meg a Mar-
cipán cica és a család cí-
mű élő szereplős, zenés,
bábműsort, melyet egy
házaspár két gyermeké-
vel adott elő. Szerepelt a
Mollini bűvész gyer-
mekstúdió és fellépett a

Bubik István Színkör,
melynek tagjai a Hair, a
Padlás, a Valahol Euró-
pában és további híres
musicalekből adtak elő
részleteket. Ezenkívül
kézműves foglalkozások
zajlottak, a résztvevők a

papírtechnika praktikái-
val ismerkedhettek, lehe-
tett nemezelni és puzzle-
ből képeslapokat kirakni.
A felnőttek részére szak-
ember nyújtott ingyenes
jogi tanácsadást.

Mi ezekkel a színes

programokkal szerettük
volna elfeledtetni a ne-
héz anyagi helyzetben
élőkkel a hétköznapi
gondjaikat és tudtukra
adni, hogy itt nem kell
szégyellniük a szegény-
ségüket. 

Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház évek óta megrendezi nagy sikerû Hangszervarázs címû
elõadássorozatát. Az óvodások, kisiskolások és családjaik részére szervezett rendezvé-
nyen a Múzsa együttes tagjainak elõadásában elõadásrészletek hangzanak el. Az Ope-
raház zenekarának mûvészei bemutatják a közönségnek, hogyan lehet a hangszereket
megszólaltatni, mûködtetni. A résztvevõk a különbözõ vonós, fa - és rézfúvós hangsze-
reket maguk is kipróbálhatják.  Az önkormányzat támogatásának köszönhetõen a muzsi-
ka világa elnevezésû rendezvényt a kerületi óvodások idén ingyen látogathatták.

BBBBáááábbbbjjjjááááttttéééékkkk,,,,     bbbbûûûûvvvvéééésssszzzzmmmmuuuuttttaaaattttvvvváááánnnnyyyy,,,,     mmmmuuuussssiiiiccccaaaallll

Színvonalas programokkal a szegénység ellen

Hangszervarázs

A Budapesti Elektro-
mos Művek Nyrt. és
az Észak-Magyaror-
szági Áramszolgáltató
Nyrt. az új tanév kez-
detével az általános is-
kolások részére bein-
dította Energia Suli
nevű programját. 

A virtuális Energia Suliba
beiratkozó gyerekeknek,
szüleiknek és tanáraiknak
az ELMŰ új játéka tudást,
jókedvet és energia-után-
pótlást kínál. Mindezt tan-
anyag, játékok és pályáza-
tok segítségével.

A program célja, hogy

felhívja a felnövekvő gene-
ráció figyelmét az energia-
takarékosság és a környe-
zetvédelem közös felelőssé-
gére, megismertesse őket az
elektromosság érdekessége-
ivel. Játékos módon köze-
lebb hozza a fizika tudomá-
nyát a diákokhoz és ezáltal
segít a tanórákra való felké-
szülésben. A program a pe-
dagógusok munkáját is
megkönnyíti, hónapról-hó-
napra új, az internetről le-
tölthető munkalapokkal,
oktatási segédanyagokkal,
foglalkoztató feladatokkal
járul hozzá a környezet-és

természetismeret, valamint
a fizika tudás élménysze-
rűbb átadásához.

A suli tíz hónapon ke-
resztül - havonta újabb té-
mával -  gyakorlatias mó-
don foglalkozik például az
elektromos energia termelé-
sével, az energiahordozók
szállításával és többek kö-
zött a megújítható energia-
forrásokkal.  Az internetes
suli hangsúlyosan foglalko-
zik azokkal a tevékenysé-
gekkel, amelyek súlyosan
veszélyeztetik természeti és
épített környezetünket,
ilyen a Föld légköre, a fel-

színi vizek és a termőtalaj.
A gyerekek az internetes ol-
dalon rákereshetnek a kü-
lönböző játékokra és a pá-
lyázatokra is. Ez utóbbi ak-
tuális témája, hogy keress
egy plakátokkal, hirdetések-
kel teleragasztott villany-
oszlopot, valamint egy szé-
pet, ami ezektől mentes, fo-
tózd le és küld be a meg-
adott címre. A nyerteseket
értékes ajándékokkal jutal-
mazzák!

Az Energia Suliba a fel-
nőtteknek is érdemes „be-
iratkozniuk”. Egyrészt fel-
eleveníthetik régen meg-

szerzett iskolai ismereteiket,
ráadásul a honlapon megta-
lálható információkkal ki is
bővíthetik azokat. Tippeket
kaphatnak ahhoz, hogyan
takarékoskodhatnak az
energiával, ezáltal pedig a
pénzükkel. A részleteket a
www.elmu.hu honlapon ol-
vashatják.

A Magyar 
Tudomány Napja 
- november 3.
A kormány 1997-ben ho-
zott rendelete alapján ezt
a napot a Magyar Tudo-
mány Napjává nyilvánítot-
ta annak emlékére, hogy
1825-ben november 3-án
a pozsonyi országgyûlé-
sen Széchenyi István gróf
birtokainak egy éves jöve-
delmét ajánlotta fel a Ma-
gyar Tudós Társaság meg-
alapítására.

A Tudomány
Világnapja
- november 10.
Az UNESCO november
10-ét A Tudomány
Világnapjává nyilvánította
a békéért és a fejlõdésért.
E nap célja, hogy
emlékeztessen a
tudomány béke és
fejlõdés iránti
elkötelezettségére,
valamint hangsúlyozza a
közösséggel szembeni
felelõsségteljes
használatát. Egyben fel-
hívja a figyelmet a
tudomány fontosságára és
szorgalmazza a szakadék
csökkentését e terület és
a társadalom között.

Minõségügyi 
Világnap
- november 12. 
Az Európai Minõségügyi
Szervezet (EOQ) 1992.
november 12-én hirdette
meg ezt a világnapot. A
magyar kormány már az
elõzõ évben (1991) csatla-
kozott az EOQ felhívásá-
hoz.

JJJJEEEE LLLL EEEE SSSS NNNNAAAAPPPPOOOOKKKK
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„Energia Suli” az interneten
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Erzsébetváros ké

Devosa Gábor
képviselõ

alpolgármester

Gergely
egyéni képv

alpolgá

Gál György
egyéni képviselõ (10. vk.)

Dr. Albert István 
egyéni képviselõ (12. vk.)

Ádler György
egyéni képviselõ (14. vk.)

Bán Imre
képviselõ

Berki Béla
egyéni képviselõ (13. vk.)

Fedrid Gábor
egyéni képviselõ (11. vk.)

Gerenday Ágnes
egyéni képviselõ (9. vk.)

Prof. Dr. Hahn György
egyéni képviselõ (3. vk.) Kardos Péter

képviselõ

Dr. Bolesza Emõke
egyéni képviselõ (4. vk.)

Dr. Deutsch-Für Tamás 
képviselõ

Polgár
Hunvald

2006-
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épviselõ-testülete

Koromzay Annamária
képviselõ

alpolgármester

y József
iselõ (2. vk.)

ármester

Molnár István
egyéni képviselõ (8. vk.)

Dr. Kispál Tibor
egyéni képviselõ (6. vk.)

Parnó Román
egyéni képviselõ (15. vk.)

Simon Péter Béla
képviselõ

Solymári Gariella
képviselõ

Vajda Gábor
képviselõ

Puskás  Attila Sándor
egyéni képviselõ (15. vk.)

Ripp Ágnes
egyéni képviselõ (7. vk.)

Vattamány Zsolt
egyéni képviselõ (1. vk.)

Lendvai Béla
képviselõ

Dr. Kecskés Gusztáv
képviselõ

mester
d György

-2010
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A Holisztikus Oktatá-
si Központ szakmai
irányításával és szer-
vezésében egészség-
napot szerveznek a
Kertész utca 36. szám
alatt található Fészek
Klubban november
25-én, szombaton, 10-
től 17 óráig. 

A karácsony hava körüli
időszak fokozottan megvi-
sel mindannyiunkat. Az év
végi hajrá, a téli vitamin hi-
ányos időszakban legyen-
gült szervezet, és az ünne-
pek jóízű falatozásai, itóká-
zásai közepette hajlamosak
vagyunk megfelejtkezni
esendőségünkről. Mindez
csak akkor jut ismét
eszünkbe, ha már kész a

baj. A szervezők szeretnék
ezzel az ingyenes rendez-
vénnyel, illetve az ott el-
hangzó előadások segítsé-
gével felhívni a figyelmet
olyan egészség megőrző és
gyógyító módszerekre, me-
lyeknek több évszázados,
esetenként több évezredes
múltja van. Ezek jól illeszt-
hetők az államilag elismert
orvoslás módszereihez,
nélkülözhetetlenek elsősor-
ban a megelőzés, és a
gyógyulás rehabilitációs
időszakában, mellékhatás-
mentes segítséget nyújtva
az amúgy sem könnyű
helyzetekben, az egészség-
telenség állapotában lévők
számára. Önálló gyógyító
hatásuk alapja a hagyo-

mány és az, hogy a betegsé-
gek lelki okait keresi. Eb-
ben a szemléletben mindig
a teljes embert állítja kö-
zéppontba, ezt jelenti a ho-
lisztikus kifejezés, mely
céljaink szerint az egész
rendezvény szellemiségét
áthatja majd.

Előadások: (látogatá-
suk ingyenes.) Étkezési
szokások, egészséges ét-
rend a karácsonyi ünnepek
alatt (is). �Bor nélkül nem
ünnep az ünnep. A borok
az egészségmegőrzésért. �
Bio-energetika a néphagyo-
mányokban és a gyógyítás-
ban. � Az ünnepek jóté-
kony energiái. Energiák,
sugárzások, és szakrális
helyszínek. Energiagyógy-

ász messiások. � Ha túl
édes az élet - Népbetegsé-
gek: a cukorbetegségről és
az érelmeszesedésről �

Gyógynövényekkel az
egészség megőrzéséért. A
népi gyógyászat nyomá-
ban. � Illatos karácsony,
karácsonyi illatok. Minden-
napjaink gyógyító illóola-
jai. � Decemberi asztroló-
gia. A csillagos égbolt és a
népi hagyományok.  �Sze-
mélyiségünk és egészsé-
günk kozmikus tükre. Meg-
tudhatjuk-e, milyen lesz a
2007-es év.  � A mozgás
öröme. A hógolyózásról,
szánkózásról, síelésről, hó-
emberépítésről, és minden
más  mozgásos tevékeny-
ség hatásáról.

Ingyenesen kipróbál-
ható kezelések és tanács-
adások: Talpmasszírozás
�A fül gyógyító és egész-
ségmegőrző kezelése �

Asztrológiai gyorselemzés
� Színtanácsadás �

Stresszoldó hátmasszázs �
Íráselemzés. 

Ünnepi elővásár, ahol
a nap témáival kapcsolatos
árukínálatból megvásárol-
hatják az ajándékokat, ka-
rácsonyfa díszeket, és
egyéb ünnepi kellékeket,
megelőzve az ilyenkor szo-
kásos kapkodást és ideges-
kedést. Gyerekeknek aján-
dékkészítő kézműves fog-
lalkozás, gyermekjátszó-
ház, vetélkedő és kvízjáték
nyereményekkel.

Veiczi Irma, ismer-
tebb nevén Cila ma-
ma az erzsébetvárosi
kulturális élet megha-
tározó személyisége.
Ő vezeti a hetedik ke-
rületi Topogó Klubot
és a Morvay Károly
Nóta és Dalkört is.
Emellett verseket, nó-
ta- és dalszövegeket ír.
Magánéletéről nem
szívesen beszél, mun-
kásságáról, eddig elért
eredményeiről annál
inkább.

- A Topogó Klub keretében
a nyugdíjasok számára ze-
nés, táncos összejövetele-
ket, gyakran kirándulásokat
is szervezünk. A tagok csü-
törtökönként jönnek össze
és kellemes hangulatban
együtt múlatják az időt. (A
klubba folyamatos a felvé-
tel, elsősorban kerületi
nyugdíjasokat várnak!) A
Nótakör tagjaival dalokat,
sanzonokat, operett betéte-
ket, kuplékat adunk elő. Ve-
lük minden pénteken az Er-
zsébetvárosi Közösségi
Házban - zongorakísérettel
- próbálunk. A kerületi
nyugdíjasok számára rend-

szeresen adunk (ingyenes)
műsorokat és felkérésre az
ország különböző pontjain
például Szegeden, Kecske-
méten lépünk fel.  Minden
hónap utolsó szombatján
nagyszabású bálokat szer-
vezünk. Rendezvényeinket
híres rádiós és tévés éneke-
sek is pártfogolják. Szeren-
csénkre a közösségi ház
igazgatója, Váczi András a
nótakört és a Topogó Klu-
bot is szívügyének tekinti,
így a munkánkhoz minden
segítséget megkapunk. Ez-
zel kapcsolatban viszont
van egy bánatunk is, legna-
gyobb sajnálatunkra az
Almássy Téri Szabadidő-
központ az összejövetelek
helyszínét a jövőben nem
tudja biztosítani. 

Cila mamának saját
szerzeményei is vannak,
melyeket a rádiók és televí-
ziók kívánságműsorai ál-
landóan sugároznak. Akik
szeretik a nótákat, dalokat,
biztosan ismerik, a népszerű
„Tiszta fehér oltár” című
dalt. De valószínűleg nem-
csak ennek lesz sikere! Ha-
marosan a kerületiek is
megismerkedhetnek Erzsé-

betváros 125 éves évfordu-
lója alkalmából írt indulójá-
val, melyet Fényes György
zenésített meg. 

- Szabadidőmben nóta-
és dalszövegeket írok. Ed-
dig két nótásfüzetem jelent
meg, melyekben 80 nóta és
dal van.  Magam választom
ki, hogy a szövegek aláfes-

téseként ki komponálja meg
a zenét. Csak olyan zene-
szerzőt kérek fel, akinek a
zenéje a legjobban vissza-
adja a szövegeim értelmét. 

Cila mama már gyer-
mekkorában is írt verseket.
Költészettel, ahogy ő fogal-
maz, 16 éve foglalkozik.
Karácsonyra jelenik meg

negyedik verses kötete. Kö-
teteivel járja az országot,
költeményeit a könyv-
bemutatókon saját maga
adja elő.

- Egyszer véletlenül ír-
tam egy verset, akkor jöt-
tem rá, hogy a gondolataim
belső ösztönből jönnek, úgy
éreztem ezeket le kell ír-
nom. Költői vénámat úgy
gondolom édesapámtól
örököltem, akit komolyan
érdekelt az irodalom, de
szépen hegedült és énekelt
is. Köteteimben egyébként
a családomról is írok. 

Hogy ki is Veiczi Irma?
1930. Szilveszterén, Debre-
cenben született. Kitűnő ta-
nuló volt. Mindenben első
akart lenni, magának akart
bizonyítani és mindig azt
csinálta, amihez kedve volt,
amit a legjobban szeretett.
1951 óta él Budapesten.

Cila mama magáról azt
tartja, sikeres, de magánéle-
ti szempontból nem boldog.
Mint mondja, elment a bol-
dogság mellet. Szép sikerei
éltetik. Az elért eredmé-
nyekkel azonban sosem elé-
gedett, mindig újabb kihívá-
sokat keres.

CCCCiiii llllaaaa    mmmmaaaammmmaaaa    EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossssbbbbaaaannnn,,,,     ssssõõõõtttt     oooorrrrsssszzzzáááággggsssszzzzeeeerrrrtttteeee    iiiissss    iiiissssmmmmeeeerrrrtttt

Költõ, dalszövegíró, mûsorvezetõ és szerkesztõ 

Népi gyógyászat karácsony havában is
AAAAzzzz    eeeeggggéééésssszzzzsssséééégggg    mmmmeeeeggggõõõõrrrrzzzzéééésssséééérrrrõõõõllll     aaaazzzz    éééévvvv    vvvvééééggggiiii     üüüünnnnnnnneeeeppppeeeekkkk    kkkkaaaappppccccssssáááánnnn
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A Facultas Cognos-
cendi Akadémia
Alapítvány által mű-
ködtetett iskolaháló-
zat Hernád utcai ok-
tatási intézményei
nagyobb helyszínen,
szélesebb oktatási
kínálattal jelentkez-
nek az idei tanévtől. 

- A már fennálló közokta-
tási megállapodást köve-
tően nyáron került sor az
önkormányzat és az ala-
pítvány között arra a
hosszútávú épületbérleti
szerződésre, amely lénye-
gesen könnyebbé tette a
munkát a gimnáziumi ok-
tatás területén - közölte
Tóth Tibor a Facultas
Gimnáziumot és Szakkö-
zépiskolát fenntartó ala-
pítvány elnök-képviselő-
je. - A Hernád utca 46.
szám alatti épület csak-
nem egészét - egy emelet
kivételével - bérli, illetve
újította fel az alapítvány.

Így csaknem duplájára
bővült, több diák befoga-
dására alkalmas helyszí-
nen folyhat az oktatás.
Felújításra került az épü-
let lépcsőháza és két eme-
let, illetve egy új, a mai
kor követelményeinek
megfelelő, korszerű fel-

szereltségű informatikai
terem áll a tanulók ren-
delkezésére.

Az alapítvány a gim-
náziumon kívül szakkö-
zépiskolát is működtet,
mely az érettségi utáni is-
kolarendszerű nappali kép-
zést biztosít marketing- és

reklám, vállalkozási, lo-
gisztikai és személyügyi
ügyintéző szakmákban. 

A Debreceni Egye-
temmel való együttműkö-
dés alapján az alapítvány
Akadémiája az eddigi Eu-
rópa-szakértői másoddip-
lomás képzés mellett,

2007 szeptemberétől ter-
vezi az első diplomás böl-
csészképzés elindítását. A
gimnáziumba felvételt
nyert diákok humán terü-
leten, az alapozó képzé-
sen túl egyetemi előkészí-
tő szakkörökön - magyar,
történelem, pszichológia
és jog - vehetnek részt. A
közoktatási megállapodás
értelmében az alapítványi
iskola tanulói igénybe ve-
hetik a kerület szlovákiai
táborát, míg a kerületi
gyerekek előnyt élveznek
az alapítványi iskolába
való felvételnél. Az ala-
pítvány angliai szakmai
utakat szervez, illetve ter-
vezik amerikai cserediák
hálózat kiépítését is.

További információ:
www.facultas.hu, vagy a
Facultas Humán Gimná-
zium és Szakközépiskolá-
ban, a Hernád utca 42-46.
szám alatt, telefonszám:
413-7362.

Gergely József alpolgármester, Ripp Ágnes a mûvelõdési bizottság elnöke, Devosa Gábor al-
polgármester és Tóth Tibor az alapítvány elnök-képviselõje a szakmai látogatás alkalmával

FFFFaaaaccccuuuullll ttttaaaassss    HHHHuuuummmmáááánnnn    GGGGiiiimmmmnnnnáááázzzziiiiuuuummmm    ééééssss    SSSSzzzzaaaakkkkkkkköööözzzzééééppppiiiisssskkkkoooollllaaaa

Nagyobb helyen, korszerû körülmények között
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1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117

November 7-én, kedden 17 órakor a Karitász
munkatársak gyűlése. November 8-án, szerdán
16,30-tól 17,30-ig a KÉSZ fogadóórája a plébá-
nián. Az esti szentmise után „felnőttek hittanja”
a hittanteremben. November 9-én, csütörtökön
14 órától Idősek Klubja a hittanteremben. No-
vember 16-17-18-án, csütörtök, péntek, szomba-
ton 18 órakor templomunkban lelkigyakorlat a
búcsú alkalmából. Tartja: dr. Stift Zoltán atya.
November 19-én vasárnap Árpád-házi Szent Er-
zsébet ünnepe, templomunk búcsúnapja. Gyűjtés
a Karitász céljaira. Ezen a napon délután 16
órakor lesz a Szent István Bazilikában a Szent
Erzsébet Jubileumi Év ünnepélyes megnyitó
szentmiséje.  November 26-án, vasárnap Krisztus
Király ünnepe, az egyházi év vége. 18 órakor
szentmise Dr. Kada Lajos érsek halálának 5. év-
fordulója alkalmából.

November hónapban minden hétfőn és pénte-
ken este 18 órakor elhunyt szeretteinkért mondunk
közösen misét. Az erre szánt összeget, kérjük, dob-
ják be a „mindenki miséje” perselybe, mellékelve

az elhunytak keresztnevét. 

ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd----hhhháááázzzz iiii
SSSSzzzzeeeennnntttt     EEEErrrr zzzzsssséééébbbbeeeetttt     pppplllléééébbbbáááánnnniiiiaaaa A búcsút intő ősz han-

gulatába simul bele
november 2-a, Halot-
tak napjának csendes
visszaemlékezésekkel
teljes ünnepe. Ezt a
napot mindannyian
elhunyt szeretteink
emlékének szenteljük.

Csodálatosan szép és meg-
ható a temetőinket elborító
virágtenger, a mécsesek
lángocskáinak szelíd ragyo-
gása. A szemünk sarkában
megcsillanó könnycseppek
az emlékezés drága perce-
ink kísérői. Felidézzük az
elmúlt időket. Gondolatban
együtt vagyunk szeretteink-
kel, akik előttünk távoztak a
földi életből, akik már át-
lépték az örökkévalóság
küszöbét. 

Olyan megnyugtató a
hívő ember számára annak
bizonyossága, hogy a halál
az örök életbe való átlépés
csodálatos pillanata. Földi
életünk a nagy próbatétel
időszaka. Napról-napra arra

törekszünk, hogy Urunk Jé-
zus tanítása szerint rendez-
zük be életünket. Örök cé-
lunk az üdvösség elnyerése.
Abba a mennyi hazába
igyekszünk, ahol mennyei
Atyánk az örök boldogság
ajándékát akarja átadni tette-
ink minőségének jutalmául. 

A Jóisten szeretete, jó-
sága és igazságossága vég-
telen. Ő szabad akarattal
tisztelte meg emberi méltó-
ságunkat. Minden lehetősé-
get megkapunk tőle, hogy
törvényei szerint tudjunk
élni. Kezünkbe adta a vá-
lasztás jogát, vállaljuk-e,
hogy tetteinket szent akara-
tához igazítjuk. Döntenünk

kell. Nagyon szeret ben-
nünket, mégis eleget kell
tennünk igazsága törvényé-
nek. Az örök üdvösség el-
nyerése rajtunk múlik, el is
veszíthető! Az örök kárho-
zat ténye kemény valóság.

Adja az Úr, hogy éle-
tünkben azt az utat járjuk,
amelyre Ő tanít bennünket.
Ez az út nem mentes a ne-
hézségektől, de már itt e
földön boldogsággal teljes.
Utunk végén pedig, remé-
nyeink szerint ismét talál-
kozhatunk szeretteinkkel,
akik már a mennyei örök
boldogság részesei.

Szűcs Gizella
Szent Erzsébet Plébánia

Templomunk búcsúnapja
október elsején, Mária ol-
talma ünnepén lett volna,
amelyet a helyhatósági
választások időpontjával
való egybeesés miatt ok-
tóber 8-án tartottunk meg.

Cserkészközössé-
günk cserkészavatással
ünnepelte meg ezt a na-
pot, mely alkalommal
újabb fiatal lett közössé-
günk tagja az úgyneve-
zett kósza korosztályban.
Ez a 16 éven felüliek
cserkészcsoportja, neve
angolul rover, magyarra
fordítva vándort, ország-
járót jelent, de nálunk a
kósza elnevezés honoso-
dott meg. Az elnevezés
több szempontból is kife-
jező: tagjai szeretnek ki-
rándulni, keresik helyü-
ket az életben, őket a
szürke nyakkendő külön-
bözteti meg a zöld nyak-
kendős cserkészkorosz-
tálytól.

Mi is a lényeg, miért is
lenne jó, ha minél többen
lennének cserkészek?

Mint korosztályos kö-
zösség, segít beilleszkedni
a társadalmi életbe, segít a
toleranciát magunkévá
tenni. Hadd idézzem, azt a
gondolatot, mely egy cser-
készvezetői összejövete-
len hangzott el még 1990-
ben: a cserkészet híd és
misszió. Híd, mert beve-
zet a társadalmi életbe, és
misszió, mert felkarol az
egyedüllétből.

Mint minden társadal-
mi intézménynek, a cser-
készetnek is voltak, van-
nak, felívelő szakaszai, il-
letve hullámvölgyei. Ez
alól a mi közösségünk sem
kivétel. De ha elgondolko-
zunk azon, hogy vannak-e
eredményeink, arra talán a
legjobb bizonyíték: amiről
közösségünk tagjai, cser-
késztestvéreink vallanak.
Miszerint legjobb barátaik
a közösségből kerülnek ki,
a kapcsolatok nem csak a
heti összejöveteleken, ha-
nem a hétköznapokban is
élnek.

dr. Sasvári László

Állandó alkalmak
Vasárnap 10 órakor istentisztelet, 10 órakor is-
tentisztelet gyermekeknek 3 korcsoportban: 1.
csoport 4-6 évesek, 2. csoport I-III. osztály, 3.
csoport IV-VI. osztály. Négy éves korig gyer-
mekmegõrzõ szolgálat. Minden hó elsõ vasár-
napján 17 órakor zenés áhítat. Kedden 10 óra-
kor bibliaóra, 18 órakor felnõtt bibliai tanfolyam.
Szerdán 18 órakor bibliai közösségi óra,
18.30-kor ifjúsági bibliaóra egyetemista és fõ-
iskolás korosztálynak. Csütörtökön 18 órakor
gyülekezeti bibliaóra. Pénteken 17 órakor ifjú-
sági bibliaóra a középiskolás korosztálynak,

18.30-kor fiatal felnõttek bibliaórája. Gyüleke-
zeti hittanórák és konfirmációi órák hétköznap
korcsoportok szerint

Egyéb alkalmak
Férfi bibliaóra minden hó 1. és 3. keddjén 18
órakor. Pároskör minden hó 3. péntekén 18-20
óráig. Fiatalasszony- és anyakör kéthetente
szombaton 16-18 óráig. Alkalmainkról bõvebb
felvilágosítást a Budapest Fasori Református
Egyházközség Lelkészi Hivatalában kaphat,
hétköznapokon:9-13 óráig.Cím:1071 Bp., Vá-
rosligeti fasor 7. Tel: 342-7311
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A cserkészet híd és misszió
GGGGöööörrrröööögggg    KKKKaaaattttoooollll iiiikkkkuuuussss    EEEEggggyyyyhhhháááázzzzkkkköööözzzzsssséééégggg

Halottak Napja

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

111 éve tették le a templom alapkövet. Október 20-án hálaadó szentmi-
sét tartottak a Szent Erzsébet Plébániatemplom alapkõletételének 111. évfordulója alkal-
mából. A Rózsák terei templom alapkövét I. Ferenc József tette le 1895. október 20-án. 
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Jubileumi iskolanapok
A Magyar-Angol Kéttannyelvû Általános Iskola és Vendég-
látó Szakiskola ebben a tanévben ünnepli 100. születés-
napját. Ez alkalommal 2006. november 15-17. között isko-
lanapokat rendeznek, melynek programjaira szeretettel
várják az iskola hajdani tanítványait és a jelenlegi diákokat
szüleikkel, hozzátartozóikkal együtt.
A részletes program a következõ:
November 15-én 
- 10.00 órakor angol nyelvû vers- és prózamondó verseny
- 16.30 órakor kiállítások megnyitása (rajzkiállítás, iskola-
történeti kiállítás)
- 17.00 órakor Ami bennünket összeköt címmel megnyitó
ünnepség a tornateremben
November 16-án
- 9.00 órakor interkulturális délelõtt, az iskolában tanuló
nem magyar anyanyelvû diákok mûsora
- 16.00 órakor nemzedékek találkozója: volt tanárok, tanu-
lók közös emlékezése, a régi idõk iskolájának felidézése, a
jelenlegi diákok és pedagógusok a mai szokásokról mesél-
nek
November 17-én
- 10.00 órakor testvéróvodáink - a Dob és a Csicsergõ
Óvoda - nagycsoportosai köszöntik a 100 éves Dobsulit; a
mûsor után közös játszóház és kakaó parti 
- 17.00 órakor gálamûsor a tornateremben

November 6-tól 17-ig váltóversenyek, iskolabajnokságok
a Dob-kupáért.
Az iskolanapok fõvédnöke Hunvald György, Erzsébetváros
polgármestere, védnöke dr. Kispál Tibor önkormányzati
képviselõ.

Támogatók: Az Erzsébetvárosi Képviselõ-testület Mûvelõ-
dési Bizottsága, A Pro Scholis Urbis Alapítvány, Basa
2000Kft., Corvinus Bistro Kft., DOB Papír Bt., ERVA Zrt.,
Dr. Babus Lászlóné, Hont András.

Jóllehet már jócskán benne vagyunk az õszben, a nyári emlékek felidézése egy kis de-
rût csempészhet e fátyolos novemberi napok komorságába. Az Alsóerdõsor utcai Ének-
Zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium hagyományosan megrendezett honisme-
reti táborát idén Nagy Imre születésének 110-ik, az 1956-os forradalom 50-ik évforduló-
ja jegyében rendezték meg Kaposváron. A Burghardt Jenõné, igazgatóhelyettes által ve-
zetett tábor számtalan érdekes ismeretterjesztõ programmal zajlott, a gyerekek egész-
séges környezetben ismerkedhettek a természet szépségeivel, a Dél-Dunántúl történel-
mi, kulturális és építészeti emlékeivel. 

Programok az Erzsébetvárosi
Közösségi Házban. November 12-
én 15 órakor „Jaj, de magas ez a vendégfoga-
dó” címmel a Takács Béla Zenebarát Kör nóta-
estje. Kísér: Lakatos Flóris és cigányzenekara.
(Belépõdíj: 500 Ft.) November 15-én 17.30-kor
Titánia panasza - Erzsébet királyné a költõ
címmel a Mûvészetbarátok Egyesülete Irodal-

mi estje. (A belépés ingyenes.) November 16-
án 12 órakor Találkozás, beszélgetés Jolsvai
András íróval, a 168 óra közéleti hetilap újság-
írójával. A NYUBUSZ és erzsébetvárosi tag-
szervezete rendezvénye. (A belépés ingye-
nes.) November 17-én 17.30-kor a Mûvészet-
barátok Egyesülete alkotóinak kiállítása,
megtekinthetõ november 30-ig.

A Művészetbarátok Egye-
sülete a Pataky Művelődé-
si Központ támogatásával
hetedszer rendezett kiállí-
tást a Pataky Galériában
(X. Szent László tér 7-
14.). Ezúttal ötvenhat kiál-
lító - az ötvenedik évfor-
duló jegyében - az 1956-

os forradalom és szabad-
ságharc emlékének tiszte-
leg. A hatvanhárom alko-
tásból álló, november 11-
ig látogatható tárlat meg-
nyitó ünnepségén került
sor az 2001-ben alapított
Obersovszky-díj átadásá-
ra, amelyet idén Pomogáts

Béla irodalomtörténész
vehetett át. Október 20-án
az egyesület szervezésé-
ben Obersovszky Gyula
író, költő, főszerkesztő
hajdani lakhelyénél (XIII.
Keszkenő utca 35.) elhe-
lyezett emléktáblánál tar-
tottak koszorúzást.

A Magyar - Angol Két-
tannyelvű Általános Is-
kola és Vendéglátó Szak-
iskola Boldog Iskolás-
évekért Alapítványa kö-
szönetét fejezi ki mind-
azoknak, akik a 2005. évi
jövedelemadójuk 1 %-
ával támogatták célkitű-
zéseit. A befizetett össze-
get a következőkre for-
dítják: -  a két tanítási
nyelvű program szerint

tanuló diákoknak tan-
könyveket vásárolnak, -
a tanév végén a tanulmá-
nyi versenyek győzteseit
jutalmazzák, - tanév fo-
lyamán jutalomkirándu-
láson vehetnek részt a

legtöbb közösségi mun-
kát végző gyerekek, - az
erdei iskolai programok,
a nyári táborok résztve-
vői - elsősorban az arra
rászorulók - hozzájáru-
lásban részesülnek.

REJTÕ KÁROLY
(1919-2006)

emlékezete 
Rejtő Károly a Baross Gábor
Általános Iskola egyik, min-
denki által szeretett tanára,
igazgatóhelyettese, megbízott
igazgatója 2006 októberében
hirtelen itt hagyott bennünket.

Tanítóképzőt végzett elő-
ször. Igazi kántortanítói eré-
nyekkel rendelkezett: hangsze-
reken játszott, szépen énekelt,
s már csupán megjelenésével is nyugalmat, békét
teremtett minden közösségben.

Az 50-es években a kerület egyik első technika
szakos tanárává képezte magát és számtalan fiatal
pedagógusnak adta át tudását kerület szerte. 13 éven
át volt igazgatóhelyettese az akkor Hernád 42-nek.
Pontosságra, hibátlan munkára, jó ízlésre, külső- és
belső rendre nevelt minket. Felesége korai halála
után a zene volt vigasztalója. Évtizedeken át orgo-
nált minden este az egyik budapesti katolikus temp-
lomban.

Boldog volt, ha hallotta, hogy mi mindent őriz-
tünk meg a tőle tanultakból, ugyanis egész munkás
életét a VII. kerületben töltötte: a Hernád 3-ban kez-
dett, majd a mai Barossban tanított évtizedekig.

Emléke tartást adhat mindőnknek, akik ismertük.
Baross Gábor Általános Iskola

Obersovszky-díj

Köszönet a támogatóknak
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A Rózsák terei Gróf
Brunszvik Teréz Óvoda
idén fennállásnak 130.
évfordulóját ünnepelte.
Ennek kapcsán az alábbi-
akban bemutatjuk a pati-
nás intézmény múltját és
jelenét.

Az óvoda rövid 
története
Gróf Brunszvik Teréz
(1775-1861) a magyar
óvodaügy megteremtője.
Európa első óvodáját,
édesanyja házában a
Mikó utcában Angyalkert
néven, 1828-ban nyitotta
meg, saját költségén. Ő
volt az, aki később gyűj-
tést kezdeményezett
újabb óvodák létrehozá-
sára is. 

A hajdani Szegényház
téren - a mai Rózsák terén
- álló épület Pucher Jó-
zsef építész tervei alapján
készült. A gr. Tisza
Kálmánné, az Országos
Kisdedóvó Egyesület el-
nökének koordinálásával
és közbenjárásával szám-
talan, köztiszteletben álló,
neves személy adakozott,
melynek köszönhetően
1875-re készen állt a Kis-
dedóvóképző Intézet dí-
szes, korszerű épülete a
mai Rózsák terén.
Ferencz József király és
Erzsébet királyné jelen-
létében 1877. január 21-
én fényes ünnepség kere-
tében szentelték fel az
épületet. A kisdedóvók
szaporodása és az intézet
jó híre miatt idővel az
épület befogadóképessé-
ge szűknek bizonyult,
ezért a Péterfy Sándor ut-
cára néző telken bővítet-
ték az épületet. A kibőví-
tett Kisdedóvóképző Inté-
zet felszentelése 1887.
november 20-án zajlott.
Az Intézetben a magas
színtű oktatás egyre na-
gyobb elismerést váltott
ki, Brunszvik Teréz szel-
leme áthatotta a nevelést,
különös tekintettel a ha-
zaszeretetre és az erkölcsi
nevelésre. A későbbiek-
ben, mint Óvóképző Inté-

zet és Mintaóvoda műkö-
dött és igen nagy sikere-
ket ért el ország- és világ-
szerte. 1952-ben az Óvó-
képző Intézetet hagyomá-
nyai, szellemisége miatt
megszüntették és az épü-
let nagy részébe a Szerb -
Horváth Nemzetiségi Is-
kolát helyezték. Az Óvó-
képző Intézet mintaóvo-
dája azonban szerencsére
megmaradt és jelenleg is
a kerületben élő gyerekek
részére óvodaként műkö-
dik, Gróf Brunszvik Teréz
Óvoda néven.

Simon Péterné kezde-
ményezésére jött létre
1991-ben a Brunszvik Te-
réz Óvodavédő Egylet, az

1800-as évek közepén
megalakult Országos Kis-
dedóvó Egyesület jog-
utódjaként. 

Az óvoda jelene
Az intézmény nevelési fi-
lozófiája Gróf Brunszvik
Teréz egy gondoltára épül
miszerint „Nevelés teszi az
embert”.  Ehhez kapcsoló-
dóan a helyi nevelési prog-
ramot is a brunszviki ha-
gyományokra alapozták,
melyben főszerepet kap az
erkölcsi- és az anyanyelvi
nevelés, a mozgás és a já-
ték segítségével. Mindez
pedig barátságos óvodai
környezetben és az óvoda-
vezető által „egy nagy csa-
ládként” definiált felnőtt
közösség közreműködésé-
vel. 

- Intézményünk 8
óvodapedagógussal, fej-

lesztő pedagógussal, lo-
gopédussal és 6 dadussal
dolgozik, akiknek nagy
része hosszú évek óta tag-
ja közösségünknek. Ne-
velői tevékenységünk so-
rán és a magánéletben is
összetartó csapatot alko-
tunk, kölcsönösen jó a
kapcsolat a szülőkkel,
mindez pedig úgy ér-
zem, pozitívan kihat az
óvoda egészére - mondta
Országhné Kun Júlia
óvodavezető, aki maga is
húsz éve tagja e közös-
ségnek. 

A négycsoportos óvo-
dában a fejlesztést segíti
az a mérési rendszer,
mely adott időszakokban

a gyerekek fejlettségi
szintjéről tájékoztat.
Ugyanakkor a fejlesztő
pedagógus szeptember-
ben a tanköteles korú
gyermekek körében el-
végzi az úgynevezett Ovi-
szitát, amely a pedagógu-
sok és a szülők számára
ad tájékoztatást a gyerme-
kek fejlettségéről, segítsé-
get az iskolára való felké-
szüléshez. 

A speciális foglalko-
zások az óvodai napirend-
hez illeszkednek, a gyere-
kek óvodai balett, foci,
testtartásjavító torna, nép-
tánc, játékos németnyelv
foglalkozásokon vehet-
nek részt délutánonként.
Ezeken és az óvodai fog-
lalkozásokon túl, amikor
csak lehet kirándulásokat,
nyáron tábort szerveznek
a gyerekeknek, az önkor-

mányzat jóvoltából pedig
ingyenes úszás- és kor-
csolyaoktatás van. 

Az óvodások mozgás-
igényének főként az ud-
var és a tornaterem ad te-
ret, előbbi felújítására, az
elavult játékok ez évi cse-
réjére ígéretet kaptak az
önkormányzattól. Mind-
emellett helyi és fővárosi
pályázatok segítségével
igyekeznek még szebbé
és korszerűbbé tenni az
óvodai környezetet, így
például tervezik a tornate-
rem egyik teljes falára tü-
kör elhelyezését és a pa-
dozat cseréjét.

Az óvodában nincs
kijelölt nyílt nap, az ér-

deklődő szülők és gyere-
kek előre egyeztetett idő-
pontban, a nevelési év
bármely napján betekin-
tést nyerhetnek az óvoda
életébe. A kapcsolatte-
remtés és a beszoktatás
könnyítése céljából pedig
az új kiscsoportosok csa-
ládját még szeptember
előtt felkeresi leendő
óvónénijük.

Jubileumi 
ünnepség
Az óvoda hagyományai
közé tartozik, a névadó
tiszteletére minden évben
megrendezésre kerülő Te-
réz napok programsoro-
zat. Ezeken az alkalma-
kon a gyerekek és a szü-
lők közösen ünnepelnek
és vesznek részt a válto-
zatos programokon, illet-
ve  ilyenkor rendezik meg

a népszerű Szülők Neve-
lők Bálját is. Az óvoda
fennállásának 130. évfor-
dulója idén a Teréz napok
keretében zajlott, mely-
nek egyik kedves szín-
foltja volt az óvodatörté-
neti kiállítás, ahol a rég-
múlt idők játékait, emlé-
keit valamint az óvoda je-
lenének mindennapjait
mutatták be

A jubileumi ünnepi
műsort október 14-én ren-
dezték meg az Evangéli-
kus Kollégiumban. Or-
szághné Kun Júlia óvoda-
vezető nyitotta meg az
ünnepséget, majd Jókai
Anna, Kossuth díjas író,
az óvodavédő egylet fő-
védnöke mondott köszön-
tőt, többek között beszé-
det mondott Harcsa
Tiborné a Martonvásári
Óvodamúzeum vezetője,
az óvoda védő egylet
egyik alapítója és Felicia
De Jerando Teleki, aki
Brunszvik Teréz oldalági
rokona, az egylet tiszte-
letbeli elnöke. A 130 éves
évforduló alkalmából
Széri Varga Géza szob-
rászművész által készített
emlékplakettet adomá-
nyoztak azoknak, akik az
elmúlt évtizedekben ön-
zetlen és lelkes munká-
jukkal támogatták az óvo-
da, illetve az óvodavédő
egylet tevékenységét. Így
Jókai Annának, Harcsa
Tibornénak, Felicia De
Jerando Telekinek, a
Kautzky család képvise-
letében Kopetty Lia szín-
művésznőnek, Mensáros
László színművésznek,
melyet fia Péter vett át,
Sztankay István színmű-
vésznek, Simon Péter
képviselőnek és nem utol-
só sorban Simon
Péternének, az óvodavé-
dő egylet alapító elnöké-
nek. 

Az ünnepi műsorban
többek között közremű-
ködtek az óvodások, a
Mirizo tánccsoport, az
Alsóerdősor utcai iskola
tanulói és a Budapest
Táncegyüttes tagjai.

130 éves a Brunszvik óvoda
AAAA    RRRRóóóózzzzssssáááákkkk    tttteeeerrrreeeeiiii     óóóóvvvvooooddddaaaa    mmmmúúúúllll tttt jjjjaaaa    ééééssss    mmmmiiiinnnnddddeeeennnnnnnnaaaappppjjjjaaaaiiii
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A Hársfa utca 6. szám
alatti háromemeletes
klasszicista ház egyik la-
kásában 1888-ban szüle-
tett és élte gyermekkorát
Füst Milán  háromszoros
Baumgarten és Kossuth-
díjas költő, író, drámaíró,
esztéta. Édesapja halála
után a Dohány utca 63. sz.
alatti házba költöztek,
ahol édesanyjának trafikja
volt. Füst Milán 1908-ban
megismerkedett Osvát Er-
nővel.  Az Osvát szer-
kesztette Nyugat folyó-
iratban jelentek meg első
írásai. Barátság kötötte
Karinthyhoz, Kosztolá-
nyihoz, Tóth Árpádhoz,
Somlyó Györgyhöz. Füst
Milán 1912-ben kereske-
delmi tanári oklevelet és
jogi doktorátust szerzett.
Felső kereskedelmi isko-
lákban tanított, így példá-
ul a mai II. Rákóczi Fe-
renc Fővárosi Gyakorló
Közgazdasági Szakkö-
zépiskola elődjében (Wes-
selényi u. 38.). Az intéz-
ménynek olyan híres taná-
rai voltak mint Germanus
Gyula irodalmár, későbbi
orientalista és Rubinyi
Mózes nyelvész és iroda-
lomtörténész. Füst Milán
első verseskötete 1914-
ben jelent meg Változtat-
nod nem lehet címmel.
Lírájára főként Berzsenyi

költészete és az Ószövet-
ség zsoltárai hatottak. Füst
Milán újszerű versformá-
lása és kifejezésmódja mi-
att a konzervatívok táma-
dásának volt kitéve. Har-
mincadik születésnapja
után azt írta Naplójába,
hogy „Az ember igazi ha-
zája - gyermekkora”. Meg
is magyarázza, miért van
honvágya ebbe az igazi
hazába. A gyerek minden
érzékszerve intezivebben,
frissebben ragadja meg az
érzéki benyomásokat,
mint akár a fiatalemberé.
Naplójába bejegyezte egy
régi születésnap emlékét:
„Szappanbuborékokat
fújtam kedves, jó gyerme-
kek közt s szálltak az esté-
ben- hogy megnyugtatott!
Aztán jött az esti fény s az
esti aranyozásban a sötét-
zöld és világoszöld fák
álldogáltak: én a fűbe fe-
küdtem, s néztem a vilá-
gos és sötét aranyú fákat, -
pávahangok hallatszottak
messziről - a fűszálak
mint a nagy kardok, oly
élesek és merevek és na-
gyok - s a gyönyörű nagy,
dús mákvirágok, mákle-
velek s bokrok! Hozzá
egy születésnapi zene: két
gyermek, szívetfájdító,
magános zongora-hegedű
gyakorlata a hűvös magá-
nosságban”. Füst Milán-

nak nagy hiányérzetet
okozott, hogy nem volt
gyermeke. Többször meg-
írta a gyermekes család el-
képzelt otthonát. „Ott fek-
szik a gyerek hasmánt a
szőnyegen, nyitott könyv
van előtte. Olvas: búzgón,
a gyerekszív minden
édességével csüngve hő-
sei sorsán, úgyszólván be-
lesemmisülve ebbe az
édességbe. Este van s fö-
löttünk egy zöld ernyős
lámpa világít. Anyja kint
csevetel a konyhán, hon-
nan is finom zajok hatol-
nak el időnként ide, egy-
egy csörrenés, evőeszkö-
zök pengése, de valahon-
nan a falon át beszűrődik
még egy kis dalos hullám-
zás is, - valaki zongorázik

fenn vagy lenn egy másik
emeleten”. Édesanyjának
1916-ban történő elvesz-
tése után különös képes-
ségére lett figyelmes. „28
éves koromban közvetlen
anyám halála után látóem-
ber lettem, clairvoyant …
Emberek élettörténetét
mondtam el első látásra, s
nagy feltűnést keltettem
vele a pszichológusok
közt”. Látó tehetsége a
versírásban is tetten érhe-
tő. Levél Kanadából című
versének két sora így szól:
„Ám ősszel…mikor le-
jönnek végre a hegyi
vadászok,/ -- Oly jól is-
merem őket! - egyikök pi-
ros sipkával integet.” Füst
Milán hozzáfűzte, a va-
dásznak nem lehet piros
sapkája, mert a vad mesz-
sziről meglátná és elfutna.
„1943-ban egy éjszaka
Széchényi Zsigmondnak
Alaszkában vadásztam cí-
mű, kitűnő könyvét olvas-
tam, amelyben azt írja,
hogy 1935 nyarán érke-
zett oda, s a legnagyobb
meglepetésére arról érte-
sült, hogy egy legújabb
rendelet értelmében a va-
dászok kötelesek ezentúl
vörös sapkát hordani, s e
rendelkezést az tette szük-
ségessé, hogy az utóbbi
időben több baleset adó-
dott, a vadászok ugyanis

egymásba lőttek. Vagyis a
hihetetlenül hangzó ren-
delkezést éppen akkor
hozták Alaszkában, mikor
én Budapesten a vadászok
piros sapkájáról írtam”. 

Füst Milán 1931-ben
megírta jelentős drámáját,
a Negyedik Henrik ki-
rályt, 1942-ben A felesé-
gem története című regé-
nyét. 1949-től 1955-ig
egyetlen könyve sem je-
lent meg. A II. világhábo-
rú idején nagy részben el-
pusztult, 4o évig írt napló-
jának gondolatait elevení-
ti fel: Ez mind én voltam
egykor és a Feljegyzések
az út mentén című két kö-
tetében (1957). Emléke-
zések és tanulmányok
(1956), Hábi-Szádi küz-
delmeinek könyve (1958).
Súlyos betegen még meg-
érte összegyűjtött művei-
nek folyamatos kiadását
és Negyedik Henrik király
című drámájának nagy si-
kerű előadását. Utolsó
műve a Szexuál-lélektani
elmélkedések - 1967-ben
bekövetkezett halála után
- először a párizsi Magyar
Műhelyben jelent meg
1970-ben. Emlékére fele-
sége, Helfer Erzsébet köl-
tői jutalmat alapított, me-
lyet az Írószövetség éven-
te két költőnek, illetve
prózaírónak ítél oda.

Az MTK sakk szakosztá-
lya 2006-ban eredmé-
nyes, sikeres évet zárt.
Bajnokaikat, Gara Anitát,
Gara Tíciát és Prohászka
Pétert, október 26-ai sze-
zonnyitó rendezvényükön
ünnepelték.

Gara Anita a Torinói
Női Sakk Olimpián V. he-
lyezett magyar csapatnak
sikeres tagja volt, míg az
országos bajnokságon V.
helyezést el. Gara Tícia a
felnőtt női országos bajnok-
ságon egyéniben szerzett
bajnoki címet. Ketten
együtt a csapatbajnokságon
is diadalmaskodtak. A 14

éves Prohászka Péter nem
csak az egyesület, hanem a
magyar sakk sport egyik
nagy reménysége. Több-
szörös korosztályos bajnok,
egyéniben pedig saját kor-
osztályában Európa Bajno-
ka lett.

A férfi I. osztályú csa-
patbajnokságon a PMSE -
AH - MTK csapat V. helye-
zést szerzett. A sakk szak-
osztály Hársfa utcai termé-
ben Krizsány László veze-
tésével eredményes nevelő-
munka folyik: a kerület fia-
taljait oktatják itt, közülük a
legjobbak már versenyeken
is sikeresen szerepelnek. 

BBBBUUUU DDDD AAAA KKKKAAAATTTTAAAA LLLL IIII NNNN HHHH EEEE LLLLYYYY TTTT ÖÖÖÖ RRRRTTTTÉÉÉÉNNNNÉÉÉÉSSSSZZZZ RRRR OOOO VVVVAAAATTTTAAAA

Bajnokait köszöntötte az MTK sakk szakosztálya

Prohászka Péter és dr. Gara Imre  a sakk szakosztály elnöke

Erzsébetvárosban született Füst Milán költõ, író
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� Kőműves burkolási, festés-mázolási mun-
kálatokat, teljes lakásfelújítást vállal. Tel.: 210-
6130, 06(20)426-3626
� Vállalkozó vállal vízszerelés, fűtésszerelés,
gázszerelés átalakításokat, dugulás-elhárításo-
kat, ingyenes kiszállás, kőműves munka, burko-
lás és komplett lakásfelújítást, nagyobb munka
esetén a nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény.
Tel.: 06(20)9125-128

� Tv, cd javítás  garanciával, kiszállási díj
nélkül, javítás esetén. Tel.: 210-4281,
06(30)394-4090
� KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! IN-
GYENES pótkocsi, dobozok! Bauer-Teher
Tel.: 292-1612, 06(30)944-3717

� Gyógypedikűr-manikűr, testmasszázs.
Bajcsy Zsilinszky út 15.  Tel.: 06(20)483-5501,
06(30)466-8429, 302-4090. Kérésre házhoz
megyek! Moldován Ildikó
� Fogsorjavítás megvárható! Fogpótlások
kedvező áron. Gyulai, Erzsébet krt. 51. f/5. Tel.:
342-3429, 06(30)231-1519

� Színes televíziók helyszíni javítása, kiszál-
lási díj nélkül. Puska Géza 342-6425 (üzenet-
rögzítő is) 
� Vízóraszerelés, egyéb vízvezeték szerelés,
gázkészülék javítás. Tel.: 251-4912
� Redőny, reluxa, harmonikaajtó, rolettaszere-
lés, javítás hétvégén is! Tel.: 261-7298,
06(30)318-5217
� Pedikűr, manikűr, egészségmegőrző test-
masszírozás a kerületben. Zsóka, Tel.:
06(30)250-5774. Hívjon bizalommal, házhoz is
kimegyek!
� ÉLETJÁRADÉK. Vállalnám idős, egyedül-
álló úr vagy hölgy részére, havi rendszeresség-
gel életjáradék fizetését, ingatlan tulajdonáért
cserébe. Bármilyen megoldás érdekel. Tel.:
06(1)411-1341, 06(1)411-1342

� Televíziók javítása, készülékek beállítása,
összehangolása helyszínen, megbeszélt idő-
pontban. Zsolnai Zsolt, tel.: 2286-187, 3121-
455, 06(20)3422-181
� Zármester! Gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zár-
szerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, be-
törésvédelem, lakatosmunkák, galériakészítés!
Tel.: 06(30)9613-794
� Államilag elismert dajka pedagógiai és
gyógypedagógiai asszisztensképzés. Kasza
Szakképzés 06(1)276-5918
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, taka-
rítással. Nyugdíjasoknak, társasházaknak ked-
vezmény. Tel.: 06(70)282-0071
� AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERŰ JAVÍ-
TÁSA, szigetelése, zárcserék garanciával. Hor-
váth Ákos, tel.: 06(30)9628-704
� GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA gáz-
égők, konvektorok,  tűzhelyek, FÉG vízmelegí-
tők  javítása, karbantartása. Bán László Tel.:
220-9765, 06(20)432-5598 
� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, teljes könyvtárakat, vitrintárgyakat, régi
képeslapokat, valamint CD-t, DVD-t, hangle-
mezt. Tel.: 332-0243, 06(20)9220-001
� Redőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghá-
ló, napellenző szerelése, javítása, garanciával.
Tel.: 261-3380, 06(30)973-4378, 06(20)4242-
618
� Bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat,
régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk.
V., Bécsi utca 5. Tel.: 317-4757

� Redőnykapuk, aluredőnyök, roletták, ro-
varhálók, napellenzők. Szénási László Tel.:
06(20)985-1273
� Páncéltőkés pianínó eladó. Tel.:
06(20)9885-603 

� 15 éve sikeresen működő ingatlaniroda,
belvárosi eladó és kiadó ingatlanokat keres ki-
emelt külföldi és magyar partnerei számára.
Tel.: 268-0763, fax: 267-2637, www.flottin-
vest.hu, info@flottinvest.hu
� ORVOSHÁZASPÁR életjáradéki szerző-
dést kötne idős személlyel, ott lakás nélkül.
Tel.: 06(30)603-2245
� INGATLANKÖZVETÍTÉSRE KERE-
SÜNK eladó, kiadó lakásokat, teljes körű ügy-
intézéssel. Tel.: 06(30)2953-189, www.ingat-
lan.com/landingatlan

� Ezüstfelvásárlás! Evőeszköz készletet (hiá-
nyosat is), tálcát, gyertyatartót, cukordobozt,
valamint arany ékszereket, bizsukat, alkarórá-
kat, készpénzért vásárolunk. Üzletünk: VII.
Wesselényi u. 19. Tel.: 317-9938

� MEISTER és TÁRSA Ingatlaniroda Liget-
város Üzletház. Ingatlanközvetítéssel kapcsola-
tos  teljes körű ügyintézés, ügyvédi irodával
együttműködve, ingyenes hitel-ügyintézés.
1071 Damjanich u. 11-15. Tel./fax: 321-2396,
06(30)9504-551, 06(30)949-8202

� Ablakszigetelés! Ajtók, ablakok utólagos
szigetelése, szilikon gumival, garanciával. Tel.:
06(20)494-3657

� JOGOSÍTVÁNY AKCIÓ! Elmélet+gyako-
rlat 54.000 Ft - 30% adókedvezmény vehető
igénybe PADLÓGÁZ AUTÓS-MOTOROS IS-
KOLÁNÁL  VII., Rottenbiller u. 5/a. Tel.: 341-
1142,  www.padlogazjogsi.hu

� Városligethez közel 3,5 szobás, 2 galériás,
87nm-es, erkélyes felújítandó lakás fantasztikus
áron, 16,5 M-ért eladó. 70/456-1071

� Dózsa György úton, 137nm-es, 3,5
szoba+hallos, alakítható, emeleti, irodának al-
kalmas lakás szép házban 34,5 M-ért eladó.
70/456-1061

� VII. Lövölde téren 55+55nm-es, kétszintes
iroda-lakás egyben is külön is 24,9 M-ért eladó.
70/456-1062

� Eladó VII. Dob utcában egy szép, tiszta ék-
szerdoboz, melynek szobái különböző udvarra
néznek, kis erkéllyel. Ár: 12,5 M 70/456-1072

� Damjanich utcában szép ház magasföld-
szintjén 44 nm-es, 2 külön bejáratú szobás, fel-
újított lakás 13 M-ért eladó. 70/456-1070

� Garay térnél 100 nm-es varroda+eladótér
felszereléssel, vagy anélkül eladó. Tel.:
06(30)9518-285

� Akupunktúra és lágylézer-terápia. Dr.
László Klára, rendel hétfő: 15,30-tól 18-
óráig, szerda: 14,30-tól 17 óráig. Bejelentke-
zés 06(30)2000-604 Cím: Demax Egészség-
centrum, 1072 Akácfa u. 54.

� Akupunktúra és gyógynövény-terápia.
Dr. Simon Nóra, rendel:   kedd.: 14-től 18
óráig,  csütörtök: 16-tól 20 óráig. Bejelent-
kezés 06(20)5307-819. Cím: Demax Egész-
ségcentrum, 1072 Akácfa u. 54.

� Lakáshitel, hitelkiváltás, jelzálogköl-
csön akár otthonában, előzetes díjszámítás,
ingyenes ügyintézés. Tel.: 06(70)270-5755,
06(70)201-1208

� Fényterápiás kezelést vállalok bioptron
lámpával. Tel.: 06(30)664-5237, 352-7198

� Hajdúszoboszlón,  közel a fürdőhöz kész
lakások eladók 240.000 Ft/nm-től. VII. Wes-
selényi u. 30. Tel.: 06(30)9243-265,
www.orientex.hu

� INGATLAN ABC Ingatlan Iroda keres
kiadó, eladó lakásokat, üzlethelyiségeket, há-
zakat, telkeket!  Tel.: 351-9578, 06(70)383-
5004, www.ingatlanabc.net

� Ingatlanügyeit bízza szakértőre. Ingatlan
értékesítés, bérbeadás, keresés, értékbecslés.
Tel.: 06(30)327-4579, www.ingatlanpaletta.hu

� Randevúzz már ma! Nálunk több ezer fő-
ből választhatsz! Magyarország legelismer-
tebb társkereső klubja. Cronos:  302-7324

� Kirobbanó wellness mellékjövedelem,
ügynökösködés, kereskedés kizárva! Önálló
időbeosztással, érettségivel előnyben!  Tel.:
409-0585, 06(70)605-7337, tromvari@t-
online.hu

� Duguláselhárító gyorsszerviz 0-24-ig,
hétvégén is, teljes körű víz-, gáz-, fűtés, vil-
lanyszerelés. Tel.: 06(20)350-3600, 322-1036

� Gázszerelő gyorsszerviz 0-24 óráig, hét-
végén is, teljes körű víz-, gáz-, villany- és fű-
tésszerelés. Tel.: 322-1036, 06(30)3678-675 

� GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÓ GYORS-
SZOLGÁLAT! Cirkók, konvektorok, cse-
répkályhák, tűzhelyek, vízmelegítők karban-
tartása, javítása garanciával, 0-24 óráig, hét-
végén és munkaszüneti napokon is! Tel.:
292-1990, 06(20)334-3438

� KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT:
dugulás elhárítás, víz-, villany-, gáz-, fűtés-
szerelés és gázkészülék javítás anyagbeszer-
zéssel, garanciával. Tel.: 321-1826

� LAKOSSÁGI GYORSSZERVIZ. Teljes
körű gázkészülék javítás, gépi dugulásel-
hárítás, víz-, villanyszerelés 0-24-ig, hétvé-
gén is! Tel.: 321-8082, 06(20)396-9196

� Erzsébetvárosi gyorsszerviz: teljes körű
gázkészülék javítás, fűtésszerelés,  dugulás-el-
hárítás, víz-, gáz-, villanykészülékek javítása
0-24 óráig, hétvégén is. Tel.: 321-3174,
06(70)609-2550
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A Bisztró idén febru-
árban költözött át a
Ráday és a Kinizsi ut-
ca sarkán található
helyiségből. 

A vendégek főleg a 20-30-
40-es korosztályból kerül-
nek ki, sok értelmiségi és
művész jár ide, vannak
olyanok, akik a Ráday utcá-
ból is követték az éttermet.
Mint majdnem minden ét-
teremben, itt is inkább este
és hétvégén van teltház, ko-
ra tavasszal és nyáron te-
rasz is üzemel, így összesen
90 fő fér el kényelmesen.
Lehetőség van ingyenes
internet használatra, a bejá-
ratnál található két gépnél. 

Az itt kapható ételek
főleg a szerb konyha vilá-
gából kerülnek ki, a szakács
maga is szerb nemzetiségű,
de természetesen kapható
magyaros és nemzetközi
étel is. Napi ajánlat közül is

lehet választani, ezt a pult-
nál kiakasztott táblán lehet
megnézni. Menüt is szol-
gálnak fel (leves, főétel), a
kínálatot a bejáratnál lehet
megtekinteni. Természete-
sen a minőségi borok ked-
velői itt is megtalálhatják a
kedvük szerint valót: van-
nak borok Badacsonyból,
Egerből, Szekszárdról és
Villányból. A borok mellett
14-15 fajta minőségi pálin-
kát is tartanak. 

Rendezvények tartá-
sára is kitűnő hely, a bisztró
hatodik születésnapját is
tartották, ekkor jó pár ital
ingyen volt. Van egy kis
színpad is, ahol főleg jazz-
koncertek vannak, de min-
den jó zenére vevők. Kiállí-
tásokat is rendeznek, volt itt
már fotó, festmény kiállí-
tás; valamint sajtótájékoz-
tatók helyszínéül is szolgál
a bisztró. 

Kis ízelítő az étlapról:
reggeli (9-12 között): toast,
rántotta, vitamin omlett;
Ételek: rántott camambert
áfonyával, tócsni tejföllel,
hagymaleves, bableves,
vesalica (sertéskaraj), cse-
vapcsicsa, szalonnás köfte
(darált sertés-és marhahús,
bacon, fűszerek), 2 szemé-
lyes szerb vegyes hústál kö-
rettel, spenótos vagy négy-
sajtos gnocchi, szezámma-

gos csirke, rántott hekk,
székelykáposzta. Köretként
ajánlanak kapros burgo-
nyát, darabolt burgonyát, ri-
zibizit, salátának ajvart (csí-
pős paprikás-padlizsános
krém húsokhoz vagy pirí-
tóshoz), sült paprika, kevert
saláta, édességnek totyogós
túrós palacsintát, tufahijet
(töltött alma hidegen) vagy
szilvás süteményt vaníliás
öntettel. 

1877. október 28.
A Nyugati 
A fõváros pályaudvarait
egyes vasúttársaságok épí-
tették. Az Osztrák Államvasút
Társaság részben francia ter-
vezésû, mutatós, új állomását
(1891-tõl a neve Nyugati Pá-
lyaudvar) ezen a napon ad-
ták át a nagyközönségnek.

1952. november 1.
A H-bomba
Hét évvel az elsõ atombom-
ba felrobbantása után az
Egyesült Államok a Csen-
des-óceán középsõ részé-
ben, az Eniwetok-atoll kí-
sérleti telepén felrobbantja
az elsõ hidrogénbombát. A
H- bomba „atyja" a magyar
származású Teller Ede volt.

1825. november 3. 
MTA
Megalapítják a Magyar Tudo-
mányos Akadémiát. 1825
õszén gróf Széchenyi István
„minden jószágnak egyesz-
tendei egész jövedelmét az
említett intézmény fundusául”
ajánlotta fel. Az 1827: XI. tc.-
ben aztán kimondták, hogy
„az önként és szabad adako-
zással összeszedett tõke va-
gyonból Magyar Tudós Társa-
ság állíttassék fel.”

1922. november 4.
Tutanhamon
sírja
Howard Carter angol ré-
gész megtalálja Tutanha-
mon sírját Egyiptomban, a
Királyok Völgyében. A
szenzációs lelet feltárását
még ma is misztikum
övezi, többek között várat-
lan halálesetek miatt.

1810. november 7.
Erkel Ferenc
Megszületik Erkel Ferenc
Gyulán. 1834-ben Pesten te-
lepedett le, 1844-ben õ
zenésítette meg a Himnuszt.

1895. november 8.
X-sugár
Wilhelm Conrad Röntgen né-
met fizikus kísérletei során
felfedezi az anyagon keresz-
tül hatolni képes, tehát az át-
világító sugárzást, X- suga-
raknak (röntgensugarak) ne-
vezi el.

EEEEZZZZ EEEE NNNN AAAA NNNNAAAAPPPPOOOONNNN
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Csirke zöldborsóval
Hozzávalók: 1 db csirke,
80 dkg zöldborsó, 2-3 evő-
kanál zsiradék, 1 evőkanál
liszt, 1 fej hagyma, fél csé-
sze tej, 2 evőkanál tejföl,
só, bors, finomra vágott
zöldpetrezselyem, 1 csésze
húslé.

A darabokra vágott
húst forró zsiradékon pi-
rosra sütjük, majd tányérra
tesszük. A visszamaradt
zsiradékban a finomra vá-
gott hagymát üvegesre pi-
rítjuk, megforgatjuk benne
a zöldborsót, hozzáadjuk a
húsdarabokat, sóval, bors-
sal fűszerezzük, és zöldpet-
rezselymet szórunk rá. Fel-
töltjük meleg húslével,
hogy a húst ellepje, s mér-
sékelt tűzön, fedő alatt pá-
roljuk. Amikor a hús és a
borsó megfőtt, a lisztből, a
tejből és két evőkanál hús-

léből eresztéket készítünk,
hozzátöltjük és még 2-3
percig a tűzön hagyjuk.
Kevergessük közben, hogy
a mártás ne csomósodjon
össze. A tejfölt is beleke-
verjük, meglobbantjuk és
tálaljuk. 

Krumplifánk
(Pityókafánk) 

Hozzávalók: 3 közepes
krumpli, 4-5 db tojás, 1
evőkanál liszt, 2 evőkanál
reszelt sajt, olaj a sütéshez,
só, bors, tört szerecsendió-
virág.

A nyers krumplit meg-

hámozzuk, belereszeljük a
lobogó-forró vízbe, majd a
levét leszűrjük és kicsavar-
juk. Még melegen beleke-
verjük a tojásokat, sót, bor-
sot és a szerecsendió-virá-
got. Hozzáadjuk a lisztet és
a reszelt sajtot. Összeka-
varjuk és kanállal galamb-
tojás nagyságúra kiszag-
gatjuk, és könnyedén lela-
pítjuk. Megforrósított, bő
olajba vetjük. Mikor az
egyik felén ropogósra sült,
a másik felét ugyanúgy pi-
ros-barnára sütjük. 

Fejes saláta 
vajmártásban
Hozzávalók: 2-3 fej zöldsa-
láta, 5 dkg vaj, 1 csésze tej-
föl, 2 db paradicsom, só, 3-
4 evőkanál morzsa, csipet
bazsalikom.

A zöld leveleitől meg-
tisztított fejes salátát négy

részre vágjuk, sós vízzel le-
forrázzuk, majd leszűrjük.
Egy edényt kivajazunk, 5
kanál tejfölt teszünk bele,
aztán egy sor salátát, bazsa-
likommal megszórt paradi-
csomot, melyet karikára
vágtunk, és így tovább. Te-
tejére tejfölt és több kis da-
rab vajat teszünk, behintjük
zsemlemorzsával és sütő-
ben addig hevítjük, míg a
morzsa pirosodni kezd.
Melegen tálaljuk. 

Dióspogácsa
Hozzávalók: 30 dkg liszt,
20 dkg vaj, 20 dkg porcu-
kor, 3 tojássárgája, 15 dkg
dióbél, fél citrom leve, 1 db
tojás, 1 kávéskanál fahéj.

A lisztet, a vajat, a
porcukrot, a sárgáját, a fa-
héjat, a fél citrom levét és a
darált diót jól összedolgoz-
zuk. Kerek formával ki-
vágjuk, az egy felvert tojás-
sal megkenjük majd tepsi-
ben megsütjük középme-
leg sütőben.

Jó étvágyat kívánok!
Fényes Nóra

Castro Bisztró, a Madách Imre téren
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Erdélyi étkek
Az erdélyi ember nem ínyenc, nem szórakozásból eszik. Dolgos napokon
egyszerűen él, ünnepekkor pedig karakteres ételek kerülnek az asztalára,
melyekkel nem lehet betelni. Az erdélyi konyha olyan emberé, aki kemé-
nyen dolgozik, aki mértékkel él, de amikor ünnep van, akkor áldoz. A több
száz erdélyi receptből most néggyel szeretnénk olvasóink kedvében járni.
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BEKÜLDENDÕ A FÕSOROK MEGFEJTÉSE.

Egy arisztokrata családból származó
fiatalember, sok hányattatás után Brüsszelbe
kerül angol tanárnak. Milyen lesz a sorsa egy
fiatalembernek a lányiskolában, ahol előkelő
és gazdag, csinosabbnál csinosabb
növendékei próbálják magukba szédíteni?
Ráadásul az iskola igazgatónője is el akarja
csábítani, felhasználva egy szép és érett nő
minden furfangját. A fiatalember már-már
lángra lobban, amikor feltűnik az osztályban
egy különös tanítvány…

Charlotte Brontë: A különös tanítvány
OOOOllllvvvvaaaassssnnnniiii     jjjjóóóó!!!!

Bár manapság már sokan nem vesznek kezükbe könyvet, hiszen ott az inter-
net, a digitális könyvtárak, ráadásul a televízió, videó és dvd áradat, mi azért
lelkesen hirdetjük, hogy remek szórakozás egy-egy jó könyvvel a kezünkben
eltölteni naponta néhány fél órát.  

Ha van olyan könyve, melyet megunt,
vagy nincs helye a tárolásra, ne dobja
ki. Ha leadja szerkesztõségünkben,
akkor témája szerint eljuttatjuk az isko-
lákba és a helyi nyugdíjasklubokhoz.
Köszönjük mindazon olvasóink-
nak,akik felhívásunkhoz csatlakoz-
va, megunt könyveiket felajánlot-
ták. Késõbb tájékoztatjuk Önöket
arról, hova kerültek az adományok.

Felhívás!
Egy egész kis könyvtárra való olvasmány gyűlt össze szerkesztőségünkben az adakozó ke-
rületi lakók jóvoltából.  Várjuk nyugdíjas klubok, intézmények jelentkezését, akik olvasó-
sarokkal szeretnék bővíteni szolgáltatásaikat. 

Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, szerkesztõségünkben névvel, címmel el-
látott zárt borítékban vagy levelezõlapon leadhatja. E-mail címünk: olvlev@erzsebetvaros.hu  Csak a névvel, címmel ellátott megfejtéseket van módunkban
regisztrálni. Beküldési határidõ: október 10. A 2006/15. lapszám nyertesei: Hallósy Béláné 1071 Damjanich u.42., Fodor Mária, 1073 Kertész u. 24-28.,
Eszterhás Emõke 1078 István u. 53., Gratulálunk! Nyereményük könyvutalvány, mely
telefonon történõ egyeztetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõ.
Jelen lapszámunkban megjelenõ rejtvény nyertesei az alábbi hirdetésen szereplõ
kozmetikai szalonban egy-egy kezelést nyertek. A nyereményrõl szóló levél, telefonon
történõ egyeztetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõ.
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ERZSÉBETVÁROS
a VII. kerületi önkormányzat ingyenes lapja

Fõszerkesztõ: Sári Judit · Szerkesztõ: Matus Adrien    
Fotó: Kissimon István · Fõmunkatárs: Almási Kitti

Cím: 1073 Budapest, Garay utca 5.
Telefon: 06-1-462-34-11 Fax: 462-34-18

E-mail: ujsag@erzsebetvaros.hu
Kiadja: Erzsébetváros Önkormányzata

Megjelenik 41 ezer példányban

☺☺ ☺☺ ☺☺
Bölcsességek
Én végeztem a feladat
oroszlán részét: üvöl-
töttem! 

* * *
Mindenütt jó, de min-
dig elzavarnak.

* * *
Olyan nincs, hogy ve-
rekedés közben fut-
ballmeccs tör ki?

* * *
Nem minden arany, ami
hörcsög!

* * *
Már látom a fényt az
alagút végén... de mi-
ért dudál?

* * *
Ha a cápa a tenyeredbõl
eszik, a lábadból is fog.

Kiállítások
� Krajcsovics Éva

Munkácsy-díjas fes-
tőművész kiállítását
tekinthetik meg az ér-
deklődők november
6-ig a KÉKA Galériá-
ban (Hevesi Sándor
tér 1.). Nyitva: kedd-
től péntekig 10 és 18
óra között, szombaton
10 és 16 óra között.

� Ghyczy György fes-
tőművész Ablaknál
című kiállítása nyílt
az Erzsébetvárosi Kö-
zösségi Házban (Wes-
selényi utca 17.). A
tárlat november 15-ig
látható munkanap-
okon 10-18 óráig.

Fogadóóra 
változás

Prof. dr. Hahn György
képviselõ ez úton tájékoz-
tatja választókerületének
lakóit, hogy fogadóóráját
a jövõben hétfõnként tart-
ja, 17-tõl 19 óráig az
MSZDP nagydiófa utca
32. szám alatti irodájában.
Bejelentkezni nem kell.

A Spinoza ingyenesen
látogatható koncertsoro-
zatában november 8-án
Castello, Fontana, Biber
hegedűszonátái hangza-
nak fel Vitárius Piroska
(barokk hegedű) és
Dinyés Soma (csembaló)
tolmácsolásában. No-
vember 15-én angol ba-
rokk kamarazene az
Arcangelo Kamara-

együttes előadásában.
November 22-én „Aki
azonos évben született
Spinozával”: J. B. Lully
művei, Hortus Musicus
99 Együttes közreműkö-
désével. A koncertek 13
órakor kezdődnek. Cím:
Spinoza Étterem, Szín-
ház és Kávéház, Dob ut-
ca 15., tel.: 413-7489,
www.spinozahaz.hu

Déli koncertekFelvilágosító
előadások
A bűnmegelőzésről és a
lakásmaffia jelenségek-
ről tart jogi felvilágosító
előadást dr. Makkos
Gyula jogász az Akácos
Udvarban (Akácfa utca
61.) november 13-án 14
órakor. A rák megelőzése
és gyógyítása című elő-
adássorozat keretében a
bőrrákkal kapcsolatos
tudnivalókról beszél dr.
Török Mária bőrgyó-
gyász november 27-én
14 órakor.

November 16-án, 17-én
és 28-án 19 órakor Rejtő
Jenő műveiből láthatnak
kabarét „A HALLGA-
TÁS” illetve „SZEANSZ
A FEGYHÁZBAN”

címmel. Főszereplők:
Balázs Péter, Pápai Eri-
ka, Tahi-Tóth László.
Rendező: Balázs Péter
Helyszín: Spinoza, Dob
utca 15. 

Rejtő Jenő estek

Névnapi mûsor
Magyar nóta, operett részletek dalok és táncok adják
a november 14-én 15 órakor rendezendő Erzsébet és
Katalin napi műsort, Kerekes Katalin Énekstúdiójá-
nak és az Akácvirág Táncegyüttes közreműködésé-
vel. Helyszín: Akácos Udvar (Akácfa utca 61.).
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