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Drog nélkül jobb!
Már az óvodában el kell
kezdeni a megelõzést
Schmidt Zoltán képviselõ
tájékoztatója a 4. oldalon.

Választási
oldalak
Az önkormányzati
választáson induló jelöl-
tek, pártok felhívásai a 9-
10. oldalakon.

Vihar okozta
károk 
helyreállítása
Az idei nyár ismét a szél-
sõséges idõjárásáról lesz
emlékezetes mindenki
számára. Ádler György
képviselõ választókerüle-
tébõl is több jelzés érke-
zett viharkárokkal kapcso-
latban. (6. oldal)

Zöldebb
Erzsébetváros
Újabb 200 planténeres fa
telepítése kezdõdik meg
belsõ Erzsébetvárosban -
tudtuk meg Devosa Gábor
képviselõtõl. (6. oldal)

A humor mindig
kell
Teltházas elõadások a Du-
maszínházban. (19. oldal)

Aranyesõ
Szegeden
A Szegeden megrendezés-
re került 35. Felnõtt Síkvízi
Kajak -Kenu Világbajnoksá-
gon fantasztikus sikereket
arattak az MTK-s kajakos
lányok. (7. oldal)

Szavazókörök
listája
13-16. oldal

E-mail címünk:

olvlev@

erzsebetvaros.hu

Az önkormányzat 
ingyenesen 

hívható 
telefonszáma:
06-80-204-531
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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.

A napközis tábor is lehet izgalmas
Az Orczy kert hosszú
évek óta ad otthont a
nyári napközis tábor-
nak, ahol önkormány-
zati támogatással he-
tedik kerületi gyere-
kek is vakációznak. A
változatos programo-
kat idén 161 erzsébet-
városi gyermek pró-
bálhatta ki. 

Sportoltak, kézműves tár-
gyakat alkottak, táncoltak,
indiánosdit játszottak, cir-
kuszba, moziba látogattak.
A napközis tábor életét
Devosa Gábor (képünkön),
a művelődési bizottság el-
nöke is megtekintette.

(3. oldal) Az „indiános” játék ma is a gyerekek egyik kedvence

A dohányzás káros az
egészségre - hirdetik még
a cigarettás dobozok is,
ám nagyon sokan képtele-
nek leszokni erről a rossz
szokásról. Azok, akik az
utcán is rágyújtanak, min-
den bizonnyal az erősebb
dohányosok kategóriájá-
ba tartoznak. Ha viszont
már rágyújtottak, a csik-
ket valahol el is fogják
nyomni, és azt el is fogják
dobni. Erzsébetváros egy
új ötlettel, mégpedig a
csikkgyűjtők felszerelésé-
vel, fővárosi szinten ismét

előtérbe került. Képün-
kön: Hunvald György
polgármester is részt

vett az első csikkgyűjtők
felszerelésén.

(Cikk a 3. oldalon)

Korunk egyik „betegsé-
ge” a graffiti, más néven
falfirka. Akik már szem-

besültek efféle károko-
zással, tudják mekkora
kiadással jár a házuk, üz-
letük, netán egy középü-
let, akár egy műemlék
épület falán helyrehozat-
ni mások kedvtelésből
odafirkantott rajzait.
Ádler György képviselő
a probléma egyik nagy-
szerűnek tűnő megol-
dásáról tájékoztatott.

(Folytatás a 2. oldalon)

Annyi a szétszórt csikkeknek
A fõvárosban elõször Erzsébetvárosban - Csikkgyûjtõ edények

A lemosható falfesték
lesz a graffiti ellenségeA statisztikai adatok alapján az 

erzsébetvárosi ebek fele már chipes! 

Az Ön kutyája  közéjük tartozik?
Felhívás a 2. oldalon
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Kardos Péter, a közrend- és
környezetvédelmi bizott-
ság tagjának elmondása
szerint bizottságuk már
2005-ben is foglalkozott a
graffiti-mentesítés témájá-
val. 

- Egy bevizsgáló cég
ajánlásával értesültünk egy
német vállalkozás ötletéről,

amely egy speciális, káros
anyagot nem tartalmazó,
környezetbarát festéket

ajánl. Ha egy falfelületet
ezzel az anyaggal keze-
lünk, gőzmosóval, majd

szivacs segítségével bármi-
lyen szennyeződés eltávo-
lítható róla. Ez tulajdon-
képpen egyfajta megelő-
zés, amely például a mű-
emlékvédett épületek ese-
tében is nagyon fontos sze-
repet tölthetne be. 

Kardos Péter vélemé-
nye szerint az eljárás alkal-
mazása költségkímélő
megoldás lenne. Ha meg-
valósul, közmunkások tisz-
títanák le az említett festék-
kel bevont, összecsúfított
falakat, így az önkormány-
zatnak csak a festék árát
kellene megtérítenie. A fal-
firkák eltávolításánál jelen-
leg a legnagyobb kiadást
éppen a munkások bérének
kifizetése jelenti. 

Nagyistók Gábor, a vá-
rosüzemeltetési és köz-
rendvédelmi iroda közterü-
leti ügyintézője százas
nagyságrendben beszél a
kerületi graffitikről. 

- A házak rendbehoza-
talának költsége megköze-
líti a felújítási munkák ki-

adásainak összegét. A hi-
valkodó rajzokat jelenleg
vállalkozókkal mosatjuk,
ami nem kevés pénzbe ke-
rül, majd a rongálásnak
megfelelően és az építő-
anyagtól függően csiszol-
tatjuk, maratjuk, festetjük.
Ha az épületeket ezzel a
speciális festékkel 2 méter
magasan lekezelnék, az
egyrészről hosszútávon
megoldaná a tulajdonosok
gondját, másrészt nevelő
hatású is lenne, mert a fir-
kálók rájönnének, hogy fö-
lösleges időpocsékolás há-
zak rajzolásával tölteniük
az időt, ha másnapra egy
mosással eltávolítható a
„remekmű”. 

Kardos Péter azt is ki-
hangsúlyozta, hogy az ügy
kapcsán már történt előre-
lépés. Azok, akik a társas-
ház-felújítási pályázaton
nyert összegből valósítják
meg a felújítást, (az önkor-
mányzat határozata, vala-
mint a pályázati feltétel
alapján), 2 méter magasan
kötelesek lemosható fes-
tékkel bevonatni az épüle-
tet. 

A módszer hatékony-
ságáról az érintettek egyéb-
ként szeptemberben egy
bemutató során győződhet-
nek meg. A kiválasztott
helyszínen az érdeklődők
az eljárás gyakorlati alkal-
mazásából kaphatnak egy
rövid ízelítőt. Ha ez siker-
rel jár és a kerület befogad-
ja az ötletet,  Kardos Péter
bízik benne, hogy a jövő
évi költségvetésben már
szerepelni fog és ezáltal
több ház válik védetté a ke-
rületben. 

Bár többször is hírt
adtunk olvasóinknak
az ingyenes kuty-
achip-beültetés lehe-
tőségéről, most újra
visszatérünk a témá-
ra és Bán Imre,  a
közrendvédelmi és
környezetvédelmi bi-
zottság elnöke segít-
ségével tartunk egy
rövid emlékeztetőt,
miért is hasznos az
ebek és gazdáik szá-
mára a chip. 

A képviselő-testület dön-
tése alapján az ingyenes
beültetési akciót október
30-ig meghosszabbítot-
ták, ezért felhívjuk a ku-
tyatulajdonosok figyel-
mét, éljenek a térítésmen-
tes lehetőséggel - mondta
Bán Imre. 

Az állatorvosok és ku-

tyatulajdonosok is meg-
erősítették, hogy a chip
behelyezése szinte fájda-
lommentes művelet, mel-
lékhatásról nem kaptak
visszajelzést.  

- A chip egyrészről a
kutyák azonosítását szol-
gálja, ha a házi kedvenc
elkóborol, netán ellopják,
a beépített kis szerkezet

segítségével könnyen ki
lehet deríteni, kihez tarto-
zik. Az is könnyűszerrel
megállapítható, hogy az
állat milyen oltásokat ka-
pott, például be van-e olt-
va veszettség ellen. Ha
valakit megharap egy ku-
tya,  életbevágóan fontos
szemponttá válik az eb
azonosíthatósága. 

Az uniós szabályok
szerint, ha négylábú bará-
tunkat utazásunk során
külföldre is magunkkal
szeretnénk vinni, chip nél-
kül ez ma már lehetetlen. 

A kutyachip beültetést
ingyenesen végző állator-
vosok elérhetőségét meg-
találhatják a www.erzse-
betvaros.hu honlapon. 

A lemosható falfesték lesz a graffiti ellensége
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Két hónapig még ingyenes a kutyachippelés

A statisztikai adatok alapján az erzsébetvárosi
ebek fele már chipes! 

AZ ÖN KUTYÁJA 
KÖZÉJÜK TARTOZIK?
Ha nem, akkor nagyjából két hónap áll rendelkezé-
sükre, hogy szert tegyenek a parányi méretû azo-
nosítóra. Ne mulasszák el az önkormányzat támo-
gatásával létrejött ingyenes lehetõséget és vigyék
el kutyusukat az állatorvoshoz, mert az ebrendelet
szerint október utolsó napjától már szabálysértés-
nek számít, ha a kutyának nincs chipje!

Kardos Péter

Korunk egyik „be-
tegsége” a graffiti,
más néven falfirka.
Akik már szembe-
sültek efféle károko-
zással, tudják mek-
kora kiadással jár a
házuk, üzletük, ne-
tán egy középület,
akár egy műemlék
épület falán helyre-
hozatni mások
kedvtelésből odafir-
kantott rajzait. De
létezik egy nagysze-
rűnek tűnő megol-
dás, amely a hetedik
kerületben (akár
máshol is) orvosolná
a problémát. 

Nem csak a homlokzatok esnek áldozatul a magukat mû-
vésznek érzõ rongálóknak
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Az Orczy kerti napközis tá-
bor kilenc héten keresztül
tart nyitva, a gyerekek tur-
nusonként két hetet tölte-
nek itt. Ez alól kivétel az
utolsó turnus, amely csak
egy hetes. A táborban részt-
vevő, általános iskolás korú
diákok 80-90%-a a tábor
teljes ideje alatt itt vakáció-
zik, sőt, a legtöbben évek
óta visszatérnek. 

A foglalkozásokat egy
állandó csapat koordinálja,
a gyerekek többek között
sport (pl.: tenisz, futball,
ping-pong) kézműves (pl.:
agyagozás, gyöngyfűzés,
üvegfestés), média (pl.: új-
ságszerkesztés, a tábor éle-
tének dokumentálása),
tánc, indián kultúra, hor-
gász vagy akár harci játék

csoportba is jelentkezhet-
nek. Hogy számukra me-
lyik a legszimpatikusabb,
azt ők választják ki. A cso-
port egyébként turnuson-
ként változtatható volt. 

Scheer Barbara, a tá-
bor vezetője a tábor egy
napjáról így számolt be: - A
gyerekek reggelente hét és
nyolc óra között gyülekez-
nek. Reggeliznek, majd
részt vesznek a szakfoglal-
kozásokon. Ebédelnek, a
délután pedig közös foglal-
kozással folytatódik. Ez a
nap meghatározó része,
amikor alkalomtól függően
vetélkedőt rendezünk, mo-
ziba, cirkuszba megyünk,
ellátogatunk a Budakeszi
Vadasparkba, a Természet-
tudományi Múzeumba,

meghívunk bűvészt vagy
modellezőt, vagy a rendőr-
ség munkatársainak segít-
ségével kresz-, esetleg
drog-totót töltenek ki a gye-
rekek. Az álom-vidámpar-
kunk mini golfpályával és
csocsóval várja a táborozó-
kat. Igyekszünk lépést tar-
tani a változásokkal, így
mindig szolgálunk újdon-
ságokkal is. Ebben az év-
ben rendeztük meg például
először az úgynevezett

Egészségnapot, ahol a hen-
na-festéstől a salsa és a
rumba bemutatón át sok ér-
dekes, hasznos és modern
dologgal ismerkedhettek
meg a gyerekek. 

A közös foglalkozást az
uzsonna követi, majd négy
és öt óra között megérkez-
nek a szülők.

A gyerekek elmondása
alapján kiderül, azért sze-
retnek itt lenni, mert sok
mindenben kipróbálhatják

magukat. Egyesek a foglal-
kozásvezetőket kedvelik
nagyon, mások annak örül-
nek, hogy  a szabadban,
friss levegőn tölthetik az
időt. Az energiától túltengő
gyerkőcöknek a sportprog-
ramok kiválóan alkalmasak
a rengeteg energia levezeté-
sére. Lehet barátkozni, ta-
nulni a többiektől. Az alko-
tásokat a gyerekek nagy
örömükre haza is vihetik. 

Az Orczy kertben tábo-
rozó gyerekeket Devosa
Gábor, a művelődési bi-
zottság elnöke is megláto-
gatta és elégedettséggel
nyilatkozott a tábori foglal-
kozásokról. - Tíz éves
együttműködésünk során a
táborral kapcsolatosan a
gyerekektől és a szülőktől
egyaránt csak pozitív visz-
szajelzést kaptunk. A prog-
ramok színesek, érdekesek,
a gyerekek felügyelet mel-
lett, megfizethető áron,
hasznosan töltik el a sza-
badidejüket. Ráadásul az
Orczy kert közel van a he-
tedik kerülethez, ez a szü-
lőknek is kényelmes. Úgy
gondolom fontos megemlí-
teni, hogy az önkormányzat
tavaly majdnem 5 millió
forintot fizetett ki a táborra.
Az önkormányzat egyéb-
ként saját maga határozza
meg, hogy mekkora ösz-
szeggel támogatja a gyere-
kek táborozását. A napidíj-
ból a szülők csak a gyerme-
kek étkezését térítik meg,
éppen annyit, amennyit rá-
szorultsági alapon az isko-
lai év közben fizetnek érte. 

Hunvald György polgár-
mester és Bán Imre a köz-
rendvédelmi és környezet-
védelmi bizottság elnöke
személyesen vettek részt az
első csikkgyűjtők felszere-
lésén, az Erzsébet krt. 1-3.
szám előtt. 

A program első szaka-
szában 50 gyűjtőedény ke-
rült kihelyezésre, ám szep-
tember végéig várhatóan
700 ilyen csikkgyűjtő kerül
majd ki a frekventált he-
lyekre, aluljárókhoz, busz-
megállókhoz, intézmények
mellé. 

A gyűjtő kialakítása-
kor figyelemmel voltak
arra, hogy a tárolóba, el-
lentétben az utcai szeme-
tesedényekkel, ne lehes-
sen más szemetet rakni.
Mint a tájékoztatón kide-
rült, az önkormányzatnak
a csikkgyűjtőkért nem
kellett fizetnie, ugyanis a
gyártó céggel kötött meg-
állapodás szerint a cég
mintaterületként kezeli a
kerületet. A csikkgyűjtők
körülbelül másfél hónap
alatt telnek meg, akkor ki-
ürítésükről a Kamilla

KHT. emberei gondos-
kodnak. 

Mint Hunvald György
polgármester elmondta, az
önkormányzat ebben a kér-
désben megtette a tőle telhe-
tőt, most már a dohányoso-
kon a sor. Bár a legjobb a
leszokás lenne.
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A napközis tábor is lehet izgalmas

Annyi a szétszórt csikkeknek
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Az Orczy kert hosszú évek óta ad otthont a nyári
napközis tábornak, ahol önkormányzati támoga-
tással hetedik kerületi gyerekek is vakációznak. A
változatos programokat idén 161 erzsébetvárosi
gyermek próbálhatta ki. Sportoltak, kézműves
tárgyakat alkottak, táncoltak, indiánosdit játszot-
tak, cirkuszba, moziba látogattak. 

Hunvald György polgármester és Bán Imre, a közrendvédel-
mi és környezetvédelmi bizottság elnöke mutatta be a sajtó
képviselõinek, a csikkgyûjtõk tervezett lerakási helyeit.

A dohányzás káros az egészségre - hirdetik még a
cigarettás dobozok is, ám nagyon sokan képtele-
nek leszokni erről a rossz szokásról. Azok, akik az
utcán is rágyújtanak, minden bizonnyal az erő-
sebb dohányosok kategóriájába tartoznak. Ha vi-
szont már rágyújtottak, a csikket valahol el is fog-
ják nyomni, és azt el is fogják dobni. Erzsébetvá-
ros egy új ötlettel, mégpedig az augusztus 16-án
az utcákra kerülő csikkgyűjtők felszerelésével, fő-
városi szinten ismét előtérbe került.

Az elsõ 50 darab csikkgyûjtõ
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A kutatás során kiderült,
hogy a drogfogyasztás
egyre fiatalabb korban je-
lenik meg, ráadásul a leg-
újabb jelenség az, hogy az
általános iskolákban diá-
kok terjesztenek drogot,
ezek közül is leginkább az
amfetamin származéko-
kat, például extasy tablet-
tát. 

Schmidt Zoltán a mű-
velődési bizottság tagja el-
mondta, hogy a helyzet

mindenképpen valamilyen
megoldást sürget, ezért el-
készült egy, a testület által
is elfogadott koncepció,
amely egy rövid, egy kö-
zép, valamint egy hosszú
távú tervet tartalmaz.

- Ez tulajdonképpen
egy összefogásról szóló
elképzelés. Rövid távon
szükség lesz a kerület
droghelyzetét bemutató,
átfogó felmérésre. Ebben
segítséget nyújthatnak az

iskolák, a családsegítő és a
rendőrség is. A középtávú
terv szerint fontosak a
gyakorlati példák, melyek
visszacsatolást adhatnak a
felméréshez. Hosszú tá-
von pedig az a legfonto-
sabb, hogy megteremtsük
azokat a kikapcsolódási
lehetőségeket, melyek se-
gítenek a gyerekeknek a
szabadidő hasznos eltölté-
sében (például sportolás
stb.). A koncepcióval elin-
dult valami. A célunk az,
hogy legyen anyagi háttér
és a segítők megkapják a
megfelelő képzést, az ott
megszerzett tudást pedig
tovább tudják adni a gye-
rekeknek. Az is nagyon
fontos, hogy a képviselők
magukénak érezzék az

ügyet és így támogatni
tudják azt. A legveszé-
lyeztetettebbek egyébként
a nagyon rossz és a na-
gyon jó körülmények kö-
zött élő gyerekek. A meg-
előzést véleményem sze-
rint már az óvodában el
kellene kezdeni! 

Egy nem odaillő vi-
selkedésű lakó sok-
szor egy egész lakó-
közösség életét befo-
lyásolhatja. A társas-
házi együttélésnek
azonban nem szük-
ségszerű, hogy rossz-
nak kell lennie. Ripp
Ágnes képviselő egy
olyan társasházi pél-
dáról tájékoztatott,
ami mintaszerű lehet
a lakóközösségek szá-
mára.

- Önkormányzati képvise-
lőként évente mintegy
száz társasházi közgyűlé-
sen veszek részt - mondta
Ripp Ágnes képviselő, fel-
tételezve, hogy sokaknak
megvannak a saját,
ezirányú tapasztalatai is
arról, hogy az esetek több-
ségében ezek az összejö-
vetelek nem éppen szívde-
rítők, mivel rendszerint
számos probléma kerül te-
rítékre. Van azonban egy
ház a kerületben, amely-
nek lakói még ezt azt
amúgy nem túl kellemes
eseményt is valóságos bu-
livá varázsolják. 

- Amikor első ízben lá-
togattam el a Rottenbiller
utca 48-ba, az első megle-
petés akkor ért, amikor ki-
derült, a közgyűlésre a tár-
sasház pincéjében kerül
sor. Fel voltam készülve a
legrosszabbra, ám ennél
kellemesebben nem is csa-
lódhattam volna. A ház
pincéjében egy hangulatos
klubhelység fogadott. Ott-

hon már nem kellő fote-
lek, heverők, szőnyegek,
fali kárpitok, bárpult s
darts tábla alkotja a beren-
dezést. A szomszéd hely-
ségben ping-pong asztal

áll, a falon még kint lóg az
előző házi bajnokság vég-
eredménye. Már önmagá-
ban ez sem általános,
azonban a meglepetés ak-
kor ért, amikor meghívást
kaptam az első igazi
HÁZIbulira. A jeles ese-
ményre Farsang tájékán
került sor, és azon a ház
valamennyi lakója megje-
lent. Az asztalok rogya-
doztak a sok finomságtól,
a magnóból vidám zene
szólt, a lakók pedig, akik
nemcsak hogy jó szom-
szédok, de mint kiderült
barátok is, önfeledten szó-
rakoztak. Velem együtt.
Nagyon könnyű feloldód-
ni egy ilyen barátságos tár-

saságban. A Locsolóbálon
már régi ismerősként kö-
szöntöttek, és megígértet-
ték velem, hogy nyáron
feltétlenül eljövök egy
medencés bulira is. Igen,
nem tévedés, a ház ugyan-
is vásárolt egy medencét,
amely a nyári hónapokban
az udvaron áll, és boldo-
gan pancsol benne idős és
gyermek, ha éppen arra
szottyan kedve. Igazán
öröm, hogy be tudunk mu-
tatni olyan lakóközösséget
is a kerületben, ahol nem
csak a problémák miatt ta-
lálkoznak a lakók. Gyak-
ran gondolok rájuk, arra,
hogy igen, így is lehet.
Csak rajtunk múlik.

Háziorvosok és
hozzátartozóik
nem gyûjtenek
adományt saját
maguk számára!
A kerületben dolgozó
egyik háziorvos hívta fel a
figyelmünket arra, hogy
Erzsébetvárosban „egy jó
külsejûnek mondott hölgy
idõs embereket megszólít,
az idõs személy háziorvo-
sának testvéreként mutat-
kozik be. Az idõs embe-
rektõl pénzt kér, arra hi-
vatkozva, hogy az orvos
számítógépe elromlott és
szüksége van pénzre. A
hiszékeny emberekkel
együtt bemegy a bankba,
akik készséggel adnak ne-
ki pénzt.” Tudomásunkra
jutott, hogy a fenti eset
nem egyedi, így lapunkon
keresztül hívjuk fel az ol-
vasók figyelmét arra, hogy
ne engedjék magukat
becsapni!

Köszönet
Köszönetemet szeretném
kifejezni, hogy a VII. kerüle-
ti Polgármesteri Hivatal, a
Péterfy Sándor utcai Kór-
ház Ápolási Igazgatósága,
és a IV. Krónikus Belgyó-
gyászati Osztály vezetése,
orvosai, fõnõvére és nõvé-
rei segítségével lehetõsé-
get adtak, hogy a 100 éves
Édesanyám /Mészáros
Lászlóné-Margit néni/szüle-
tésnapját megünnepelhes-
sük. Nagyon szép, bensõ-
séges pillanatoknak lehet-
tünk tanúi.
Lánya: Jankovits Ivánné

Egészségügyi
szûrõvizsgálat
Szeptember 7-én 9-15 óra
között az Akácos Udvarban
vehetnek részt az érdeklõ-
dõk a következõ ingyenes
szûrõvizsgálatokon:
Csontsûrûség mérés;
Koleszterint-, vércukor-
szint meghatározás;
Vérnyomás mérés;
Diétás tanácsadás;
Mindenkit szeretettel 
várunk!

Dr. Bolesza Emõke
az egészségügyi  
bizottság elnöke

Így is lehet!
LLLLaaaakkkkóóóókkkköööözzzzöööössssssssééééggggbbbbõõõõllll     bbbbaaaarrrráááátttt iiii     ttttáááárrrrssssaaaassssáááágggg

FFIIGGYYEELLEEMM!!
CCSSAALLÓÓ!!

Ripp Ágnes

Schmidt Zoltán

MMMMáááárrrr     aaaazzzz    óóóóvvvvooooddddáááábbbbaaaannnn    eeeellll     kkkkeeeellll llll     kkkkeeeezzzzddddeeeennnniiii     aaaa    mmmmeeeeggggeeeellllõõõõzzzzéééésssstttt

Drog nélkül jobb!
Az önkormányzat megbízásából készült el egy
felmérés az erzsébetvárosi droghelyzetről,
melyben a témában illetékesek: tanárok, óvo-
dapedagógusok, a családsegítő munkatársai és
a nevelésben bármilyen formán résztvevő em-
bereket kérdeztek meg azon tapasztalataikról,
hogy a gyerekeket mennyire veszélyeztetik a
különböző drogok. 
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SZOLGÁLTATÁSAINK
PROGRAMAJÁNLÓ
HELYSZÍN: ERZSÉBET KRT. 40-42.
(BEJÁRAT A DOB U. FELÕL)
NYITVA TARTÁS: H-P 10-18-IG
� Baba-mama klub: Kismama tanácsadás, szülészeti

kérdések, kismama torna, játszó-kuckó minden csütör-
tökön 10 és 13 óra között

� Masszázs: Minden kedden 10 és 15 óra között
� Szépkorúak átmozgató tornája: Idõsek számára kel-

lemes légkörben, nyugodt tempóban, minden hétfõn
15 és 16 óra között

� Adótanácsadás kisvállalkozók részére - Elõzetes je-
lentkezés alapján!

� Budapesti színházak mûsoraira színházjegy igénylése
� INGYENES INTERNET HASZNÁLAT személyi szá-

mítógépek segítségével a PirosPont inter-
netkávézóban és ingyenes WIFI hozzáférés a
PirosPont és a pártiroda teljes területén

� Stratégiai játékklub minden hétfõn 17:30-tól
Bereczky Zoltán vezetésével ÁTKÖLTÖZÖTT!!! A Ka-
zinczy u. 51-be.

� Sakk-klub Domokos Gábor vezetéséve, minden szer-
dán 15 és 17:30 óra között

� Latin-amerikai táncoktatás kéthetente pénteken
17:30-tól

� Napi sajtó olvasása
� Tv
A Piros Pont sok szeretettel vár mindenkit, aki egy kis

kikapcsolódásra, baráti beszélgetésre vagy esetleg
konkrét ügyében segítségre vár!

A Fővárosi Önkor-
mányzat Városter-
vezési és Városkép-
védelmi Bizottsága
elbírálta a 2006. évi
„ M ű e m l é k i
Alap”pályázatot. A
döntésről Molnár
István erzsébetváro-
si képviselő a Fővá-
rosi Közgyűlés tagja
tájékoztatta az Er-
zsébetváros újságot.

A „Műemléki Alapot” a
Fővárosi Közgyűlés Bu-
dapest építészeti értékei-
nek és értékes épülettar-
tozékainak, berendezése-
inek megóvása, helyreál-
lítása érdekében hozta
létre. A Várostervezési
és Városképvédelmi Bi-
zottság által kiírt pályá-
zat szerint vissza nem té-
rítendő támogatást lehet
elnyerni. A felhívás
alapján 156 db pályázat
érkezett be. A rendelke-
zésre álló 54.240.000,-

forintból  60 darab pá-
lyázatot támogatott a bi-
zottság. Külön kiemel-
ném a Wesselényi utca
55. számú társasház pá-
lyázatát, mely az utcai
homlokzat felújítására és

azon található nyolc na-
gyobb és két kisebb fal-
kép restaurálására rekord
összegű, 4 millió forint
összegű támogatást ka-
pott. 

Továbbra is bíztatom

a kerületi társasházakat,
hogy a jövő esztendőben
ezen a vissza nem térí-
tendő támogatást nyújtó
fővárosi pályázaton in-
duljanak, de felhívom a
közös képviselők figyel-

mét, hogy alaposabban
tanulmányozzák a kiírás
céljait, hiszen az idei év-
ben is számos olyan pá-
lyázat érkezett, melynek
megvalósulása nem te-
kinthető építészeti érté-
ket őrző tevékenységnek
- tájékoztatta az Erzsé-
betváros újságot Molnár
István képviselő.

AAAA    FFFFõõõõvvvváááárrrroooossssiiii     MMMMûûûûeeeemmmmlllléééékkkkiiii     AAAAllllaaaapppp    ttttáááámmmmooooggggaaaattttáááássssaaaa

Kiemelt támogatás a Wesselényi utca 55. számú társasháznak

A Wesselényi utca 55. számú társasház lakói örömmel értesültek a fõvárosi támogatás-
ról, melyhez Erzsébetváros önkormányzata további 4,6 millió forint támogatást tett hoz-
zá. Képünkön  a ház lakói, szemben  Gergely József alpolgármester, Molnár István a kör-
zet önkormányzati képviselõje, Dolányszky Anna a társasház közös képviselõje.

AA  NNYYEERRTTEESS  
HHÁÁZZAAKK  ÉÉSS  AA
TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS

ÖÖSSSSZZEEGGEE
Klauzál utca 30.

200.000,-
Rumbach Sebestyén utca 6.

200.000,-
Nefelejcs utca 26.

400.000,-
Síp utca 17.

1.000.000,-
Hársfa utca 12.

2.000.000,-
Wesselényi utca 55.

4.000.000,-

MEGNYÍLT IRODÁNK AZ ISTVÁN U. 29. SZÁM ALATT IS!

Dr. Kispál Tibor kez-
deményezésére ebben
az évben cégek, vállal-
kozók segítik a Dob
utca 85. szám alatti
M a g y a r - A n g o l
Kéttannyelvű Általá-
nos és Vendéglátó
Szakiskola fejlesztését,
mégpedig a szakkép-
zési hozzájárulásuk
adományozásával.

A gazdálkodó szervezetek
jelentős része a szakképzé-
si hozzájárulásról és a kép-
zés fejlesztésének támoga-
tásáról szóló törvény ren-
delkezésének értelmében
szakképzési hozzájárulás
fizetésére kötelezett. A be-
fizetésre kerülő összeg fe-
lét azonban, a megfelelő tá-
mogatási szerződés alap-
ján, közvetlenül a szakkép-
ző iskola javára lehet át-
utalni. A vállalkozók - be-
tartva a törvényt - ugyan
eleget tesznek kötelezettsé-
güknek, de miután nincs

kapcsolatuk az oktatási in-
tézménnyel, a teljes összeg
az államkasszába kerül. 
- Kezdeményezésem lé-
nyege, hogy Hunvald
György polgármesterrel
közösen írt levelünkkel fel-
keresem a választókörze-
temben működő vállalko-
zók nagy részét, hogy fel-
hívjam figyelmüket erre a
lehetőségre és kérjem tá-
mogatásukat. A Dob utcai
iskola idén ünnepli alapítá-
sának 100. évfordulóját és

talán a befolyó támogatá-
sok is nagyobb lehetőséget
adnak a gyakorlati képzé-
sükhöz szükséges eszkö-
zök pótlására, fejlesztésére
- tájékoztatott Kispál Tibor
képviselő.

A kezdeményezés po-
zitív tapasztalatokkal járt.
Minden olyan vállalkozó,
akik ezen adóforma fizeté-
sére kötelezettek, illetve
máshova nem ígérték a tá-
mogatást, a Dobsuli javára
döntöttek. 

- Eddig  hét vállalkozó-
val, illetve cégével sikerült
megkötni a támogatási
szerződést, több még folya-
matban van. A kezdemé-
nyezésnek van egy másik
kedvező hatása is, neveze-
tesen az, hogy az iskolával
kialakult élő kapcsolat
alapján a következő évek-
ben már reményeim szerint
„automatikussá” válik a tá-
mogatási forma megszer-
zése.

Vállalkozók támogatják a Dob utcai iskolát
SSSSzzzzaaaakkkkkkkkééééppppzzzzééééssssiiii     hhhhoooozzzzzzzzáááájjjjáááárrrruuuulllláááássss    aaaaddddoooommmmáááánnnnyyyyoooozzzzáááássssáááávvvvaaaallll

dr. Kispál Tibor
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Független jelöltként
indul az SZDSZ-es
képviselõ
Dr. Bolesza
Emőke kép-
viselő az el-
múlt években
az SZDSZ-
frakció tag-
jaként dolgo-
zott a képviselő testületben.
Az egyéni körzet képviselő-
je az idei választáson füg-
getlen jelöltként indult a
megmérettetésben. A képvi-
selő, képviselő jelölt a 8. ol-
dalon megjelentetett válasz-
tási hír mellett az alábbi
közleményt juttatta el szer-
kesztőségünkhöz.

„Amint azt Önök közül bizonyára
sokan tudják, ezúttal, saját elha-
tározásomból, „FÜGGETLEN”
jelöltként indulok. Ez sokak sze-
rint hátrányt jelent a nagy pártok
jelöltjeivel szemben, ám én sze-
rencsére ebbõl semmit sem
éreztem: kizárólag Önöknek kö-
szönhetem, hogy a kerület ösz-
szes jelöltje közül engem vettek
elsõként nyilvántartásba!
Remélem, az eddig végzett
munkámnak is szerepe volt ab-
ban, hogy Önök ilyen nagy
számban mellém álltak. Ugyan-
akkor azt is tudom, hogy mosta-
ni döntésük egyben újabb kihí-
vás a számomra: ha megválasz-
tanak, a jövõben legalább olyan
hatékonyan és következetesen
kell képviselnem a bennem bízó
választókat, mint tettem azt az
elmúlt esztendõkben.
Külön köszönet jár azoknak az
embereknek, akik miatt némi-
képp át kellett értékelnem a „ko-
pogtató cédulák" jelentését. Az
esetek többségében ugyanis
nem nekem, vagy segítõimnek
kellett Önöknél „kopogtatnom":
Önök - és ez az igazi megtisztel-
tetés a számomra -, idõt és fá-
radtságot nem ismerve hozták-
hozzák a lakásomra, vagy dob-
ták a postaládánkba és az Aká-
cos Udvarba, a megbeszélt idõ-
ben a „cédulákat”! 
Mindezek alapján napról napra
jobban hiszek abban, hogy kö-
zös akarattal - Önökkel szövet-
kezve, - független jelöltként is
nyerhetek az önkormányzati vá-
lasztáson. Ha így lesz - termé-
szetesen az új képviselõ testü-
lettel együttmûködve - tovább
folytathatjuk a megkezdett mun-
kát.

Dr. Bolesza Emõke”

Tavaly ősszel már beszámol-
tunk olvasóinknak arról,
hogy az önkormányzat a Fő-
városi Önkormányzat Kör-
nyezetvédelmi Bizottsága ál-
tal kiírt pályázaton 200 db
planténeres fa kihelyezésre
nyert támogatást. Devosa Gá-
bor képviselőtől megtudtuk,
hogy a sajnálatosan elhúzódó
adminisztráció és a közbe-
szerzési eljárás kiírása után
nemsokára elkezdődik a fák
kihelyezése.

- Az eredményhirdetésnek meg-
felelően a 200 db fa október 15-
ig kihelyezésre kerül Belső Er-
zsébetvárosban - mondta a kép-
viselő. - A díszfák ízléses, pá-
colt, fakonténerekben kerülnek a

járdákra, figyelembe véve a köz-
lekedési igényeket.

A gyalogos forgalom miatt elő-
zetesen felmérték a járdák mére-
tét, majd ennek alapján méretez-
ték az adott helyre kihelyezendő
dézsákat. A rongálások és a lopá-
sok elkerülése végett a plan-
ténereket a járdaburkolathoz rög-
zítik.

- A kihelyezett dísznövények
karbantartását, ápolását a Kamilla
KHT. végzi. Bízunk benne, hogy
kevés növény szenved majd kárt a
rongálásoktól - mondta Devosa
Gábor, hozzátéve, bár felkészül-
tek az esetleges fa pótlásokra, sok-
kal jobb lenne, ha a fennmaradó
összegből újabb planténeres fákat
vásárolhatna az önkormányzat. 

Egyébként újabb pályázatot
készítettünk, szintén fővárosi
alapra, melyből további utcák fá-
sítását lehet ily módon megoldani.

Az idei nyár ismét a szélsősé-
ges időjárásáról lesz emléke-
zetes mindenki számára. Fő-
ként igaz ez azoknál a lakó-
közösségeknél, ahol a vihar
okozta károk helyreállítása
komoly összegeket emészt
fel a társasházi kasszából.
Ádler György képviselő vá-
lasztókerületéből is több jel-
zés érkezett viharkárokkal
kapcsolatban.

- Az István utca 28-ból és az Ist-
ván utca 32-ből is kaptam jelzést
az augusztus eleji vihar okozta ká-

rokról. Az István utca 32. biztosí-
táva volt, így az ő esetükben a
károk helyreállítása megoldott
volt. Az István utca 28. szám alat-
ti társasháznak azonban nincs erre
vonatkozó biztosítása. A felmerü-
lő kár több millió forint. A vihar
megemelte a tetőszerkezet egy ré-
szét, megrongálta a kéményeket,
és a tűzfalat is. A lehulló épü-
letelemek a szomszédban lévő
Kamilla KHT. telephelyén álló
autók közül is többet megrongál-
tak. A lakóközösség közgyűlésé-
re, segítségemet kérve engem is

meghívtak. Az eltelt időszakban
egyeztettem Hunvald György pol-
gármesterrel, hogy az önkormány-
zat rendelkezésre álló alapjából
nyújtsunk valamilyen segítséget a
lakóknak. Ez a folyamat rádöb-
bentett azonban arra, hogy ilyen,
nyugodtan mondhatjuk katasztró-
fa esetekre, az önkormányzatnak
nincs elkülönített kerete. Logikus
lenne létrehozni egy vis major ala-
pot, amiből visszatérítendő köl-
csön formájában a károsult lakók
hozzájuthatnának a kárrendezés
fedezetéhez. 

Erzsébetváros nagyon fontos kultu-
rális és ezzel együtt turisztikai köz-
pontja a fővárosnak, ezért a legfrek-
ventáltabb területei, például a Do-
hány utca és környéke megérdem-
lik a kiemelt figyelmet - mondta
Puskás Attila Sándor képviselő, aki
az utca teljes felújítása után szorgal-
mazza a környező utak járdarészei-
nek felújítását is. 

- Most már végső szakaszához
érkezik a munka, a járdákon a dísz-
burkolat építése zajlik. Ám én már
korábban is rendkívül fontosnak
tartottam ennek a fontos, átmenő
útszakasznak a teljes felújítását. Ja-

vaslatomat be-
nyújtottam a helyi
képviselő-testület-
nek, és mivel az
utca felújítása fő-
városi hatáskörbe
tartozik, támogat-
tam a közgyűlés
képviselőin ke-
resztül is a munká-
latok mielőbbi el-
végzését. Most
azonban, a felújítás
után lesz egy szép
Dohány utcánk, és mellette még ki-
rívóbb lesz a környező útsza-

kaszok, főként a jár-
dák rengeteg hibája.
Ezért testületi ülésen,
előterjesztésben fo-
gom javasolni, hogy
vizsgáljuk meg a Do-
hány utca mellékutcá-
inak felújítási lehető-
ségét, illetve a járdák
rendbetételével kap-
csolatban végeztes-
sünk el egy átfogó fel-

mérést, valamint ter-
veztessük meg a Rákó-

czi úti árkádos épületek egybefüg-
gő közterületi felújítását. 

Újabb 200 planténeres fa telepítése kezdõdik

ZZZZööööllllddddeeeebbbbbbbb    EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossss

Planténeres fák
kerülnek az alábbi
utcákba
Dohány utca - a Zsinagógától az
Erzsébet körútig; Wesselényi utca -
Zsinagógától az
Erzsébet krt-ig;
Nyár utcában
és a Kertész
utcában, a
Dohány utca és
a Wesselényi
utca közötti sza-
kaszon. Illusztráció

Vihar okozta károk helyreállítása
VVVViiiisssssssszzzzaaaattttéééérrrr íííí tttteeeennnnddddõõõõ    kkkkáááárrrrmmmmeeeennnntttteeeessssíííí ttttééééssssiiii     aaaallllaaaappppooootttt     kkkkeeeellll llll     kkkkééééppppeeeezzzznnnniiii

Teljes megújulás elõtt a Dohány utca

Puskás Attila Sándor

AAAA    kkkköööörrrrnnnnyyyyeeeezzzzõõõõ    uuuuttttccccáááákkkk    jjjjáááárrrrddddááááiiiinnnnaaaakkkk    ffffeeeellllúúúújjjj íííí ttttáááássssaaaa    iiiissss    eeeesssseeeeddddéééékkkkeeeessss    lllleeeennnnnnnneeee
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Mama-Baba Klub
A nyári szünetet követõen
szeptember 7-tõl, csütörtö-
könként 10 órától várjuk
régi és leendõ tagjainkat
az Erzsébetvárosi Közös-
ségi Házban (Wesselényi
utca 17.). Érdeklõdni lehet
személyesen vagy telefo-
non az Esély Családsegítõ
Szolgálatnál a Dózsa
György út 70-ben, telefon-
szám: 322-0272.

Erzsébetvárosi „Esély”
Családsegítõ Szolgálat

Jótékonysági 
koncert
„Az Élet Menete” emlék-
program jóval több, mint
egy hagyományos meg-
emlékezés. Ez a menet a
legerõsebb tiltakozás a vi-
lág minden tájáról érkezõ
fiatalok részérõl a ho-
lokauszt tagadással szem-
ben. A Dohány Utcai Zsi-
nagógában (Dohány utca
2.) november 19-én 18
órakor jótékonysági kon-
certet tartanak az Élet Me-
nete  Alapítvány javára. Az
esten fellépnek: Dés Lász-
ló és zenekara, Gerendás
Péter és zenekara, Pege
Aladár és zenekara, vala-
mint Varnus Xavér. A kon-
certen a mûvészek közö-
sen is zenélnek. A koncert
fõvédnöke: Vizi E Szilvesz-
ter, az MTA elnöke. Jegy-
vásárlás és jegyrendelés
szeptembertõl a Concert &
Media Jegyirodáiban vala-
mint a www.jegyelado.hu
és a koncert@eletmenete.
hu címeken.
Szeretettel várjuk a kon-
certre és köszönjük, hogy
részvételével támogatja Az
Élet Menete Alapítvány
munkáját!

Az Élet Menete Alapít-
vány (1075. Síp utca 12. )

Taggyûlés
MBE Erzsébetvárosi Szer-
vezete szeretettel meghív-
ja az érdekelteket a szep-
tember 11-én 15 órai kez-
dettel tartandó taggyûlésé-
re. Helye: Erzsébet krt. 40-
42. Programjai:1. Beszá-
moló a 2006-évi gazdálko-
dásról. 2. Új vezetõség vá-
lasztása. 3. Programok ter-
vezése. Megjelenésükre
feltétlenül számítunk!

A szervezet vezetõsége

Igazi öröm, ha gyer-
mekeink szép, nyu-
godt, egészséges kör-
nyezetben tölthetik a
nyári szünet egy ré-
szét. Az Erzsébetvá-
rosi Általános iskola
és Informatikai Szak-
középiskolában több-
féle tábor is szervező-
dött annak érdeké-
ben, hogy a tanulók
valóban hasznosan
töltsék a szünidőt.

Két turnusban nyaralhattak
a gyerekek Balatonmárián,
és ebben az évben valóban
kitűnő időt fogtak ki. A für-
dés mellett kirándultak, ját-
szottak és versenyeztek is.
A vízisportokat kedvelők
számára szerveződött a vízi
vándortábor, ahol kenuk-
ban evezve ismerkedhettek
meg a táborozók a Mosoni-
Duna csodálatos élővilágá-
val és az igazi nomád tábo-
rozás izgalmával.

A Zempléni-hegység-
be vezetett a gyalogos ván-
dortáborozók útja, a ko-
moly fizikai erőnlétet és ál-
lóképességet igénylő tábor
hangulata és a szép útvonal
minden fáradságot elfeled-
tetett a résztvevőkkel.

- Először táborozhattak
tanulóink Szlovákiában, a
ruzsinai táborban. A csodá-

latos környezet, a fürdésre
alkalmas tó, a sokféle spor-
tolási és kirándulási lehető-
ség sok élménnyel szolgált
a táborozóknak. Szervezett
kirándulás keretében meg-
tekintettek egy aragonit
barlangot, és eljutottak
Krasznahorka várába is.
Remélem, hogy a jól eltöl-
tött nyári szünet után újult

erővel kezdi el minden ta-
nulónk az új tanévet -
mondta Sevecsekné Hosz-
szú Mária igazgatónő, egy-
ben megköszönve Gergely
József alpolgármester
anyagi támogatását, amely-
nek segítségével az iskola
20 tanulója kedvezménye-
sen vehetett részt a tábo-
rokban. 

A Szegeden megrendezés-
re került 35. Felnőtt Síkví-
zi Kajak -Kenu Világbaj-
nokságon fantasztikus si-
kereket arattak az MTK-s
kajakos lányok. 

Kovács Katalin (6 VB
arany) júliusban a csehor-
szági, racicei Kajak- Kenu
Európa Bajnokságon már
nyert hat aranyat és most
ezt a csodálatos eredményt
sikerült először a világon
megismételnie Janics Na-
tasával együtt a Világbaj-
nokságon. Ez a hatalmas
siker hosszú évek nagyon
kemény munkájának, fe-
gyelmezett felkészülésé-

nek volt a gyümölcse. A
csodaduótól sokan elvárták
a győzelmet, ami nem volt
olyan könnyű. Többek kö-
zött az egyre jobban feljö-
vő kínai versenyzőkre kell
vigyázni, akik keményen
készülnek a pekingi olim-
piára is.

Paksy Tímea (4 VB
arany) az EB-n  és a VB-n
is a négyesek vezérevező-
seként vitte győzelemre a
csapatot. Míg az Európa
Bajnokságon K-200-on
második, a Világbajnoksá-
gon jobb rajttal és kitartás-
sal egy aranyéremmel lett
gazdagabb.

Fazekas Krisztina és
Patyi Melinda (1 -1 VB
arany) a négyesek negye-
dik tagjaként szereztek
aranyérmet.

A Fábiánné Rozsnyói
Katalin mesteredző vezet-
te női csapat 9 aranyérem-
mel vívta ki a világ elis-
merését először a VB tör-
ténetében. 

MTK ökölvívó
sporttábor 
Az MTK ökölvívó szak-
osztályának sportolói ré-
szére a szakosztály szpon-

zora, Tamás Péter vállal-
kozó biztosította az anyagi
hátteret annak a 20 hátrá-
nyos helyzetű fiatalnak,
akik részt vettek a szlová-
kiai Losonc mellett lévő
Ruzsinán, az önkormány-
zat nyári táborában. A
gyerekek a teljes ellátás
mellett napi kétszeri ko-
moly edzésen vettek részt.
A festői szépségű mintegy
négyhektáros terület, a
vadregényes erdeivel él-
ménydús kikapcsolódást
nyújtott a 11-17 éves spor-
tolóknak.

EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossssiiii     iiiisssskkkkoooollllaaaa    ----     ttttööööbbbbbbbbfffféééélllleeee    nnnnyyyyáááárrrr iiii     ttttáááábbbboooorrrrtttt     iiiissss    sssszzzzeeeerrrrvvvveeeezzzztttteeeekkkk

Hasznos idõtöltés egészséges környezetben

Aranyesõ Szegeden
MMMMTTTTKKKK----ssss    ssssiiiikkkkeeeerrrreeeekkkk

Akácos programok
Az Akácos Udvarban (Akácfa utca 61.) szeptember 6-án 14
órakor Önismereti és Ezoterikus Klub. A most induló klubba
azokat a klubtagokat várják, akik szeretnék jobban megismer-
ni önmagukat a pszichológiai tesztek és ezoterikus módszerek
segítségével. Szeptember 7-én 14 órakor a Városnézõ Séták
keretében csoportos látogatást szerveznek a Szemlõhegyi
barlangba (II. Pusztaszeri út 35.). Elõzetes jelentkezés szep-
tember 6-ig. Szeptember 12-én Mária-napi mûsort adnak Ke-
rekes Katalin Énekstúdiójának tagjai.
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Az Erzsébetváros újság a 2006. évi önkormányzati választásra különszámmal
jelentkezik majd, melyben minden jelölt, - aki a kopogtatócédulákat leadta és hi-
vatalosan is jelöltté vált! - bemutatkozhat.
A bemutatkozó anyag terjedelme (1/8 oldal) a megküldött fotó és név mellett 370
leütés lehet szóközökkel együtt. A fotó mérete 26x35 mm/200 dpi. Készen kül-
dött anyagok esetében jpg vagy tiff formátumokat fogadunk el, cmyk színmód-
ban, a fenti adatok mellett minimum 200 pixel/hüvelykes méretben.A megjelené-
si terjedelem egységesen 95x60 mm. A fotón kívül küldött minden pártlogó vagy
kísérõkép a szövegterjedelembõl levonásra kerül! Az ajánlószelvények leadá-
si határideje 2006. szeptember 8-án 16.00 órakor lejár. A jelöltek számára a
cikkek végsõ leadási határideje 2006. szeptember 11. 14.00 óra. A válasz-
tási különszám szeptember 25-ig megjelenik. Kérünk minden résztvevõt, aki
a jelöltté váláshoz szükséges kopogtatócédulát összegyûjtötte és leadta, hogy
az anyagtorlódás elkerülése érdekében mielõbb, akár már augusztusban juttas-
sa el szerkesztõségünkhöz a megjelentetni kívánt szöveg és képanyagokat.
Az Erzsébetváros újság szerkesztõsége a fentiek mellett nem vállal felelõsséget
a megjelentetett anyagok tartalmáért!
Az Erzsébetváros újság fenntartja magának a jogot, hogy kérdéses, vitatható
anyagok esetén a Helyi Választási Irodához forduljon!

Erzsébetváros újság szerkesztõsége
Garay utca 5.T: 462-34-11, 462-34-01, 462-34-02

Az Erzsébetváros újság a 2006. évi önkormányzati választásra különszámmal
jelentkezik majd, melyben minden jelölt, - aki a kopogtatócédulákat leadta és hi-
vatalosan is jelöltté vált! - bemutatkozhat. Polgármesterjelölt az a személy lehet,
aki megszerezte a település választópolgárai 2 %-ának, de legalább 300 válasz-
tópolgárnak ajánlószelvényét. A hivatalosan is jelöltté váló polgármesterjelöltek
bemutatkozó anyaga számára az Erzsébetváros újság különszámában 1-1 ol-
dal terjedelem áll a jelöltek rendelkezésére. Az oldal mérete 194 mm x 271 mm.
Kész anyag megküldése esetén tiff, jpg illetve pdf kiterjesztésû dokumentumo-
kat kérünk, képanyag esetén CMYK színmódban, minimum 200 pixel/hüvelyk
méretben. Ettõl kisebb méretben érkeztetett anyag esetén az Erzsébetváros új-
ság szerkesztõsége nem vállal felelõsséget a kép minõségének romlásáért!
Word dokumentum megküldése esetén a teljes oldalon 4800 karakter fér el szó-
közökkel együtt. A szöveg terjedelmébõl le kell vonni a kép/képek méretét.
Az ajánlószelvények leadási határideje 2006. szeptember 8-án 16.00 óra-
kor lejár. A jelöltek számára a cikkek végsõ leadási határideje 2006. szep-
tember 11. 14.00 óra. A választási különszám szeptember 25-ig megjele-
nik. Kérünk minden résztvevõt, aki a jelöltté váláshoz szükséges kopogtatócé-
dulát összegyûjtötte és leadta, hogy az anyagtorlódás elkerülése érdekében
mielõbb, akár már augusztusban juttassa el szerkesztõségünkhöz a megjelen-
tetni kívánt szöveg és képanyagokat.

FFFFEEEE LLLL HHHH ÍÍÍÍ VVVV ÁÁÁÁ SSSS PPPPOOOOLLLLGGGGÁÁÁÁRRRRMMMMEEEESSSSTTTTEEEERRRRJJJJEEEELLLLÖÖÖÖLLLLTTTT EEEE KKKK SSSS ZZZZ ÁÁÁÁ MMMM ÁÁÁÁ RRRR AAAA!!!!
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A MIÉP - Jobbik közös jelölteket indít az

õszi önkormányzati választásokon
Önkormányzati képviselő-jelöltek:
1. evk.: Kalász László
2. evk.: Nagy András
3. evk.: Tompa Adrienn
4. evk.: Farkas János
5. evk.: Veres N. László
6. evk.: Bereczki Andrea
7. evk.: Tóth Béla
8. evk.: Seregély Zsuzsa
9. evk.: Stibli Anikó
10. evk.: Varga Tibor (polgármester jelölt is)
11. evk.: Dobor Péter
12. evk.: Rozsnyainé Aknai Judit
13. evk.: Jónás Levente
14. evk.: Tóth Zoltán
15. evk.: Csányi László

FŐPOLGÁRMESTER JELÖLT: ZSINKA LÁSZLÓ
(MIÉP)

POLGÁRMESTER JELÖLT: 
VARGA TIBOR (MIÉP - JOBBIK).

Köszönjük a leadott kopogtatócédulákat!

Kérjük, hogy október 1-jén is 

támogassák jelöltjeinket!

"Szövetségben a lakossággal,
Erzsébetvárosért"!

Tisztelt Választópolgárok!
Kérjük Önöket, hogy augusztus elsejétõl ajánlószelvényük leadá-
sával támogassák a Vállalkozók Pártja jelöltjeit és támogatottjait.

Jelöltjeink és támogatottjaink:
1. vk. Koromzay Annamária (SZDSZ)
2. vk. Tomasetigh Tamás (VP)
3. vk. Dr. Rácz Tibor (SZDSZ)
4. vk. Dr. Németh Miklós (VP)
5. vk. Horváth Gyula (VP)
6. vk. Merényi János (SZDSZ)
7. vk. Dr. Morvai Ottó (VP)
8. vk. Molnár István (SZDSZ)
9. vk. Pataki Henriett (VP)
10. vk. Gál György (SZDSZ-MSZP)
11. vk. Csontos József (SZDSZ)
12. vk. Fitzl Tamás (VP)
13. vk. Csõke Józsefné (SZDSZ)
14. vk. Ádler György (SZDSZ)
15. vk. Czibula Csaba (VP)

Jelöltjeik személyesen kívánják felkeresni a lehetõ legtöbb választó-
polgárt, de ajánlószelvényeiket leadhatják naponta 9-20 óráig az Osvát
utca 7. szám alatti Parkolóházban, 10-tõl 15 óráig az Almássy tér 17.
szám alatt az ügyvédi irodában, vagy a 322-7676-os telefonszámon tör-
ténõ bejelentkezés esetén jelöltjeink, megbízottaink felkeresik Önt.

KÖSZÖNJÜK AZ AJÁNLÓSZELVÉNYEKET!
Vállalkozók Pártja Erzsébetvárosi Szervezete

Az Erzsébetváros újság szerkesztõsége sem a szöveganyagok megfogal-
mazását, beírását, sem a fotók szkennelését nem tudja vállalni.A cikkeket és
képanyagokat floppyn vagy cd-n, egy kinyomtatott, aláírt példány csatolásá-
val személyesen adhatják le, hétfõtõl csütörtökig 9-14 óra között, a Garay ut-
ca 5. szám alatti irodánkban. E-mailen érkeztetett anyagokat kizárólag telefo-
nos egyeztetés után (T: 462-34-11) fogadunk. A szövegek és képanyagok
nem tartalmazhatják más jelölt illetve párt nevét, sem más jelöltre illetve párt-
ra vonatkozó utalást.A publikálásra kerülõ dokumentumok sorrendjét válasz-
tókerületenként a jelölt vezetéknevének kezdõbetûje adja. A szövegek és
képanyagok nem tartalmazhatják más jelölt illetve párt nevét, sem más jelölt-
re illetve pártra vonatkozó utalást. Az Erzsébetváros újság szerkesztõsége a
fentiek mellett nem vállal felelõsséget a megjelentetett anyagok tartalmáért!
Az Erzsébetváros újság fenntartja magának a jogot, hogy kérdéses, vitatha-
tó anyagok esetén a Helyi Választási Irodához forduljon!

„Szeretném megköszönni a 4. sz. választókörzet lakóitól felém áradó szere-
tetet és támogatást, amely - sok más jel mellett - a számomra leadott „ko-
pogtató cédulák”, nagy számában nyilvánult meg. Az Önök bizalmának kö-
szönhetõen ismét indulhatok az október 1-én megrendezendõ önkormány-
zati választáson! Dr. Bolesza Emõke

Független jelölt - aki Önöktõl függ

4. választókerület
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1. sz. vk: Solymári Gabriella 
2. sz. vk: Gergely József 
3. sz. vk: prof. Dr. Hahn György 
4. sz. vk: Ruzsics László 
5. sz. vk: Devosa Gábor 
6. sz. vk: Dr. Kispál Tibor 
7. sz. vk (MSZP-SZDSZ közös jelölt): Ripp Ágnes 
8. sz. vk: Borbáth András 
9. sz. vk: Dr. Vedres Klára 
10. sz. vk (SZDSZ-MSZP közös jelölt): Gál György 
11. sz. vk: Fedrid Gábor 
12. sz. vk: Schmidt Zoltán 
13. sz. vk: Demeter Tamás 
14. sz. vk: Filló Pál 
15. sz. vk: Bán Imre 

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönjük bizalmukat és az MSZP Erzsébetvárosi Szervezeté-
nek jelöltjeire leadott ajánlószelvényeiket. Kérjük, hogy ajánlá-
sukat október 1-jén a szavazóhelységekben szavazatukkal is
erõsítsék meg.Támogassák képviselõink megválasztását, kerü-
letünk fejlõdésének folytatását, a városrehabilitáció, revitalizá-
ció, a közbiztonság növelése és a zöldesítés jegyében!

Piros Pont MSZP Lakossági Központ: Erzsébet krt. 40-42. (bejárat a
Dob utca felõl). Telefonszám: 342-7531, 321-0637.

MMMMSSSSZZZZPPPP
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1. vk. Koromzay Annamária
2. vk. Varga Zoltán Kristóf
3. vk. dr. Rácz Tibor
4. vk. dr. Gáspárdy Gergely
5. vk. Balogh Erika
6. vk. Merényi János
7. vk. Ripp Ágnes (MSZP-SZDSZ)
8. vk. Molnár István
9. vk. Kerekes Ágnes
10. vk. Gál György (SZDSZ-MSZP)
11. vk. Csontos József
12. vk. Kardos Péter
13. vk. Csőke Józsefné
14. vk. Ádler György
15. vk. Szalai Endréné

POLGÁRMESTER-JELÖLTÜNK 
HUNVALD GYÖRGY 

(MSZP-SZDSZ)

KKEEDDVVEESS  LLAAKKÓÓKK!!  
TTIISSZZTTEELLTT  VVÁÁLLAASSZZTTÓÓPPOOLLGGÁÁRROOKK!!

Köszönjük azt a támogatást és bizalmat, melyet ajánlószelvényeik
jelöltjeink részére történõ leadásával fejeztek ki.

Kérjük Önöket, hogy 
október elsején szavazataikkal is 

támogassák jelöltjeinket.
Címünk: Dob utca 103. SZDSZ iroda. Telefonszám.: 322-98-15.

AA  SSZZAABBAADD  DDEEMMOOKKRRAATTÁÁKK  SSZZÖÖVVEETTSSÉÉGGEE  
EERRZZSSÉÉBBEETTVVÁÁRROOSSII  SSZZEERRVVEEZZEETTÉÉNNEEKK

KKÉÉPPVVIISSEELLÕÕJJEELLÖÖLLTTJJEEII

Polgármesterjelölt:  Simon Péter
1. Bárdi Zoltán (jelölt)
2. Müller Richárd
3. Fejes László
4. Bárdiné Csurgay Margit
5. Preil Péter (jelölt)
6. Dr. Capdebo Gergely
7. Sejben Ferenc (jelölt)
8. Czeczon Zsolt
9. Kárainé Gyarmati Mária
10. Perjés András (jelölt)
11. Perjésné Balogh Ágnes
12. Horváth Jenő
13. Boga Mária (jelölt)
14. Horváth Jenő
15. Simon Péter (jelölt)

Közös nevezõt Erzsébetvárosért és
kiegyensúlyozott önkormányzati 

képviselõtestületet!

Ajánlószelvények átvétele:

1072 Bp. VII. Király utca 43-45,

MDF iroda.

Hétfõtõl- péntekig 16-20 óra-

20 óra között, szombaton: 10-

12 óra között.

Telefon/fax: 3221 417 az ügye-

leti idõszakban, mobil: 0630

5321139.

Kérjük hogy ajánlószelvé-

nyüket csak az MDF által

meghatalmazott személyek-

nek adják át!

A FIDESZ-
KDNP jelöltjei

Polgármester-jelölt: Dr. Kecskés Gusztáv
1. vk. Vattamány Zsolt
2. vk Vajda Gábor
3. vk Apáthy István
4. vk. Haller Gyula
5. vk. Puskás Attila
6. vk. Cserei Zsolt
7. vk. Dr. Kecskés Gusztáv
8. vk. Becskei Barbara
9. vk. Gerenday Ágnes
10. vk. Dr. Gáspár Miklós
11. vk. Lendvay Béla
12. vk. Dr. Albert István
13. vk. Berki Béla
14. vk. Perity László
15. vk. Parnó Román

Köszönjük eddigi bizalmukat! 
Ajánlószelvényt megbízó-levéllel gyűjtenek a segítőink,

de személyesen is leadhatja a Fidesz-irodában,
ill. telefonon is hívhat minket! 

Cím: VII. Klauzál tér 16. Nyitva tartás: 
hétköznapokon 9-19 óra között. Telefon: 788-6229

JJeellööllttjjeeiinnkk    kköösszzöönniikk    aa    kkooppooggttaattóóccéédduulláákkaatt!!
TToovváábbbbrraa    iiss    vváárrjjuukk    aa    jjeellööllttjjeeiinnkkrree  

ééss    ppoollggáárrmmeesstteerr  jjeellööllttüünnkkrree    lleeaaddootttt    aajjáánnllóósszzeellvvéénnyyüükkeett..
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A rendõr és a turista
Két ismeretlen tettest ke-
res a rendõrség: egyikük
álrendõrnek, társa pedig
turistának adta ki magát,
így tévesztettek és lop-
tak meg egy külföldi há-
zaspárt júliusban. A bel-
ga párt az Erzsébet kör-
úron térképpel a kezében szólította le a „turista” és rossz angol-
sággal útbaigazítást kért tõlük. Miközben a házaspár segíteni
próbált az „eltévedt” férfinek, addig egy „rendõr” lépett oda hoz-
zájuk és elkérte készpénzüket, azzal, hogy hamis bankjegyeket
keres. Amikor az álrendõr átvette a pénzt, társa azonnal távo-
zott. A pár, csak késõbb vette észre, hogy az „ellenõrzött” kész-
pénzbõl 500 euro hiányzik.
Az 1. számú grafikán látható álturista 30-35 év körüli, 150-165
cm magas, normál testalkatú, kerek arcú, fekete rövid hajú, sö-
tét szemû, borotvált arcú férfi. Kék farmer nadrágot és bézs szí-
nû pólót viselt.
Az álrendõr (2. számú grafika) 50-55 év körüli, 150 cm magas,
kerek arcú, feltûnõen nagy, sûrû bajszú, sötét rövid hajú férfi.
Keki színû nadrágot és azonos színû rövid ujjú pólót viselt.

Rossz váltás
Egy Erzsébet körúti valutaváltó elõtt, az ut-
cán adott át a sértett 135 ezer forintot a raj-
zon látható férfinek, hogy azt erurora vált-
sa.Azonban a kialkudott 500 euro helyett 1
db 50 euros és 10 db 500 forintos címletû
bankjegyeket kapott.
A keresett férfi 25-30 év körüli, 175-180 cm
magas, vékony testalkatú, barna rövid ha-
jú, sötét szemû, elkövetéskor fekete színû, hosszú nadrágot és
kék kockás, rövid ujjú inget viselt.

Kétezer forintért könyörtelenül
A Wesselényi utca 56.
szám elõtti járdasza-
kaszon két ismeretlen
férfi hátulról megfogták
a sértett járókeretét és
felszólították, hogy ad-
ja át a nála lévõ pénzt.
A sértett ezt megta-
gadta, mire az egyik férfi elvette a járókeretét, míg a másik
a falhoz lökte és átkutatta a zsebeit. Kétezer forintot vettek
el tõle, majd még többet követeltek és többször meg is
ütötték a sértettet.
Az 1.számú rajzon látható elkövetõ 18-20 év körüli, 170-175 cm
magas, normál testalkatú.A jobb szeme alatt babszem nagysá-
gú anyajegy volt, orra nagyon hegyes, karvajszerû. Fülei feltû-
nõen nagyok és elállóak, haja rövid és szõkített. Az elkövetés-
kor fehér színû háromnegyedes halásznadrágot, barna pólót és
kék színû tépõzáras sportcipõt viselt.
A 2. számú grafikán látható társa 22 év körüli, 180 cm magas,
erõsebb testalkatú, haja barna színû, hátra fésült és dauerolt,
ápolt hatású. Az alsó ajka feltûnõen húsos, kiálló. Az elkövetés-
kor fehér színû háromnegyedes halásznadrágot, szürke pólót
és edzõcipõt viselt.

A Budapesti Rendõr-fõkapitányság VII. Kerületi Rendõrka-

pitányság telefonszáma: 461-8100.

Rongálók
Az egyik esetben rongá-
lókat sikerült rendőrkézre
juttatnia az egylet járőrei-
nek. Az Astoria aluljáró-
jában járőröztek, amikor
üvegcsörömpölésre lettek
figyelmesek. Amikor el-
indultak a hang irányába,
egy férfit és egy nőt láttak

elrohanni a Kálvin tér irá-
nyába, akik - mint nem
sokkal később kiderült
egy kirakatot törtek be. A
járőrök értesítették a
rendőrséget, az elkövető-
ket a Dohány utca és a
Nagydiófa utca sarkán si-
került megállítaniuk és a
rendőröknek átadniuk.

Lopást 
akadályoztak meg
Augusztusban gépko-
csival a Rózsák terén
teljesítettek szolgálatot,
amikor észrevették,
hogy egy fiatalember a
templom bejáratánál el-
helyezett pénzpersely-
ből próbálja kiszedni a
pénzt. A járőrök a szo-
kásos eljárást követően
a rendőrség kiérkezésé-
ig visszatartották a fér-
fit, akinél később meg
is találták a pénz kiha-
lászására alkalmas da-
milt.

AAAA    BBBBûûûûnnnnmmmmeeeeggggeeeellllõõõõzzzzééééssssiiii    PPPPoooollllggggáááárrrrõõõõrrrriiii    EEEEggggyyyylllleeeetttt    aaaakkkkcccciiiióóóóiiii

Horogra akadt tettesek
Az Erzsébetvárosi Bűnmegelőzési Polgárőri
Egylet természetesen a nyári időszakban sem
tétlenkedett. Akcióik közül néhányról, Mezei
Sándor, a szervezet elnöke tájékoztatott, aki
egyébként egyike volt azoknak, akik a dunai és a
tiszai árvíz- és belvízvédekezésben végzett mun-
kájáért elismerésben részesült.

- Miért csodálkozik asszonyom? Tudja, mi pénzt felzabál manapság egy rendõrkutya?

1 2

1 2

Az augusztus 20-i vihar
személyi sérülést nem,
ugyanakkor jelentősebb
épületkárokat okozott
Erzsébetvárosban is. A
vihar okozta károk fel-
méréséről Pásztor Jó-
zsef, a kerületi polgári
védelmi kirendeltség ve-
zetője tájékoztatott.

- Harminchárom je-
lentősebb, 40 ezer és 150
ezer forint közötti anyagi
kárral járó esetet regiszt-
ráltunk, mely adatokat az
Erzsébetváros Kft., vala-

mint a különböző házke-
zelő cégek szolgáltatták
számunkra. Ezek túlnyo-
mó többségében a szélvi-
har a tetőszerkezetet
bontotta meg, cserepeket
tört össze, illetve kémé-
nyeket rongált meg. Né-
hány háztető bádogsze-
gélyét, esőcsatornáját
tépte le a viharos erejű
szél, míg egy esetben a
tűzfal egy részét borítot-
ta az udvarra, illetve
volt, ahol egy letört fa
koronája szakította be a

háztetőt - tudtuk meg
Pásztor Józseftől, aki azt
is elmondta, hogy az el-
múlt időszakban a károk
nagyobb része kijavítás-
ra került. 

A kirendeltség java-
solja a társasházak lakói-
nak az udvarukon lévő
öreg fák állagának felmé-
rését, az elszáradt ágak
eltávolítását, mivel egy
viharos szél által kicsa-
vart vagy felkapott fák,
illetve ágak a tetőkön is
sérüléseket okozhatnak.

Viharkárok Erzsébetvárosban

TAKARÉKOSSÁG
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Besurranók 
a légaknán
- Az idegenforgalmi szezonra
jellemző bűncselekmény-fajták
közül csupán a zseblopások és a
betöréses lopások számában
volt észlelhető minimális emel-
kedés. Ugyanakkor az ismertté
vált bűncselekmények tekinte-
tében csökkenés mutatkozik,
így például a gépkocsi lopások,
a rablások számában is - ismer-
tette a helyzetet a rendőrkapi-
tány, aki egyben felhívta a fi-
gyelmet egy egyébként ismert,
Erzsébetvárosban azonban még
nem észlelt besurranásos mód-
szerre.

A besurranásos lopások
módszerei a kerületben általá-
ban ugyanazok: a tettesek a

nyitva hagyott ajtókon, szellőző
ablakokon át jutnak be, vagy
azokon át horgásszák ki az érté-
keket az előszobából, lakások-
ból. A kerületben első ízben re-
gisztrált módszer lényege, hogy
a tettesek a ház padlásteréből
kötélen ereszkednek le a légak-
nán, és az onnan nyíló fürdő-
szoba vagy spájz ablakán ke-
resztül jutnak be a lakásba. A
megelőzés érdekében ebben az
esetben is sokat tehetnek a la-
kók: a kapun csak saját látoga-
tóikat engedjék be, a padlásbe-
járókat tartsák zárva, a légak-
nákra néző ablakokat pedig nem
árt ráccsal ellátni. Ugyanakkor a
lakásban tartott értékpapírok,
készpénz és értékesebb éksze-
rek számára egy trezor nagyobb

védelmet nyújthat, mint mond-
juk az ágyneműtartó. A rendőr-
kapitány szerint az újonnan ész-
lelt bűnelkövetési módszer egy-
előre nem nevezhető tipikus-
nak, azonban „a bajt jobb meg-
előzni” elvét követve, nem árt
odafigyelni minderre. 

Zajtérkép
A nyári estéket sokan szívesen
töltik valamely szórakozóhe-
lyen, azonban a kiáramló han-

gos zene, a lármázó vendégek
zavarhatják a környék nyugal-
mát. Dr. Nagy-Juhák István
rendőrkapitány elmondta: a ta-
valyi idegenforgalmi szezon, to-
vábbá az év első öt hónapjának
adatait, valamint a lakók beje-
lentéseit alapul véve májusban
elkészítették a kerület zajtér-
képét, amelyen a hangos, nyu-
galmat zavaró szórakozóhelyek
szerepelnek. Ezeket a helyeket
májustól szeptember végéig,
hetente kétszer, a különböző
társszervekkel közös akció ke-
retében ellenőrizték, illetve el-
lenőrzik. Természetesen -
mondta a rendőrkapitány -
emellett a kerület összes szóra-
kozóhelyét is rendszeresen
kontrollálják, nem csak a zajtér-
képen szereplőket. Mint meg-
tudtuk a nyári, vizsgált időszak
alatt, zajügyben 180 bejelentés
érkezett a lakóktól, melyek kö-
zött jónéhány szomszédsági
hangoskodással kapcsolatos pa-
nasz is volt.

Álrendõrök
Civil ruhás nyomozóként állított
be egy erzsébetvárosi lakásba
két férfi augusztusban, azzal,
hogy házkutatást tartanak, mivel
kábítószert keresnek a lakásban.
Az ügy különlegessége, hogy az
elkövetők ezúttal nem idős em-
bert, hanem egy fiatalt tévesztet-
tek meg, aki éppen egyedül tar-
tózkodott otthonában. Az ál-
rendőrök a „házkutatás” során
csaknem úgy jártak el, mint a
valódi nyomozók: igazolványt
mutattak be, jegyzőkönyvet vet-
tek fel, igaz - az ilyenkor szoká-
sos hivatalos eljárással ellentét-
ben - annak másodpéldányából
nem adtak a sértettnek. Nyilván-
valóan határozott fellépésükkel
és színészi adottságaiknak kö-
szönhetően sikerült megtévesz-
teniük a fiatalembert, melynek
eredményeként aranyékszere-

ket, három bankkártyát és majd-
nem másfél millió forintot lop-
tak el a lakásból. (Az ismeretlen
elkövetőkről a mellékelt grafi-
kák készültek.)

Forró nyomon
Élelmiszereket, sört és cigit kért az
eladótól, majd mondván, hogy
mindössze ennyi a pénze, fizetés-
ként 140 forintot tett ki a pultra -
így indított az a férfi, aki társával
egy Nefelejcs utca éjjel-nappali
közért bevételét akarta elrabolni.
Az összeg láttán az eladó közölte,
hogy ennyi pénzért nem tudja oda-
adni a kért termékeket, mire a fér-
fi előkapott egy bicskát, és ordítva
követelte az üzlet bevételét. Miu-
tán megsebesítette az alkalmazot-
tat, késsel az ajtóüvegbe is belevá-
gott, majd társával, aki addig a be-
járatnál fedezte, elmenekült. A ke-
rületi rendőrség nyomozói forró

nyomon üldözték, és két napon
belül elfogták az elkövetőket.

Nem az, aminek látszik
Egy ismeretlen tettes által elköve-
tett bűncselekmény ügyében foly-
tatott eljárás felfüggesztése, nem
jelenti feltétlenül azt, hogy az ügy
porosodó aktaként végzi. Leg-
alábbis ezt példázza az alábbi két
eset is: lezárták őket, de a további
nyomozás sikerrel járt és felfedte
az elkövetők kilétét. 

Az egyik 2004 áprilisában tör-
tént, amikor a Dózsa György út
egyik irodaházából közel másfél

millió forint értékben vitt el szá-
mítógépet és fényképezőgépet az
ismeretlen tettes, akiről érdemle-
ges információk nem kerültek elő,
így az ügyet felfüggesztették. A
további nyomozás végül ered-
ménnyel járt, az elkövetőt sikerült
azonosítani. Csakúgy, mint annak
a lopásnak az elkövetőjét, aki idén
márciusban hatolt be egy Thököly
úti lakásba, ahonnan műszaki cik-
keket és egyéb értékeket vitt el.
Az ismeretlen elkövető ellen foly-
tatott eljárás felfüggesztését köve-
tő néhány hónap múlva a nyomo-
zók elfogták a tettest.

AAAA    kkkköööözzzzeeeellllmmmmúúúúllll tttt     bbbbûûûûnnnnccccsssseeeelllleeeekkkkmmmméééénnnnyyyyeeeeiiiibbbbõõõõllll

A közelmúltban elkövetett bűncselekmények közül néhány
érdekes, de mindenesetre elgondolkodtató üggyel ismertette
lapunkat Rapos Tamás, a kerületi rendőrkapitányság Bűn-
üldözési Alosztályának kiemelt főnyomozója. 

Kábítószert kerestek az álrendõrök

A kerületben elkövetett bűncselekmények számát tekintve, nem
hoztak rendkívüli változást a nyári hónapok. A megnövekedett
idegenforgalmi szezon ellenére csaknem hasonlóan alakult Er-
zsébetváros bűnügyi helyzete, mint a megelőző időszakokban -
tudtuk meg dr. Nagy-Juhák Istvántól, a kerületi rendőrkapi-
tányság vezetőjétől.

Szeptember végéig akciószerûen ellenõrzik a szórakozóhelyeket
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Európai Mobilitási Hét, 2006. szeptember 16-22.

„ÉGHAJLATVÁLTOZÁS”
Ebben az évben is részt vesz az Erzsébetvárosi Önkormányzat az Európai Mobilitási Hét programjában. 
Az "ÉGHAJLATVÁLTOZÁS" következménye  a melegedés és a szélsőséges időjárás-változás. Ennek egyik fontos okozó-
ja a közlekedés. Az Európai Mobilitási Hét célja felhívni a figyelmet az éghajlatváltozás következményeire és a környezet-
barát közlekedési módokra. Használjuk többet a kerékpárt, a tömegközlekedést, csökkentsük az autóforgalmat.  
Szeptember 22-e, péntek az Európai Autómentes Nap, a mi fő rendezvényünk. Helye a Városligeti fasornak a Bajza utcá-
tól a Dózsa György útig terjedő szakasza. Ez a rész 8-18 óra között a szerviz utakkal együtt le lesz zárva az autóforgalom
elől. 
A fővárosi rendezvény az Andrássy úton lesz, ezért a mi résztvevőink 13 óra előtt az Andrássy út és Bajza utca sarkán gyü-
lekeznek a VI. kerületi résztvevőkkel együtt, és 13 órakor az ottaniakkal együtt vonulnak át a Városliget fasor sarkára. A
jelmezes, zenés kíséretet az Artistaképző Iskola és az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola di-
ákjai adják, a zenét a Molnár Antal Zeneiskola fúvószenekara szolgáltatja.

Erzsébetváros minden lakóját várja az Erzsébetvárosi Önkormányzat!
Gergely József alpolgármester

�� Mozgásos ügyességi játékok
�� Utcaszínház
�� Közlekedési szabály-játékok
�� Feladatlap környezeti neveléssel

kapcsolatban
�� Barkácsolás
�� Milyen legyen a Világ?

Gyermekrajzok aszfalton
és papíron

�� Természetes alapanyagú termékek:
játékok, testápolási eszközök be-
mutatója

�� Könyvek, újságok, kiadványok az
egészséges környezetért, életmód-
ért.

�� Ingyenes negyedórás sószoba hasz-
nálat

�� Arcfestés

AZ ERZSÉBETVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POL-
GÁRMESTERI HIVATALA BEMUTATJA AZ ÖN-
KORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROG-
RAMJÁT, AZ ÉRDEKLŐDŐK A TÉMÁHOZ KAP-
CSOLÓDÓ VETÉLKEDŐN IS RÉSZT VEHETNEK. 

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG

FEGYVER BEMUTATÓT ÉS LÖVÉSZETI BEMU-
TATÓT TART.

EGÉSZ DÉLUTÁN ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI BE-
MUTATÓ DR. BOLESZA EMŐKE KÉPVISELŐ-
ASSZONY SZERVEZÉSÉBEN (KÖTÖZÉS, ÚJRA-
ÉLESZTÉS STB).

A MAGYAR KERÉKPÁROSKLUB BEMUTATJA

A BIZTONSÁGOS KERÉKPÁROS FELSZERE-

�� Közlekedési vetélkedő: kerékpáros,
gördeszkás, görkorcsolyás és rolleres ver-
senyek korosztályonként (8-10 év, 11-14
év, 15-18 év és felnőtt), közben folyama-
tosan tesztlapok kitöltése.
�� BKV lőbusz
�� Játékos sportversenyek: sor- és váltó-
versenyek, zsinórlabda, dekázó, ugrókötél,
tollaslabda, asztalitenisz, hulahoppozás,
ugróiskola, kötélhúzás, csocsó, kispályás
labdarúgás. A csapatversenyekhez 6-10
fős csapatok jelentkezése szükséges.
�� Csúszókorong, sakk, partizánlabda ver-
seny
�� Környezet- és egészségvédelmi teszt
kitöltése.
�� Aszfaltrajzolás egyéni, vagy háromfős
csapatokban.  

ErzsébetvárErzsébetvárosi prosi programogram

Szeptember 22. Szeptember 22. 
13.15 óra Ünnepélyes megnyitó:   
Verók István, Terézváros polgármestere és  Gergely József, Erzsébetváros alpolgármestere
Svéd gyermekkórus vidám dalokkal köszönti a rendezvényt
Az MTK sportolói a résztvevőknek bemelegítő tornát tartanak

A rendezvények: 13.30 - 16.00 óráig tartanak

Nevezés a helyszínen.

EESSÕÕNNAAPP
Ha szeptember 22-én esős idő lesz, akkor a rendezvényeket 

az óvodások részére a Városliget fasor 39-41 óvodában, 
az iskolások részére a Százház utcai sportcsarnokban tartjuk.

IISSKKOOLLÁÁSSOOKK  ÉÉSS  FFEELLNNÕÕTTTTEEKK  RRÉÉSSZZÉÉRREE  SSZZEERRVVEEZZEETTTT  
PPRROOGGRRAAMMOOKK::

ÓÓVVOODDÁÁSSOOKK  RRÉÉSSZZÉÉRREE  
SSZZEERRVVEEZZEETTTT  PPRROOGGRRAAMMOOKK::

A programot szervezik az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltatóközpont irányításával 
a kerületi óvodai területgondozók és tantárgyi munkaközösség vezetõk.

A rendezvényt támogatói:
Fõvárosi Önkormányzat, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Erzsébetvárosi Önkormányzat, Kamilla Kht., 
Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium, ORFK, VI. kerületi Rendõrkapitányság, VII. kerületi Rendõrkapitányság, 
Bonbonetti Kereskedelmi Kft., Gyermekélelmezési Alapítvány, Magyar Kerékpárosklub
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1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117

Szeptember 5-én, kedden 17 órakor a Karitász
munkatársak gyűlése, szeptember 8-án, pénteken
Kisboldogasszony, Szűz Mária születésnapja,
szeptember 12-én, kedden Szűz Mária szent nevé-
nek ünnepe, szeptember 14-én, csütörtökön dél-
után 14 órára szeretettel várjuk kedves Testvére-
inket az Idősek Klubja első őszi összejövetelére a
hittanterembe. 

A Kulturális Örökség Napjai keretében mű-
emlék templomunk megtekinthető szeptember
16-án, szombaton 9-17 óra között és 17-én vasár-
nap 12-17 óra között. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt.

Programok: szeptember 16-án, 19 órakor a
Magyar Állami Operaház címzetes magánéneke-
sei és énekkari művészei jótékonysági egyházze-
nei hangversenyt tartanak a műemlék templom
felújításának javára. 

Szeptember 17-én, 16 órakor Maczkó Mária
Magyar Örökség díjas énekművész és Szabó
András versmondó műsora „Könyörgés” címmel,
emlékezésül az 1956-os forradalom áldozataira.
A belépés díjtalan. 

A program támogatója a VII. kerületi Önkor-
mányzat, az Árpád-házi Szent Erzsébet Egyház-
község, a Szent Erzsébet Rózsák Terei Egyesüle-
te és Gerenday Ágnes önkormányzati képviselő (a
program szervezője).

Figyelem! Szeptember 3-tól vasárnaponként
ismét lesz 9 órakor „diákmise” templomunkban,
melyre szeretettel várjuk a fiatalokat! 

ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd----hhhháááázzzz iiii
SSSSzzzzeeeennnntttt     EEEErrrr zzzzsssséééébbbbeeeetttt     pppplllléééébbbbáááánnnniiiiaaaa

Újra itt van az ősz. Véget
ért egy újabb nyár az éle-
tünkben és vele együtt el-
szállt a vakáció. Újra be-
csöngetnek az iskolában, új
tanév veszi kezdetét. Igen,
életünk már csak ilyen.
Amint valami véget ér,
azonnal elkezdődik valami
új.

Az idei ősz nyitánya a
„Budapesti Városmisszió-
nak” és kezdete a jubileumi
„Szent Erzsébet évnek” is.
Fővárosunkban újra éled a
misszió, sok-sok zarándok,
vendég fog ellátogatni hoz-
zánk, és nem közömbös,

hogy mit tapasztalnak váro-
sunkban, milyen élmé-
nyekkel gazdagodnak.

Sajnos templomunk re-
konstrukciója még nem ért
véget. Pedig milyen szép
lett volna, ha a jubileumra
teljes szépségében pom-
pázhatna. Akkor valóban
lehetne ünnepelni. Ám az
illetékesek nem ismerték
fel a pillanat lehetőségét.

Így aztán - ki tudja meddig
még - alkalmazkodnunk
kell az áldatlan templomi
állapotokhoz. 

Sebaj, egyszer minden
véget ér. Addig is éljen Bu-
dapest, virágozzék Erzsé-
betváros és terjedjen az
Evangélium! 

Török Csaba
plébános

Szent Erzsébet Plébánia

A programokat tekintve az
idei nyár is gazdag volt kö-
zösségünkben. Ezek közül
két zarándoklatot szeret-
nék kiemelni, melyek útjai
Rómába vezettek. Felve-
tődhet a kérdés az olvasó-
ban: a görög katolikus egy-
ház hívei miért mennek
Rómába zarándokként?
Mert hitvallásunkkal tagjai
vagyunk a római katolikus
anyaszentegyháznak, még
ha a hagyományaink más-
félék is. 

Egyhetes római zarán-
dokúton vettek részt híve-
ink még a nyár elején. A
csoport 85 fős volt, képvi-
selve benne szinte minden
korosztály. Mindkét segéd-
lelkészünk: Jármi Zoltán

és Vincze Krisztián atya
elkísérte a zarándokokat.
Repülővel utaztak, a prog-
ram gazdag volt, s mara-
dandó élményeket adott.
Hadd említsek csak egyet.
Vincze Krisztián atya, aki
Rómában tanult, mint él-
ményt idézte augusztus
20-i prédikációjában a
meglátogatott katakombá-
ban levő Jó Pásztor-ábrá-
zolást, a Jó Pásztor alakját
összehasonlítva Szent Ist-
ván királyéval. 

A másik alkalmat a za-
rándoklatra a Rómában
megrendezett ministráns
találkozó adta július-au-
gusztus fordulóján. A ma-
gyar görög katolikus egy-
házat mintegy 130 fiatal

képviselte a kísérő atyák-
kal. Egyházközségünkből
6 fiú vett részt, igaz egyi-
kük a hajdudorogi gimná-
ziumunk színeiben. Ők au-
tóbusszal utaztak, így töb-
bet láttak Olaszországból
is. Nagy élmény volt szá-
mukra, hogy a találkozó
résztvevőit, az összegyűlt
híveket XVI. Benedek pá-
pa magyarul is köszöntötte.

A nyarat követően kez-
dődik az egyházi év, mely
nálunk egybe esik az isko-
laév kezdetével. Egyház-
községünkben szeptember
10-én, vasárnap a 9 órás li-
turgián lesz a tanévnyitó és
azt követően történik a je-
lentkezés a hitoktatásra.

dr. Sasvári László Fasori Evangélikus Templom
Rendszeres alkalmak: Istentisztelet vasárnap 11
órakor. Családi istentisztelet minden hónap első va-
sárnapján 9.30 órakor. Ifjúsági istentisztelet minden
hónap utolsó vasárnapján 18 órakor. Ifjúsági óra
szombaton 18 órakor. Fasori Fiatal-Öregdiákok
Kórusa (FAFÖK) csütörtökön 19 órakor (18-28
éveseknek). Várunk minden énekelni szerető fiatalt!
Gyülekezeti bibliaóra szerdán 15 órakor. Idős test-
véreinkre tekintettel sötétedés előtti időpontban
tartjuk. „Középnemzedék” bibliaórája minden hó-
nap utolsó hétfőjén 18 órakor. Érdeklődőknek külön
meghívót küldünk erre az alkalomra. Konfirmációi
oktatás november 5-étől, szombaton 15.30 órakor. 

Hittanórák
8-12 éveseknek: hétfőn 17.15 órakor. 5-8 évesek
pénteken 16 órakor. 
Minden érdeklődő jelentkezését várjuk személye-
sen, vagy telefonon, akkor is, ha az időpont nem
megfelelő. Időpont változtatás lehetséges, szeret-
nénk, ha senki nem maradna ki a hitoktatásból. A
hittanórákat a gyülekezeti teremben tartjuk (VII.
Damjanich u. 28/b.). 

Fasori Evangélikus 
Egyházközség alkalmai

Mindenkit szeretettel várunk a Presbiteriánus
Misszió alkalmaira: szerda 18 óra bibliaóra, vasár-
nap 10.30 óra Istentisztelet. Cím: 1074 Rákóczi út
78. I/4. Tel.: 322-9317, www.reformatus.org

Õszi nyitány
DDDDiiiiccccsssséééérrrrtttteeeesssssssséééékkkk    aaaa    JJJJéééézzzzuuuussss    KKKKrrrr iiiisssszzzzttttuuuussss!!!!
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Zarándoklatok Rómába



KKKKEEEERRRRÜÜÜÜLLLLEEEETTTTIIII KKKKÖÖÖÖZZZZÉÉÉÉLLLLEEEETTTT ––––     HHHHIIIIRRRRDDDDEEEETTTTÉÉÉÉSSSS18 2006/14. szám

A vegetáriánus táplálkozás, kü-
lönböző változatait mutatta be
az augusztus 26-27-én megren-
dezett X. Vegetáriánus Fesztivál
az Almássy Téri Szabadidőköz-
pontban. Az érdeklődők megis-
merkedhettek a növényi étrend
előnyeivel és egészséget megőr-
ző hatásával, a vegetáriánus
emberekkel, életmódjukkal,
döntésük okaival. 

Az egész hétvégét betöltő
fesztivál a sokszínűségre és vál-
tozatosságra épült. Ennek fé-
nyében olyan komplex prog-
rammal várták a nagyközönsé-
get, amelyben minden korosz-
tály megtalálta a számára érté-
kes információkat és a szórako-
zási lehetőséget is.

A Burattino Általános és Szak-
képző Iskola a Chábád
Lubávics Zsidó Nevelési és Ok-
tatási Alapítvány közreműködé-
sével 2006. szeptember 17-től,
első alkalommal közművelődé-
si szakemberképzést indít zsidó
közösségfejlesztő szakirányban
nappali és esti tagozaton. Nap-
pali tagozaton 22 éves kor alatt
a tanulmányok idejére tovább
jár a családi pótlék, 24 év alatt
pedig a diákigazolvány. A hall-
gatók a kétéves tanulmányi idő
befejeztével államilag elismert
oklevelet kapnak. Megszerzett
tudásukat nemcsak zsidó, de
bármilyen civil, kulturális és
művelődési intézmény fellendí-

tésére kamatoztathatják. Az ál-
talános társadalom-, személyi-
ség-, közösség-, műveltség- és
szervezési ismereteken felül a
hallgatók mély betekintést
nyerhetnek a zsidó vallás, jog,
filozófia és kultúra rejtelmeibe.
Megtanulják a projektmenedzs-
mentet és elsajátíthatják az an-
gol és héber nyelvek alapjait.
Az elméleti képzés mellett nagy
hangsúlyt fektetünk az alapvető
szakmai gyakorlat megszerzé-
sére is. Jelentkezés: 2006. szep-
tember 15-ig. További informá-
ció: Sziklai Kláránál a 268-
0183-as telefonszámon vagy e-
m a i l b e n :
Klara.sziklai@hitkozseg.hu

Jeffrey
Siegel 
zongoraestje
A B'nai B'rith Budapest Páholy
és a Magyar Zsidó Kulturális
Egyesület 5767-es zsinagógai
évet köszöntő jótékonysági
koncertje lesz szeptember 17-
én este 7 órakor a Nagyfuvaros
utcai zsinagógában (Budapest,
VIII. ker. Nagyfuvaros u. 4.).

A műsorban Mendelssohn,
Charles Alkan, Darius
Milhaud, Aaron Copland, Leo-
nard Bernstein és George
Gershwin műveiből hallhat vá-
logatást a nagyközönség. 

Jegyeket rendelni a
mazsike@freemail.hu e-mail
címen, vagy hétköznap délutá-
nonként a 311-6665-ös telefon-
számon lehet. Jegyeket vásá-
rolni a következő helyszíne-
ken:

Bálint Zsidó Közösségi
Ház Porta: VI. ker. Révay u.
16. Concerto Hanglemezbolt:
Dob u.35. Fröhlich Cukrászda:
Dob u. 22. Belépődíj: 1000 Ft.
A koncert teljes bevételét jóté-
kony célra ajánlják fel.

Életmód nap nem csak növényevõknek
XXXX....     VVVVeeeeggggeeeettttáááárrrr iiiiáááánnnnuuuussss    FFFFeeeesssszzzztttt iiiivvvváááállll
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Közmûvelõdési szakemberképzés
Elõzetes költségek nélkül
Jövedelemigazolás nélkül

Értékbecslési és közjegyzõi díj nélkül
Bár-listásoknak is.

Jelzáloghitel, felmondott hitelek.
D.N.P. Credit 06(70)212-8385

Tel.: 411-1341, 06(30)468-5959
Fax: 411-1342, 06(20)469-5269

GYORS HITEL
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A Studio Metro-
politana Urbaniszti-
kai Kutató Központ
Kht. legutóbb arról
faggatta az embere-
ket, milyen szem-
pontokat vesznek fi-
gyelembe, ha lakó-
helyet választanak.
Nézzük, mi alapján
döntünk!

A tanulmány szerint a bu-
dapestiek, legszívesebben
olyan békés, nyugodt,
zöldövezettel körülvett
helyre költöznének,
ahonnan a belváros köny-
nyen megközelíthető.
Emellett azonban elvár-
ják, hogy megfelelően ki-
épített infrastruktúra szol-
gálja a kényelmüket. A
legtöbben családi házba
vágynak, a megkérdezet-
teknek alig 5 %-a élne
szívesen bérházban. Ha a
lakásáraktól eltekinthet-
nénk, a többség elsősor-

ban a II., a III, a XI, a XII.
és a XIV. kerületbe köl-
tözne. A válaszadók több,
mint fele továbbra is Bu-
dapestet választaná lakó-
helyéül, viszont a meg-
kérdezetteknek csak kö-
zel egynegyede költözne
Pest megyei településre. 

A kutatás során azt is
vizsgálták, hogy az em-
berek milyen gyakran
váltanak lakóhelyet. Az
adatok szerint a megkér-
dezettek egynegyede
gyakran költözik, ennek
oka, hogy a lakás méretét
nem találják megfelelő-
nek.  Ha már változtat-
nak, igyekeznek tiszta, jó
levegőjű, jó közbiztonsá-
gú helyet választani. Kor-
osztályonként azonban
jellemzően más a fontos.
A fiatal, kisgyerekes
anyukák például a parko-
kat, játszótereket részesí-
tik előnyben, szeretik, ha
bölcsőde, óvoda van a
közelükben. A mozgal-
masabb életre vágyó
egyedülálló fiatal férfiak
preferálják, ha lakásuk éj-
szakai járattal megköze-
líthető. Leginkább az idő-
sek ragaszkodnak régi
lakhelyükhöz, de ha vál-
taniuk kell, szívük szerint
nem költöznek távol a ko-
rábbi lakástól, ha ez nem
lehetséges, feltétlenül
olyan környéket választa-
nak, amit már ismernek.
Azt is igénylik, hogy ro-
konaik lehetőleg közel
lakjanak hozzájuk. 

Az emberek közel 30
százaléka azonban legszí-
vesebben nem költözne el
jelenlegi lakóhelyéről,
15%-uk pedig egyáltalán
nem változtatna lakhe-
lyet.

Azt mondják, humor
nélkül nem lehet,
nem érdemes élni.
Hogy a humorra mi-
lyen nagy szükség
van, azt a Dumaszín-
ház teltházas előadá-
sai bizonyítják a leg-
jobban. A Godot Ká-
véházban megrende-
zett estéken vidám a
hangulat. 

A Godot Dumaszínház
2004 januárja óta a Godot
kávézóban működik. A
színház szellemi atyja
Ardai Tamás, a kreatív öt-
leteket Liptai Gergely adja,
ő szerkeszti a műsorokat és
szervezi az estéket is. 

- Ennek, az úgyneve-
zett stand-up előadásnak
az a lényege, hogy a sze-
replő mikrofonnal a kezé-
ben, jelmez és egyéb kel-
lékek nélkül humoros tör-
ténetekkel szórakoztatja a
közönséget, vagyis "du-
mál", meséli Sáfár Zoltán,
a Godot Kávéház és Galé-
ria tulajdonosa, a Duma-
színház működtetője. 

- Hetente három elő-
adásunk van. Egy fellépő-
re nagyjából fél óra, ma-
ximum egy órahossza jut.
Az esték témáját és az
előadókat egy műsorve-
zető konferálja fel. A té-
maválasztás az obszceni-
tást leszámítva teljesen
szabad, a dumálók azon-
ban jellemzően saját éle-
tükből válogatnak össze
történeteket. A munka, a
család és az emberi kap-
csolatok, akárcsak a köz-
életi események storyjai
mindennaposak. Vissza-
térő fellépőink például
Szőke András, Bödöcs

Tibor, Litkai Gergely, Kő-
halmi Zoltán, Aranyosi
Péter vagy Badár Sándor.
Rendszeresen fellép ná-
lunk Fábry Sándor is, aki
a dumaszínház fellépői
számára saját show műso-
rában szereplési lehetősé-
get is biztosít.

Kezdetben ez a műfaj
úttörő tevékenységnek
számított. Az első próbák,
meghallgatások után meg-
bizonyosodott, hogy az öt-
let jó. - Eleinte mi hívtunk
meg előadókat, később
„Félőrültek Fesztiválja”
néven tehetségkutató ver-
senyt szerveztünk és az ot-
tani teljesítmény alapján
kiválogattuk a tehetséges
jelölteket. Egyébként tíz
jelentkezőből egy-kettő
biztosan kiemelkedően
szerepel. A fesztivált mai
napig havonta megrendez-
zük. Aki a válogatáson
kétszer fellép, az követke-
ző alkalommal főmű-
soridőben kap szereplési
lehetőséget. A Dumaszín-

ház tulajdonképpen egy
műhely, ahol a fellépők
gyakorlatot szerezhetnek.
Aki itt szerez tapasztalatot,
az garantáltan jó minőségű
műsort csinál. Franchise
rendszerben működünk,
vagyis ha valamelyik elő-
adónk más helyszínen lép
fel, a színházunk nevét fel-
tétlenül fel kell tüntetnie. 

Az előadások minősé-
gét fémjelzi, hogy az idei
rádiós Humorfesztivál -
amit egyébként nyolc
évente rendeznek meg -,
hat nyertese közül négy a
dumaszínház felfedezettje
volt.

„„AAZZ  ÖÖSSSSZZEEDDOOLLGGOOZZÁÁSS  KKÉÉPPEESSSSÉÉGGEE  
AAZZ  EEGGYYIIKK  LLEEGGNNAAGGYYOOBBBB  ÉÉRRTTÉÉKK  AAZZ

ÉÉLLEETTBBEENN..””

Idén már fõvárosi szinten kerül megrendezésre a
Bolyai Matematika Csapatverseny, amelyen azonos
iskolába járó 5-8. osztályos tanulók évfolyamonként
szervezõdõ 4 fõs csapatai vehetnek részt (egy is-
kola akárhány csapatot indíthat). A verseny elsõ
(írásbeli) fordulójában a négy diák közösen dolgo-
zik a feladatokon, majd a legjobb csapatok a máso-
dik fordulóban megoldott feladatokat már szóban
ismertetik.
Az elsõ forduló idõpontja: 2006. október 13. (pén-
tek) 14 óra 30 perc.
Nevezni 2006. szeptember 26-ig lehet a
www.bolyaiverseny.hu oldalon, illetve a saját mate-
matika tanárnál. Szülõktõl is elfogadják csapatok
nevezését. Bõvebb információ kapható a fenti
Internet-címen vagy az iskolákban kapható.

Matematika csapatverseny 
5-8. osztályosoknak

AAAA    hhhhuuuummmmoooorrrr     mmmmiiiinnnnddddiiiigggg    kkkkeeeellll llll

Teltházas elõadások a Dumaszínházban Békéscsabai 
sonka, 
kolbász vásár!
2006. szeptember 15-én 
10 órától az Erzsébet
körút 40-42-ben (bejárat a
Dob u. felöl).

„Az EMBER erzsébetvárosi mozgássérült egyesület tiszt-
újító Közgyûlésén az alábbi elnökségi tagok kerültek
megválasztásra:
Sándorné Juhász Katalin, elnök tel.: 321-8888 
Oláh Péter Balázs, titkár: 789-9088 
Ignéczi Tibor: 322-4642, 787-8586
Dr. Kovács Mária, elnökségi tag: 321-2223 
Szilágyi Attila, elnökségi tag: 786-1882 
Az egyesület döntött a szervezet új nevérõl, amelyet a bí-
rósági bejegyzés után közzéteszünk.”

Lakóhely-választási
szempontjaink

TTTTÁÁÁÁJJJJÉÉÉÉKKKKOOOOZZZZTTTTAAAATTTT ÓÓÓÓ

KKKKÖÖÖÖZZZZKKKKÍÍÍÍVVVVÁÁÁÁNNNNAAAATTTT RRRR AAAA ÚÚÚÚJJJJRRRRAAAA!!!!
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� Kőműves burkolási, festés-mázolási
munkálatokat, teljes lakásfelújítást vállal.
Tel.: 210-6130, 06(20)426-3626
� Vállalkozó vállal vízszerelés, fűtéssze-
relés, gázszerelés átalakításokat, dugulás-
elhárításokat, ingyenes kiszállás, kőműves
munka, burkolás és komplett lakásfelújí-
tást, nagyobb munka esetén a nyugdíjasok-
nak 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!
INGYENES pótkocsi, dobozok! Bauer-
Teher  Tel.: 292-1612, 06(30)944-3717
� Kirobbanó wellness mellékjövedelem,
ügynökösködés, kereskedés kizárva! 
� Önálló időbeosztással, érettségivel! Tel.:
409-0585, 06(70)605-7337, tromvari@t-
online.hu
� 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, rolettasze-
relés, 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, egye-
dülálló úr vagy hölgy részére, havi rendszeres-
séggel életjáradék fizetését, ingatlan tulajdo-
náért 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,
zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés,
betörésvédelem, lakatosmunkák, galériakészí-
tés! Tel.: 06(30)9613-794
� Államilag elismert dajka pedagógiai és
gyógypedagógiai asszisztensképzés. Kasza
Szakképzés 06(1)276-5918
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, ta-
karítással. Nyugdíjasoknak, társasházaknak
kedvezmény. Tel.: 06(70)282-0071
� Középkorú leinformálható hölgy bejáró-
női munkát keres heti 1-2 alkalomra, egyedül-
álló személyhez, vagy idősebb házaspárhoz
Budapesten. Tel.: 06(30)250-5774
� AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERŰ JA-
VÍTÁSA, szigetelése, zárcserék garanciával.
Horváth Ákos, tel.: 06(30)9628-704
� GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA gáz-
égők, konvektorok,  tűzhelyek, FÉG vízmele-
gítők  javítása, karbantartása. Bán László Tel.:
220-9765, 06(20)432-5598 
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, teljes könyvtárakat, vitrintárgya-
kat, régi képeslapokat, valamint CD-t, DVD-t,
hanglemezt. Tel.: 332-0243, 06(20)9220-001
� Redőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyog-
háló, napellenző szerelése, javítása, garanciá-
val. 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

�Garázs kiadó hosszú távra, Rózsa utca 10.
Tel.: 06(30)463-0203

�Takarítás! Vállaljuk társasházak rendszeres
takarítását, ablaktisztítást, nagytakarítást.

Megbízható házaspár. Tel.: 06(20)312-4343

� Redőnykapuk, aluredőnyök, roletták, ro-
varhálók, napellenzők. Szénási László Tel.:

06(20)985-1273

� Páncéltőkés pianínó eladó. Tel.:
06(20)9885-603 

�Kezdő és haladó bridzstanfolyamok a bel-
városban. Kezdés: 2006. 09. 18.

www.bridzsakademia.hu,  Tel.: 06(30)9000-

400, 06(1)209-5243

� Hajdúszoboszlón,  közel a fürdőhöz kész
lakások eladók 240.000 Ft/nm-től. VII. Wes-

selényi u. 30. Tel.: 06(30)9243-265, www.ori-

entex.hu

� 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

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

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

� HŰTŐGÉPEK, FAGYASZTÓK, mo-
só automaták minden típusának javítása
kedvező áron, hétvégén is. Tel.: 306-7177,
06(30)305-0210

� Ingatlanügyeit bízza szakértőre. Ingat-
lan értékesítés, bérbeadás, keresés, érték-
becslés. Tel.: 06(30)327-4579, www.ingat-
lanpaletta.hu

� Randevúzz már ma! Nálunk több ezer
főből választhatsz! Hívj bizalommal!  Tel.:
302-7324

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

� KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT:
dugulás elhárítás, víz-, villany-, gáz-, fű-
tésszerelés és gázkészülék javítás anyag-
beszerzéssel, garanciával. Tel.: 321-1826

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

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

� 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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Vámbéry Ármin (1832-
1913) közép-ázsiai utazó,
világhírű orientalista, egye-
temi tanár, a török filológia
kíváló szaktekintélye 1832
márciusában született
Szentgyörgyön (Pozsony
vm.). Édesapja rajongó tal-
mudista volt. Az 1830-as
évek elején kolerajárvány
áldozata lett. Özvegy édes-
anyja az élet nehézségeivel
egyedül nem tudott meg-
bírkózni, ezért másodszor
is férjhez ment. Duna-
szerdahely lett a család új
otthona. Vámbéry Ármin
valójában ezt a várost tekin-
tette szülőhelyének, hisz
legkorábbi emlékei ehhez a
városhoz fűződtek. Három
éves korában bal lábára
megbénult, s ettől kezdve
élete végéig viselte követ-
kezményét. Vámbéry
Dunaszerdahelyen kezdte
el tanulmányait az akkori
híthű zsidó családok mód-
ján. Tanítója szentéletű tal-
mudistává akarta nevelni,
édesanyja viszont világi tu-
dást is biztosítani akart fia
számára, ezért beíratta a
helybeli protestáns elemi
iskolába. Itt, amikor a latin
nyelvet is elsajátította, már
öt nyelven tudott (magyar,
német, tót, héber, latin). Ki-
tűnő tanulmányi eredmé-
nyei ellenére abba kellett
hagynia a tanulást a család
anyagi helyzete miatt. Egy

női szabóhoz ke-
rült inasnak.
Majd 11 éves ko-
rában Nyék köz-
ségben házitaní-
tónak szegődött
el. Itt szerzett ke-
resete tette lehe-
tővé, hogy a
s z e n t g y ö rg y i
gimnáziumba be-
iratkozzon. A két
kitűnően elvég-
zett osztály után
P o z s o n y b a n ,
majd Pesten foly-
tatta tanulmánya-
it. Tanítói állásra szert tenni
csak hivatásos ügynökök
révén lehetett, akik „szá-
mon tartották egy részről,
… a faczér tanítókat, más-
részről meg azokat a falusi
családapákat, kik megen-
gedhették maguknak azt a
fényűzést, hogy házitanítót
tartsanak gyermekeikhez.
Jobbára vidéki kereskedők,
bérlők voltak, kiket a Pes-
ten évente két ízben meg-
tartott nagy országos vásár
alkalma hozott fel a fővá-
rosba s akik… eladva
gyapjújokat, gubacstermé-
süket, gabonájukat, nyers
bőreiket stb. bevásároltak
mindent, a mire szükségök
volt a falun és a házuk
tájékán…. A tanítók… be-
szerzésére pedig bizonyos
közismeretű kávéházak
szolgáltak, … melyekben

összetalálkozhattak és
megalkudhattak az illető
ügynökökkel és a tanerők
rendelkezésre álló készleté-
vel.” 

„Tanító-börzének külö-
nösen jó hírű volt akkori-
ban a pesti Ország-úton le-
vő Orczy-kávéház.” Itt si-
került Szlavóniába elsze-
gődnie házitanítónak.
Vámbéry a tanítás mellett
törökül kezdett tanulni. A
horvát nyelv is „ráragadt.”
Majd Bécsbe ment, ahol
keleti nyelvtudósokkal is-
merkedett meg. Pestre ha-
zatérve ismét nélkülözések
között élt. „A Három-Dob-
utcza hetedik számú föld-
szintes házában” szállt
meg. Az Egyetemi Könyv-
tár olvasótermébe mene-
kült a téli hideg elől, ahol a
könyvtáros Garay János

költő volt. Azután
Kecskemétre ke-
rült, ahol tanított
és tanult egyszer-
re. Megismerke-
dett Ballagi Mór-
ral, Szász Károly-
lyal és Arany Já-
nos nagykőrösi
házában is meg-
fordult. Ekkori-
ban vetődött fel
benne a keleti uta-
zás gondolata.
Kecskemétről új-
ra Pestre került.
Az Orczy-kávé-

házban már megismert
módon házitanítói állásra
szerződött. Ezután már
semmi sem állíthatta meg,
hogy meg ne ismerje Kelet
földjét és népeit. Hozzá lá-
tott útja előkészítéséhez és
támogatók felkutatásához.
Kemény Zsigmond ajánló-
levele utat nyitott Eötvös
József, Teleki József,
Hunfalvy Pál, Reguly An-
tal előtt. Vámbéry 1857-
ben utazott el Konstantiná-
polyba. 

Eleinte sokat nyomor-
gott, de amint ismeretségi
köre nőtt, kiterjedt nyelvtu-
dása (ekkor már 15-16
nyelv) jó keresethez juttat-
ta, főként a török főurak kö-
zött. Megírta első tudomá-
nyos munkáját, egy német-
török szótárt. Kmetty tábor-
nok ajánlására Hussein
Daim pasánál tanítósko-
dott. Ettől a török főúrtól
kapta török nyelvtudása el-
ismeréseként a Resid effen-
di nevet, illetve címet. Így
bejuthatott olyan helyekre
is, ahova európai sohasem
vagy csak elvétve kerülhe-
tett. 1861-ben tért vissza

Pestre, azzal a szándékkal,
hogy a magyarok őshazáját
felkutatja. Itthon munkás-
sága elismeréseként a Ma-
gyar Tudományos Akadé-
mia levelező tagjává vá-
lasztották, és 1000 forinttal
jutalmazták. Vámbéry elő-
készítette Közép-Ázsiába
tervezett utazását és 1862-
ben elindult felfedező útjá-
ra. Dervisruhába öltözve
tette meg híres útját karavá-
nokhoz csatlakozva vagy
teljesen egyedül egész
Kisázsián, Perzsián, Afga-
nisztánon át Bokharába,
Khivánba. Útja egyedülálló
sikert jelentett, hisz Vám-
béri volt az első szakképzett
európai, aki feltárta, felje-
gyezte az ott megismert
kulturális-, vallási- és nép-
szokásokat, a nyelvet illet-
ve nyelvjárásokat, valamint
politikai megnyilvánuláso-
kat. Jegyzeteket csak éjjel,
nagy titokban készíthetett,
arab betűkkel, de magyarul.
1864-ben tért haza. Ettől
kezdve 1905-ig, nyugalom-
ba vonulásáig a budapesti
egyetemen a keleti nyelvek
nyilvános rendes tanára
volt. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia rendes,
majd igazgatósági tagjává
választotta. Számos euró-
pai és keleti Tudományos
Akadémia tagja lett. Külö-
nösen Anglia halmozta el
kitüntetésekkel, elismerve,
hogy nagy bátorságot tanú-
sító utazásaival, idejében
történt megállapításaival és
angol nyelvű publicisztikai
közleményeivel az angol
államnak nagy szolgálatot
tett. Több esetben fogadta
az angol király is windsori
kastélyában.

Békés Itala művészi ké-
pességfejlesztő „Gondo-
latiskolája” immár 10
éve működik a Vasas
Művelődési Házban. Az
akkreditált művészeti is-
kola azoknak a jelentke-
zését várja, akik segítsé-
get szeretnének kapni a
bennük rejlő művészi ké-
pességek felszínre hozá-
sához és kibontakoztatá-
sához. Ennek előfeltétele
a rossz beidegződésekkel
való szakítás, a mozgás,
a zene, a tánc és a játék

segítségével. A gondol-
kodás, a testkultúra, az
önismeret, a gátlások le-
küzdése, a természetes-
ség, a beszéd, a stílus, az
ismeretek bővítése fej-
leszti a kommunikációs
készséget és segít az
egyéniség kialakításá-
ban. Mindehhez nyújt se-
gítséget a művészpeda-
gógiai eszközökkel való
képzés, mely kiváló mes-
terek közreműködésével
zajlik. A művészpedagó-
giai eszközökkel való

képzés nemcsak a szí-
nészmesterség elsajátítá-
sához szükséges, hanem
az élet minden területén
alapvető fontosságú.

A foglalkozásokat 6-
12 éves gyermekek, illet-
ve 12-25 éves fiatalok ré-
szére tartják péntek dél-
utánonként a Vasas Mű-
velődési Házban. Cím:
Budapest, VIII. kerület
Kőfaragó utca 12., tele-
fonszám: 318-7673. Be-
iratkozás: szeptembertől,
péntekenként 14.30-tól. 

Békés Itala „Gondolatiskolája”

Vámbéry Ármin világhírû orientalista 
pályakezdése az Orczy-kávéház tanító-börzéjén
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A megújult New York
Palota mögött, az
Osvát utca 11. szám
alatt található a mint-
egy 100 éve működő
Kulacs étterem, mely
nevét nem a csikóbő-
rös kulacsról, hanem
első tulajdonosáról,
Kulacs Elemérről
kapta. A hely arról is
híres, hogy az egyik
legnagyobb magyar
szövegíró, Seres Rezső
(1900-1969) itt írta a
Szomorú vasárnapot. 

A Kulacs étteremben há-
rom éve az egyik helyiséget
átalakították szórakozó-
hellyé (Vera Jazz Café). A
belépés díjtalan, a tulajdo-
nos célja, hogy a kerületi fi-
atalok igényesen tudják el-
tölteni a szabadidejüket.
Szoktak itt irodalmi esteket,
karaoke-t, jazz koncerteket
rendezni. Többek között
fellépett már Roy & Ádám,
Pege Aladár, ifj. Szakcsi
Lakatos Béla, Rácz Kati. A
fellépő sztároktól a klub
megköveteli, hogy havonta
egy-két alkalommal állja-
nak a környékbeli fiatalok
rendelkezésére, akik kér-

dezhetnek tőlük és akár
együtt is zenélhetnek. Ter-
mészetesen különféle alkal-
makra ki lehet bérelni a he-
lyiséget: céges rendezvé-

nyek, születésnapok, le-
génybúcsúk, ideális színhe-
lye. Kb. 40 fő fér el, itt in-
kább a mostanában divatos
és felkapott ételek közül le-
het válogatni. Mivel a tulaj-
donos öt éve az egyik ke-
reskedelmi tv-csatorna reg-
geli műsorában is fel szo-
kott tűnni, mint szakács,
ezért sok médiasztár, szí-
nész megfordult már itt.  

Maga az étterem a ha-
misítatlan régi magyar ét-
termek hangulatát idézi: a
falakon és az ablakpár-
kányokon régi használati

tárgyak (kulacs, lopótők,
cserépedények, szódásszi-
fon), befőttek, csalamá-
dék sorakoznak. A kiváló
hangulatról az öttagú ci-

gányzenekar gondosko-
dik, akik minden este hét-
től szórakoztatják a ven-
dégeket. Az ételek ma-
gyarosak, finomak, a ki-
szolgálás kitűnő. A törzs-
vendégek mindig az adott
időszak hagyományos
étkeiből kapnak ízelítőt,
pl. Márton napon az előé-
tel libamáj, libatepertő há-
zilag készített kenyérrel,
az újbor alkalmából pedig
kapnak kóstolóba egy
üveggel. A jó étel mellé jó
bor dukál, Magyarország
huszonkét borvidékéről

találunk itt borokat. A
sommelier (borakadémi-
kus) segít kiválasztani az
ételhez a megfelelő bort,
mert egy jól kiválasztott
bor kihozza az étel ízét. 

A menü sem drága au-
gusztus végétől kb. 600 Ft-
ért adnak egy levest és egy
főételt (ebédet).

Kis ízelítõ 
az étlapról
Hideg előétel: kaviár vaj-

jal; Meleg előétel: egri töl-
tött gomba; Levesek: forró
fazék (marhahússal), szar-
vasragú leves zsályával bo-
londítva; Kulacs speciali-
tások: pipahegyi bélszín-
csíkok, ostoros tokány;
Halak: hegy levében úsz-
tatott harcsa, ráczponty;
Szárnyasok: sajtlepény-
ben sült csirkemell, ma-
gyaros libarolád; Hús-
ételek: csikós batyu, ku-
lacs fatányéros; bugylibics-
kás borjújava, falusi borjú-
becsinált; pusztarostélyos,
hagymás bélszínlángos; bi-
kavérben párolt szarvas-
ragú mandulás burgonya-
fánkkal, szarvas bélszín fő-
vadász módon.

1880. 09. 03. 
Az elsõ villamos
Szentpétervárott Fjodor A.
Pirockij orosz mérnök a vá-
rosi lóvasút társaság egyik
kocsijára egy villamosmotort
szerelt fel, ezzel megtette az
elsõ sikeres kísérletet az ún.
villamossal.

1972. 09. 05. 
Fekete szeptember
Az 1972-es müncheni olim-
pián - melyet az egész világ
nyomon kísért a televíziós
közvetítéseknek köszönhe-
tõen - ezen a napon a „Fe-
kete szeptember” nevû arab
terroristacsoport tagjai meg-
támadták az izraeli olimpiai
csapatot. Több ember
meghalt. Az olimpiát csak a
gyászünnepség megtartása
után folytatták.

1910. 09. 07.
Chinoin
Wolf Emil és Kereszty
György vegyészmérnök
ezen a napon a fõvárosban
megalapították az Alba Ve-
gyészeti Gyárat. Céljuk a
magyar szintetikus eljárású
vegyipar megteremtése volt.
A gyár neve 1913-tól
Chinoin.

1552. 09. 09.
Az egri csata

Temesvár elfoglalása után a
Kara Ahmed pasa vezette
török fõsereg az újonnan
épült szolnoki vár alatt egye-
sült Hadum Ali budai pasa
csapataival, és szeptember
4-én megszállta a magára
hagyott Egert. A 60-70 ez-
res fõsereg innen indult a
„Felvidék kapujá"-nak tartott
egri vár alá, melyet Dobó
István vezetésével mintegy
2500 fõnyi õrség védelme-
zett. A szeptember 9-11. kö-
zött megérkezett a török se-
reg 38 napos ostrom azon-
ban a jelentõs túlerõ ellené-
re is sikertelen maradt. A tö-
rökök október 18-án meg-
kezdték a visszavonulást.
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Csirkemáj illatos
mártásban 
Hozzávalók 4 személyre: 60
dkg csirkemáj (szív nélkül),
1 evőkanál frissen reszelt
gyömbér, 2-3 gerezd fok-
hagyma, 2 dl húsleves, 6
evőkanál szójaszósz, 2 evő-
kanál cukor, 2 evőkanál
olaj, 2db csillagánizs, 1
csokor friss koriander.

A csirkemájat megtisz-
títjuk és falatnyi darabokra
vágjuk. A fölforrósított ola-
jon megpirítjuk, majd hoz-
záadjuk a frissen reszelt
gyömbért, az összezúzott

fokhagymagerezdeket, szó-
jaszósszal, cukorral és csil-
lagánizzsal fűszerezve, a
húslevessel felöntve puhára
pároljuk (kb. 20-25 perc). A
tűzről levéve megszórjuk
apróra vágott, friss korian-
derrel. 

Keleti rizssaláta
Hozzávalók 4 személyre: 4
csésze főtt rizs, 20 dkg
pulykamellfilé, 2 evőkanál
olaj, 1 darab húsos, piros
színű paprika, 1 kis chili-
paprika, 2 db nektarin, 4
evőkanál narancslé, 2 evő-

kanál sherry, só, őrölt
bors, 1 csokor friss korian-
der.

A pulykamellfilét haj-
szálvékony szeletekre vág-
juk, megsózzuk és a fölfor-
rósított olajon néhány perc
alatt ropogósra sütjük. A
zöldpaprikát csíkokra vág-
juk, a chilipaprikát fölaprít-
juk és a pulykahússal együtt
a főtt rizshez keverjük.

A nektarint vékony cik-
kekre szeleteljük és azt is a
rizsbe forgatjuk. Meglo-
csoljuk a narancslével és a
sherryvel, sóval, őrölt bors-

sal fűszerezzük és jól ösz-
szekeverjük. Tálalás előtt
néhány órára behűtjük,
majd fölaprított koriander-
levéllel meghintve tálaljuk.
(Használhatunk helyette
petrezselymet is.)  

Pirosra sült tofu
Hozzávalók 4 személyre: 50
dkg tofu, 4 evőkanál szója-
szósz, a sütéshez olaj.

A tofut dobókockányi
darabokra aprítjuk, majd
bő, forró olajban ropogósra
sütjük. Az olajból kiemelve
lecsepegtetjük, néhány
csepp szójaszósszal meglo-
csoljuk. Azon melegében
kínáljuk, rizzsel és valami-
lyen aromás mártás társasá-
gában. 

Jó étvágyat kívánunk!
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Kulacs étterem
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Kínai étkek - otthon
Fővárosunkban lassan lépten-nyomon kínai büfébe, étterembe lehet botlani.
Szerencsére azonban már egyre több helyen hozzájuthatunk egy-egy elenged-
hetetlen alapanyaghoz, fűszerhez, hogy otthonunkba varázsoljunk egy kis Kí-
nát. A kínai konyha amellett, hogy az élet filozófiájának konyhája, a taoizmus
jelképrendszere szerinti harmóniára törekszik színben, ízben, esztétikában.
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Az óegyiptomi királyok
nyomában 
A könyv az egyiptomi régészet re-
génye. A szerző két olyan férfi tör-
ténetét meséli el, akik már jobban
nem is különbözhetnének egymás-
tól. Egyikük egy vakmerő, rámenős
francia, Auguste Mariette, a másik
egy finomlelkű és kissé bátortalan
német, Heinrich Brugsch. A céljuk
ugyanaz volt: az ókori Egyiptom és
feledésbe merült kultúrájának újbó-
li felfedezése. A két férfi a legendás
Királyok Völgyében, a világ legna-
gyobb régészeti kincseskamrájában
találkozott először. 
A számos dokumentumra épülő,
mégis regényes történetben meg-

elevenedik a 19. századi Egyiptom
érdekes és izgalmas világa, s meg-
jelenik benne minden olyan szemé-
lyiség, aki közvetve vagy közvetle-
nül részese volt a nagy kalandnak: a
régi királysírok feltárásának.

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

Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5.Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, szerkesztõségünkben névvel, címmel ellátott zárt boríték-
ban vagy levelezõlapon leadhatja. E-mail címünk: olvlev@erzsebetvaros.hu  Csak a névvel, címmel ellátott megfejtéseket van módunkban regisztrálni. Beküldési határidõ:
szeptember 15. A 2006/12. lapszám nyertesei: Hollós Kálmánné 1074 Barát u. 10. fsz.; Salgó Zoltán 1072 Akácfa u. 4.; Máté Erzsébet, 1078 Nefelejcs u. 50. Gratu-
lálunk! Nyereményük könyvutalvány, mely telefonon történõ egyeztetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõ.
Helyesbítés: Az elõzõ (13.) lapszámunkban megjelentekkel ellentétben a 11. lapszám nyertesei könyvutalványt nyertek.

Szépmûvészeti Múzeum (Dózsa György út. 41.)
2006. augusztus 1. - szeptember 17.

A kiállítás központjában a párizsi Picasso Múzeum-
ból kölcsönkapott, Az olvasmány c. kép áll, melyet a
festõ 1932-ben alkotott Marie-Thérése Walterrõl. A
kép jellegzetes, kubisztikus (latin cubus=kocka,
köb) formatorzítások ellenére portrészerûen mutatja be Picasso (1881-
1973) kedvesét. A kubisták a tér és az idõ újszerû ábrázolására törekedtek
a szimultánizmus alkalmazásával. Ez az eljárásmód terjesztette el a mon-
tázst.

Picasso minden korszaka egy-egy újabb asszony megjelenésével függött
össze, mintha életmûve a külsõ események egyfajta tükörképének felelt vol-
na meg. Így kerül a kiállításra Picasso elsõ párizsi szerelme, Madeleine
anyaként, vagy Picasso elsõ élettárs, Fernande Olivier, akihez egész életé-
ben valamiféle cinkosság fûzte. Annak a fordulatnak a jellemzõ példájaként
kerül bemutatásra a festõ felesége, Olga Koklova, az orosz származású ba-
lerina, melyben Picasso modernizmusa 1917 után a klasszicizmus stílusje-
gyeivel egészül ki. Picasso 1943-ban ismerte meg François Gilot-ot, akitõl
két gyermeke született, Claude és Paloma, a róluk készült kettõs portré is
megtekinthetõ a kiállításon. Picasso szerelmeinek sorát azok a rajzok zár-
ják, mely a már majdnem nyolcvan éves mester utolsó feleségét, Jacquelin
Roque-t ábrázolják.

PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMAAAAJJJJÁÁÁÁNNNNLLLLÓÓÓÓ

Ha van olyan könyve, melyet meg-
unt, vagy nincs helye a tárolásra,
ne dobja ki. Ha leadja szerkesztõ-
ségünkben akkor témája szerint
eljuttatjuk az iskolákba és a helyi
nyugdíjasklubokhoz.
Köszönjük mindazon olvasóink-
nak, akik felhívásunkhoz csatla-
kozva, megunt könyveiket fel-
ajánlották. Késõbb tájékoztatjuk
Önöket arról, hova kerültek az
adományok.

Géniuszok és remekmûvek V. 

Picasso szerelmei 

BEKÜLDENDÕ A FÕSOROK MEGFEJTÉSE.
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