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E-mail címünk:

olvlev@

erzsebetvaros.hu

Erzsébetvárosi
Kvíz
A vetélkedõsorozat újabb
nyerteseirõl a 2. oldalon ol-
vashatnak.

Emléktábla
Kibédi Ervinnek
A képviselõ-testület októ-
beri ülésén a kerület dísz-
polgári címét viselõ
Kibédi Ervin  színmûvész
emléktáblájának elhelye-
zésérõl döntöttek.

(6. oldal)

Babák és mamák
klubélete
Az Esély Családsegítõ
Szolgálat Baba-mama
klubja  immár 4 éve  mûkö-
dik. A családias hangulatú
hely egész Budapesten
nagy népszerûségnek ör-
vend . (7. oldal)

„Nem csak a 20
éveseké a világ”
Az idõsek napja alkalmából
szervezett Erzsébetvárosi
Esték vendége Aradszky
László volt. (7. oldal)

Sporttehetségek
Gyerekek, akik kiemelkedõ
teljesítményt nyújtottak ne-
ves, nemzetközi és hazai
sportversenyeken.

(14. oldal)

Erzsébetvárosi
Keresztény 
Felekezetek 
Kupája
Egy új kezdeményezés va-
lósult meg a november 
6-án megrendezett feleke-
zetek közti labdarúgó tor-
nával, melynek gyõztese
az e célra alapított Erzsé-
betvárosi Keresztény Fele-
kezetek Kupáját nyerte el.
A kezdeményezésrõl Si-
mon Péter képviselõ, az
MDF Erzsébetvárosi Szer-
vezetének elnöke tájékoz-
tatott. (16. oldal)

M E G H Í V Ó
Budapest Fõváros VII. kerületi Önkormányzatának 

Képviselõ-testülete 
2005. november 24-én (csütörtök) 17 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, amelyre ezúton meghívom a kerület lakosságát és a
helyben érdekelt szervezetek képviselõit, hogy közérdekû

kérdéseiket és javaslataikat megtehessék.
Helyszín: Erzsébetvárosi Közösségi Ház
Budapest VII. kerület Wesselényi utca 17.

Hunvald György polgármester
(Részletek a 6. oldalon)
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Lassan két éve, hogy a
Garay piac bezárta ka-
puit, az árusok ideigle-
nes helyükre, a Rot-
tenbiller utcába költöz-
tek és megkezdõdött Er-
zsébetváros egyik leg-
nagyobb beruházása, a
Garay bevásárlóközpont
építése. November 4-én,
Demszky Gábor fõpol-
gármester és Hunvald
György polgármester
ünnepélyes keretek kö-
zött elhelyezték az épít-
kezés elsõ nagy szaka-
szának lezárását jelképe-
zõ alapkövet. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Ünnepélyes alapkõletétel a Garayn
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A fõvárosi közgyûlés ok-
tóber 27-i ülésén elfo-
gadták Budapest 2006-
2007. évi útfelújítási
programját és jóváhagy-
ták az engedélyokirato-
kat. A kerületünket érin-
tõ határozatokról Molnár
István erzsébetvárosi  és

fõvárosi képviselõ tájé-
koztatja olvasóinkat. 

2. oldal

A kultúra 
szárnyán 
szárnyalhatunk
Idén immár 13. alkalom-
mal került megszervezésre
az erzsébetvárosi civilek,
kisebbségek, oktatási és
nevelési intézmények, klu-
bok, mûvészettel, zenével,
társadalmi eseményekkel
színes kulturális kavalkád-
ja, az Erzsébetvárosi Kul-
turális Napok rendezvény-
sorozata. (3. oldal)

Erzsébetváros 9. számú
országgyûlési választó-
kerületének egyéni kép-
viselõjelöltjei Filló Pál
(MSZP), Molnár István
(SZDSZ) Simon Péter
(MDF), Varga Tibor
(MIÉP) október 15-én
egy közös nyilatkozatot

írtak alá, melyben a tisz-
tességes, emberi kam-
pányról szóló céljaikat
fogalmazták meg. 

A ceremónián részt
vett a  Fidesz részérõl a
9. választókerület elnöke,
dr. Kecskés Gusztáv is.

(5. oldal)

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

Az önkormányzat 
ingyenesen 

hívható 
telefonszáma:
06-80-204-531

Újabb fõvárosi 
útfelújítások jövõre
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Tisztességes kampányt!
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Gáz-árváltozás
November elsején a nagyfogyasztó-
kat érintõen 19 százalékkal emelke-
dett a gáz ára. Az oktatási, szociá-
lis, egészségügyi vagy kulturális fel-
adatokat ellátó állami, önkormány-
zati vagy egyházi intézményeket
nem érinti az áremelés, a többlet-
költségeiket a kormány teljes egé-
szében ellentételezi.

Fészekrakó 35 évtõl
A Fészekrakó-program korhatára
novembertõl 30-ról 35 évre emelke-
dett, így jelentõsen megnõhet azok
száma, akik élni tudnak a lehetõ-
séggel. A pénzügyminiszter tárgya-
lásokat folytatott a magyarországi
bankokkal, ezek eredményeképp a
pénzintézetek már fogadják a 30 év
feletti kérelmezõket.

Egészségbiztosítási
kártya 
Új dokumentum, az európai egész-
ségbiztosítási kártya váltja fel a ha-
zánk uniós csatlakozása óta hasz-
nálatos E111-es nyomtatványt,
melynek birtokában az unió tagálla-
maiba utazó magyar biztosítottak
igazolhatják társadalombiztosítási
jogviszonyukat. Novembertõl az ál-
lam nem vállal garanciát azokért a
szövõdményekért, amelyeket a kö-
telezõ védõoltások okoznak.

Ügyfélbarát 
közigazgatási eljárások  
November 1-jén lépett hatályba a
közigazgatási eljárásról szóló tör-
vény (Ket.), amely számos új, ügy-
félbarát jogintézményt honosít meg
a hatósági eljárásokban. Lapunk-
ban Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyzõ
sorozatban tájékoztatja olvasóinkat
a témáról.

Álláskeresés
November elsejétõl álláskeresési
megállapodást kell kötni a regiszt-
rált munkanélküliekkel a foglalkozta-
tási törvény most hatályba lépõ mó-
dosítása szerint. Részletek a 7. ol-
dalon.

1950 forintra csökken
az eho összege  
Novembertõl a havi tételes egész-
ségügyi hozzájárulás (eho) összege
az eddigi 3450 forintról 1950 forintra
csökkent. Ha az  Országgyûlés elfo-
gadja az újabb  módosítást, akkor
eho-t a jövõ év októberében kell
utoljára fizetniük a munkáltatóknak,
2006 novemberétõl pedig végleg
megszûnik ez a járulék.

Info: www.magyarorszag.hu
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A fõvárosi közgyûlés októ-
ber 27-i ülésén elfogadták
Budapest 2006-2007. évi
útfelújítási programját és
jóváhagyták az engedély-
okiratokat. A kerületünket
érintõ határozatokról Mol-
nár István erzsébetvárosi
és fõvárosi képviselõ tájé-
koztatja olvasóinkat. 

- A Fõvárosi Önkormányzat fel-
adata a saját tulajdonú fõútvona-
lak és azon utak fenntartása me-
lyeken tömegközlekedés folyik.
A felújításokat fõként a burkolat
elhasználódása, deformálódása
teszi szükségessé. A számtalan
közmûbontás és helyreállítás
miatt foltokban szétesõ útburko-
latok kátyúzással biztonságosan
és idõtálló módon már nem ja-
víthatók. Az utakat mûszaki ál-
lapotuk és a szükséges javítás
alapján részlegesen vagy telje-
sen felújítandó kategóriába so-
rolták. A részleges felújítás azt
jelenti, hogy bár aszfalttal borí-
tott a felszín, de a kopóréteg há-
lósan repedezett, összetört, ezért
annak lemarását követõen 4-8
cm vastagságban új burkolat ke-
rül elhelyezésre. 
- Az elfogadott programban Er-
zsébetváros mely utcáit érintik a
felújítások?
Az elõbb elmondott módszerrel

újul meg a Dohány utca (a Wes-
selényi és a Rottenbiller utca kö-
zött), a Rottenbiller utca (a Ba-
ross tér és a Király utca között)
valamint az Alpár utca is ebbe a
k a t e g ó r i á b a
tartozik majd.
- Mit jelent a
teljes felújítás
és mely utcáink
kerültek be a
jövõ esztendei
tervbe?

- A teljes
felújításra ott
van szükség,
ahol a burko-
lat még nagy-
kockakõ, vagy
az aszfaltréteg
alatt makadám terül el. Ezen
szakaszon a kõburkolat a teljes
felületen felszedésre kerül és az
alap szükséges javítása után 20
cm körüli vastagságban új pá-
lyaszerkezet kerül kiépítésre.
Nagyon örülök, hogy ilyen mó-
don fog teljesen megújulni az
Izabella utca a Rózsák tere és a
Király utca között, ugyanis ezt
tavaly én kezdeményeztem a
Fõvárosi Közgyûlésben és a ja-
vaslatomhoz több száz Izabella
utcai lakó aláírását csatoltam.
Ehhez hasonlóan már az idén
Devosa Gábor képviselõtársam-

mal egyéni indítványt adtunk
be, kérve, hogy 2006-ban min-
denképpen kerüljön felújításra a
Nefelejcs utca, amely szerintem
egész Erzsébetváros leg-

rosszabb állapotú tö-
megközlekedési útvo-
nala. Nagy sikernek
tartom és a Nefelejcs
utcai lakókat öröm-
mel tájékoztatom ar-
ról, hogy ez a javaslat
is elfogadásra került,
így jövõre a Nefelejcs
utcát is felújítják a
Damjanich utcától a
Garay utcáig.
- Ez egy nagy ívû fel-
újítási terv a követke-
zõ esztendõre. Mi ma-

rad 2007-re?
- Valóban, jövõre látványo-

san újulhatnak meg Erzsébetvá-
ros útjai, a felsorolt öt felújítás
például 38900 négyzetmétert
tesz ki és akkor még nem be-
széltünk a kerületi útfelújítá-
sokról. Ami 2007-et illeti, az el-
fogadott határozat szerint sor
kerül a Damjanich utca, a Vá-
rosligeti fasor és a Verseny utca
átépítésére. Ez azt jelenti, hogy
2007 õszére gyakorlatilag vala-
mennyi tömegközlekedéssel
rendelkezõ erzsébetvárosi utca
megújulhat. 

Az önkormányzat honlap-
ján, a www.erzsebet-
varos.hu címen immár hó-
napok óta küzdenek a játé-
kos kedvû felhasználók az
Erzsébetvárosi Kvíz újabb
és újabb fordulóiban. 

A „ki tud többet  a kerületrõl”
játék szeptemberi, 5.  fordulójá-
nak három elsõ helyezettje,
Laczikó Károly, Csalagovits
Zóra és Németh Istvánné, októ-
ber 19-én Gergely József alpol-
gármestertõl vette át a jutalma-
kat. 

A 7 hónapon keresztül tartó
játék döntõjére az ERNA kerete-
in belül kerül sor, mégpedig no-
vember 19-én délután a Wesse-
lényi utca 17. szám alatti Erzsé-
betvárosi Közösségi Házban. 

Az Erzsébetvárost legjob-
ban ismerõ játékos díja egy pá-
rizsi álomút lesz, a verseny

döntõjére mindenkit szeretettel
várnak. 
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Fõvárosi útfelújítások jövõre

Az Erzsébetvárosi Kvíz újabb nyertesei
AAAAkkkkiiiikkkk    aaaa    lllleeeeggggttttööööbbbbbbbbeeeetttt     ttttuuuuddddjjjjáááákkkk    aaaa    kkkkeeeerrrrüüüülllleeeettttrrrrõõõõllll

Molnár István

Gergely József alpolgármester és a verseny 5. fordulójának 3. helyezett-
je, Németh Istvánné
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Ünnepélyes alapkõletétel a Garayn

Demszky Gábor fõpolgármester és Hunvald György polgár-
mester helyezték el az alapkõben az emléktárgyakat

A nem mindennapi esemé-
nyen részt vett Zsohár Ár-
pád a beruházó Pendola
Holding Rt. ügyvezetõ
igazgatója, Kreisz Irén, a pi-
ac igazgatója, Gál György a
gazdasági bizottság elnöke,
Filló Pál és dr. Szabó Zoltán
Erzsébetváros országgyûlé-
si képviselõi, valamint meg-
jelentek a Garay Részvény-
társaság felügyelõ-bizottsá-
gának tagjai és több
képviselõ is. 

- Akkorra szokták az
alapkõletételt szervezni,
amikor az építkezéssel el-
jutnak a földszint, azaz a
nulladik szint befedéséig -
mondta Zsohár Árpád. - A

Garay téri piac esetében el-
mondhatjuk, hogy nagyon
jól haladunk a munkála-
tokkal, a Péterfy-Cserhát
utcai oldali alapszinten
már a nulladik szinti fö-
dém is le van betonozva,
és itt már pillérek állítását
is megkezdtük. Terveink
szerint télen is folytatjuk a
munkát. 

A beruházó véleménye
szerint február végére az
épület eléri a szerkezetkész
állapotot. 

A különleges alapkõ
nem a hagyományos for-
mában került elhelyezésre.
Ezt a tárgyat, jelképes érté-
kébõl adódóan, általában

befalazzák. AGaray téri pi-
acon azonban a törés és
tûzbiztos üveglappal fedett
alapkõ „áttöri” a -1. szint
födémét és a 0. szint alap-
ját, így az építkezés befeje-
zése után  - külön megvilá-
gítással  - is láthatóvá téve
a benne elhelyezett emlék-
tárgyakat. 

- Arégi Garay piac bon-
tásakor néhány téglát elhoz-
tunk, melyek közül az egyik
most bekerült a alapkõbe -
tudtuk meg Kreisz Iréntõl. -
Emellett egy pergamente-
kercs is helyet kapott, me-
lyen a tér és a piac történel-
me (1929-tõl napjainkig)
olvasható, és két látványterv
is elhelyezésre került. Meg-
lepetésünkre Hunvald
György polgármester külön
emléktárggyal is készült. Õ
azt a szépen gravírozott tol-
lat helyezte a relikviák közé,
mellyel aláírta a piac építé-
sével kapcsolatos szerzõdé-
seket. 

Lassan két éve, hogy a Garay piac bezárta kapuit,
az árusok ideiglenes helyükre, a Rottenbiller utcá-
ba költöztek és megkezdõdött Erzsébetváros egyik
legnagyobb beruházása, a Garay bevásárlóközpont
építése. November 4-én, Hunvald György polgár-
mester és Demszky Gábor fõpolgármester ünnepé-
lyes keretek között elhelyezték az építkezés elsõ
nagy szakaszának lezárását jelképezõ alapkövet. 

Idén immár 13. alka-
lommal került meg-
szervezésre az erzsé-
betvárosi civilek, ki-
sebbségek, oktatási és
nevelési intézmények,
klubok, mûvészettel,
zenével, társadalmi
eseményekkel színes
kulturális kavalkád-
ja, az Erzsébetvárosi
Kulturális Napok
rendezvénysorozata. 

Az ünnepélyes megnyitóra
november 4-én, az Erzsé-
betvárosi Közösségi Ház-
ban került sor. Köszöntõ-
beszédet mondott Demeter
Tamás alpolgármester és
Filló Pál Erzsébetváros
országgyûlési képviselõje.
Az ünnepségen részt vettek
a rendezvénysorozat szer-
vezõi, a résztvevõ intézmé-
nyek, szervezetek tagjai is. 

Az ERNA megnyitója
egyben az elsõ rendezvény
programját is magában fog-

lalta, hiszen a rendezvény
részeként került sor a Roma
Képzõmûvészeti Galéria al-
kotóinak kiállítás-megnyi-
tójára is. Az ERNA részle-

tes programját megtalálják
elõzõ lapszámunk középsõ
négy oldalán, az  önkor-
mányzati hivatalok  hirdetõ-
tábláján, a helyszíneken el-

helyezett szóróanyagokban
illetve az internethoz-
záféréssel rendelkezõk le-
tölthetik a www.erzsebet-
varos.hu címrõl. 
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A kultúra szárnyán szárnyalhatunk Tájékoztatom Erzsébetvá-
ros lakosságát,  hogy „Az
épített környezet alakítá-
sáról és védelmérõl” szó-
ló 1997. évi LXXVIII. Tör-
vény 9.§ (6) bekezdésé-
ben foglaltaknak megfele-
lõen a Király utca - Kis-
diófa utca - Kazinczy utca
által határolt és a Király
utca - Rumbach Sebes-
tyén utca - Dob utca -
Holló utca (IV-VI. tömb)
által határolt terület, vala-
mint a Budapest, VII. ke-
rület Király utca - Csányi
utca - Klauzál tér - Kisdió-
fa utca (VII. tömb) által
határolt terület és a Bu-
dapest, VII. kerület Király
utca - Csányi utca - Dob
utca - Akácfa utca (VIII.
tömb) által határolt terület
Kerület Szabályozási Ter-
vének tervezetét a Pol-
gármesteri Hivatal hirde-
tõtábláján közzétettem
(Budapest, VII. kerület Er-
zsébet krt. 6.) 

Hunvald György 
polgármester

Demeter Tamás alpolgármester  és Filló Pál Erzsébetváros országgyûlési képviselõje
nyitották meg a 13. ERNA rendezvénysorozatát

TTTTÁÁÁÁJJJJÉÉÉÉKKKKOOOOZZZZTTTTAAAATTTT ÓÓÓÓ
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Látogasson 
a Parlamentbe
Filló Pállal!
A nagy érdeklõdésre való
tekintettel, Filló Pál ország-
gyûlési képviselõ másfél
órás parlamenti sétára hív-
ja Erzsébetváros érdeklõ-
dõ polgárait. A látogatás
során megismerhetik az
Országgyûlés épületét, a
képviselõk munkáját és a
Parlament kulisszatitkait is.
Filló Pál országgyûlési
képviselõ kalauzolja körbe
a csoportot, és a résztve-
võket meglepetéssel várja
2005. december 2-án
(péntek) 9 órai kezdettel,
a Parlament XIII. kapujá-
nál.
Részvételi szándékukat
kérjük jelezzék munkana-
pokon 11 és 17 óra között
a 342-7531 és a 321-0637-
es telefonszámon.

Erzsébetvárosi
Esték
Filló Pál, Erzsébetváros or-
szággyûlési képviselõje
sok szeretettel meghívja
kerületünk lakóit november
30-án (szerdán) az Erzsé-
bet krt. 42. alatti helysé-
günkbe

„A KÖZBIZTONSÁG
HELYZETE 

ERZSÉBETVÁROSBAN”
címmel tartandó lakossági
fórumra.
Vendég: Nagy-Juhák Ist-
ván rendõrkapitány és
Hunvald György polgár-
mester
Mindenkit barátságos szó-
val, zsíros kenyérrel és te-
ával várunk!

Országgyûlési
képviselõi 
fogadónap
Filló Pál Erzsébetváros or-
szággyûlési képviselõje
fogadónapjait november
17-én (csütörtökön), illetve
december 16-án (péntek)
tartja az István u. 29.
szám alatt, 17-tól 19 óráig.

PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMOOOOKKKK

Hét és fél ezer pár cipõ a gyerekeknek
Az iskolakezdés és az
õszi-téli ruházkodás
igencsak megterheli a
szülõk pénztárcáját.
Még egy gyermek
esetében is jelentõs
összeg a családi költ-
ségvetésbõl a fentiek
beszerzése, ám több
gyermek iskoláztatá-
sa, öltöztetése komo-
lyabb megszorító in-
tézkedéseket igényel,
fõként a szociálisan
rászorultabb csalá-
dok esetében. 

A kerületi MSZP-frakció
tagjai összefogásából ere-
deztethetõen november ele-
jén hét és fél ezer kerületi
gyermek jutott egy-egy pár
sportcipõhöz, melynek be-
szerzése így már nem ter-
heli a szülõket. 

- A gyermekélelmezési
alapítványtól jutányos áron
vásárolta frakciónk a 7,5
ezer pár cipõt és emellett je-
lentõs tétel üdítõitalt is -
mondta Gergely József a
jelképes átadási ünnepség
után. - Frakciónk szándékai
szerint a kerületi óvodákba
és iskolákba járó rászoruló
gyermekek, akik a beszer-

zett 8 méretnek megfelelõ
nagyságú cipõt hordanak,
mind hozzájutnak így egy-
egy pár cipõhöz. 

A Százház utcai sport-
csarnokban az összes kerü-
leti oktatási-intézményve-
zetõ is jelen volt, akik a
Kamilla KHT által az isko-
lákba kiszállított cipõk el-

osztásáról a pedagógu-
sok segítségével gondos-
kodnak. 

Dr. Vedres Klára
képviselõ november 8-
án tájékoztatta lapunk
munkatársát arról, hogy
hétfõn elkezdték az 500-
500 pár cipõk kiszál-
lítását az iskolákba. 

- Az MSZP-frakció
által beszerzett cipõkbõl
ma 400 párat adtunk át
az erzsébetvárosi roma
kisebbségi önkormány-
zatnak. A cipõk el-
osztásáról a kisebbségi
önkormányzat elnöke
gondoskodik - mondta
dr. Vedres Klára. 

AAAAzzzz    MMMMSSSSZZZZPPPP---- ffffrrrraaaakkkkcccciiiióóóó    ééééssss    aaaa    GGGGyyyyeeeerrrrmmmmeeeekkkkéééélllleeeellllmmmmeeeezzzzééééssssiiii     AAAAllllaaaappppíííí ttttvvvváááánnnnyyyy    sssszzzzeeeerrrrvvvveeeezzzzéééésssséééébbbbeeeennnn

Csóka Béla festõmûvész, aranydiplomás tanár
Csóka Béla 1926. március 3-án született, Budapesten. Már kora gyermekségében kitûnt kiemelkedõ rajztudásával. 1944
júliusában költözött a Dózsa György útra, mert lebombázták a család addigi lakhelyét, ahol minden addigi feljegyzés,
rajz, festészeti emlék el is veszett. Kétéves katonai szolgálat után, 1946-ban abszolút
szavazattöbbséggel vették fel az Országos Magyar Királyi Képzõmûvészeti Fõiskolára.
Kitûnõ jegyekkel, elismerésekkel végezte tanulmányi éveit, sõt 1948-ban már olas-
zországi ösztöndíj lehetõséget kapott, amivel azonban nehéz családi körülményei miatt
nem élhetett. 1949-ben kezdte meg tanári pályáját, majd 40 évig rajzot, mértant és
mûvészettörténetet tanított. 1965 augusztusától lett a VII. kerület Bethlen Gábor téri isko-
la tanára, amely intézmény elõdje volt a mai Alsóerdõsor utcai Ének- és Zenetagozatos
Iskolának. Tanári évei alatt számos rajzszakkört szervezett, rajzversenyeket rendezett.
Festõmûvész Édesapjától örökölhette tehetségét, s hálával emlékezett Édesanyjára, aki
életében mindvégig szeretettel buzdította festõi pályáján. Szeretettel, hálával emlékezett
egy nagy korszak mestereire - Csók Istvánra, Kisfaludi Stróbl Zsigmondra és Dr.
Gerlóczy Gedeonra -, akik tanárai lehettek, s akik mûvésszé érésében a legközelebb áll-
tak hozzá. Önéletrajzi kiadványában megemlékezik azonban a többi tiszteletre méltó
tanáráról is, Pátzay Pál szobrászmûvészrõl, Kandó László, Szõnyi István fes-
tõmûvészekrõl, dr. Újvári Béla és Rabinovszky Márius mûvészettörténészekrõl és Krocsák Emil ábrázoló geometria pro-
fesszoráról.
Csóka Béla tanár úrra minden diák szeretettel emlékezik. Következetes, igazságos tanára volt diákjainak, nem sokallta a
tanításra, korrepetálásra szánt idõt, s ahogy örömét lelte mûvészi adottságának kiteljesítésében, a rajzolásban, festésben,
oly nagy örömmel adta át tudását, tapasztalatait a világban fellelhetõ mûvészeti értékekrõl.
Ars poeticája: „ Úgy gondolom, hogy nem csak a jövendõ festõknek és mûvészeknek kell szeretniük a rajzot, mindazok,
akik a szavak mellett azt is megértik, amit a „kéz mond”, gazdagabbak lesznek. Én ennek szellemében kívántam tanítani.”

2005. október 19-én itt hagyta a tanítványokat, de szelleme tovább él…  

BBBBÚÚÚÚCCCCSSSSÚÚÚÚZZZZUUUUNNNNKKKK

A  Százház utcai sportcsarnokban az MSZP-frakció tagjai (képünkön Hunvald György,
Gergely József és Bán Imre) adták át a gyermekeknek  a cipõket. Azok a kicsinyek, akik
nem vettek részt a rendezvényen, az iskolákban választhatták ki a számukra megfelelõ
lábbeliket. 
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Ez a következõ elõnyök-
kel jár a területen lévõ la-
kóházak tulajdonosaira
nézve a 2/2005.(II.10.)
Fõv.Kgy. rendelet szerint,
ha a lakóépület a volt álla-
mi tulajdonú lakások pri-
vatizációja során kiala-
kult társasház vagy az ún.
tanácsi célcsoportos for-
mában megvalósult la-
kásszövetkezet és az épü-
letben legalább 6 lakás
van: pályázatot nyújthat-
nak be a közös tulajdon-
ban lévõ épületrészek fel-
újításához, korszerûsíté-
séhez az alábbi munkák-
ra:

a) épületek közös tulaj-
donú részeinek fel-
újítására, cseréjére,
ezen belül különösen

� az épület fõ tartószer-
kezeti elemeinek felújítá-
sára,
� tetõfelújításra,
� kéményfelújításra,
� homlokzat-felújításra,
� lépcsõház-felújításra,
� függõfolyosó tartószer-
kezetének felújítására,
� felvonó felújítására és
létesítésére,
� a lakóépület közös ré-
szeinek akadálymentesí-
tésére,
� vízszigetelések javítá-
sára,

b) épületek üzemelteté-
si-fenntartási költsé-
geit, ezáltal a lakha-
tás költségeit csök-
kentõ egyéb beruhá-
zásokra és felújítá-
sokra, különösen

� épületgépészeti beren-
dezések létesítésére, fel-
újítására és korszerûsíté-
sére, energiatakarékos
rendszerek kiépítésére,
� épület hõháztartásának
javítását célzó munkála-
tokra (homlokzati falak
hõszigetelésére stb.),

c) kiviteli munkák lebo-
nyolítására.

A Keretbõl elnyerhetõ tá-
mogatás összege a város-
rehabilitáció akcióterüle-
tein legfeljebb az össz-
költség 100%-a lehet.

A Keretbõl elnyerhetõ
vissza nem térítendõ tá-
mogatás összege egy-egy
lakóépület esetén a város-
rehabilitáció akcióterüle-

tein legfeljebb az össz-
költség 25%-a lehet, de
nem haladhatja meg a ke-
rületi önkormányzatok ál-
tal biztosított vissza nem
térítendõ támogatás ösz-
szegét. A rendelet 21. §
(6) bekezdés szerinti
együttmûködési megálla-
podásban felsorolt, ki-
emelten támogatott tár-
sasházas és szövetkezeti
lakóépület felújítási prog-
ramok esetében a Keret-
bõl elnyerhetõ vissza nem
térítendõ támogatás ösz-
szege legfeljebb az össz-
költség 40%-a lehet.

Ugyanezen rendelet
szerint pályázatot
nyújthat be az önkor-
mányzat az alábbi mun-
kákra: a tömbbelsõben
lévõ közös használatú te-
rületek, kiemelten a zöld-
területek kialakítására..

A készülõ tanulmány-
ba szeretnénk felvenni
azokat a társasházakat,

amelyek részesei lehetnek
a kiemelten támogatott
körnek. Kérjük a társashá-
zak kezelõit, amennyiben
a társasház a következõ 5
évben a felsorolt munká-
latokból  kettõ vagy több
félét kompletten tervez el-
végeztetni, jelentkezze-
nek írásban a következõ
címen: 

Erzsébetvárosi 
Önkormányzat 

Fõépítészi csoport, 1076
Garay utca 5. 

Az alábbi adatokat kér-
jük: társasház címe, kö-
zös képviselõ elérhetõsé-
ge (cég, személy neve,
cím, telefon), a tervezett
munkák, becsült költség.

Telefonos 
érdeklõdés: 
462-3369.

Jelentkezésüket
2005. december 

2-ig várjuk.
Gergely József
alpolgármester
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Az Erzsébetvárosi Önkormányzat elhatározta, hogy elkészítteti Belsõ-Er-
zsébetváros (Károly körút - Király utca - Erzsébet körút - Rákóczi út által
határolt terület) akcióterületté nyilvánításához szükséges
Városrehabilitációs elõtanulmányt. Az elõtanulmány alapján a Fõvárosi
Közgyûlés akcióterületté nyilváníthatja fenti területet. 

Erzsébetváros 9.
számú országgyûlé-
si választókerület-
ének egyéni képvi-
selõjelöltjei Filló
Pál (MSZP), Mol-
nár István (SZDSZ)
Simon Péter (MDF),
Varga Tibor (MIÉP)
október 15-én egy
közös nyilatkozatot
írtak alá, melyben a
tisztességes, emberi
kampányról szóló
céljaikat fogalmaz-
ták meg. 

A ceremónián részt vett a
Fidesz részérõl a 9. válasz-
tókerület elnöke, dr. Kecs-
kés Gusztáv is, aki közle-
ményben tudatta a jelenlé-
võkkel és a sajtó képviselõ-
ivel, hogy egyet ért a nyilat-
kozatban megfogalmazot-
takkal, azonban, mivel a Fi-
desz hivatalosan még nem
nevezte meg jelöltjeit, így
mint képviselõjelölt nem ír-
hatja alá a dokumentumot. 

A nyilatkozat aláírására
az Erzsébet körúti polgár-
mesteri hivatal dísztermé-
ben került sor. A ceremó-
nián részt vett a kerület
polgármestere, Hunvald
György is. 

A nyilatkozat
A2006 tavaszán sorra kerü-
lõ országgyûlési választáso-
kon Budapest 9. számú vá-
lasztókerületében, Erzsé-
betvárosban a kerület vá-
lasztópolgárainak bizalmá-
ért, az õ képviseletük elnye-
réséért indulunk az egyéni
megmérettetésen. 

Egyetértünk abban,
hogy Erzsébetvárosnak a
„béke szigetének” kell ma-
radnia. Gyõzzön a hitele-
sebb programmal rendelke-
zõ, az erzsébetvárosi lakó-
kat leginkább meggyõzõ, az
õ bizalmukat elnyerõ jelölt
úgy, hogy a verseny nem el-
lenségek, hanem ellenfelek
korrekt küzdelme lesz! 

Ezért a nyilatkozatot
aláírók vállalják, hogy kam-
pányuk során: � nem ra-
gasztanak névtelen plakáto-
kat; � nem rongálják meg
jelölttársuk plakátját; �

nem terjesztenek aláírás
nélküli szórólapokat; �

nem foglalkoznak egymás
múltjával, egzisztenciájával
és családjával; � tisztelet-
ben tartják egymás szemé-
lyiségi jogait és magán-
életét; � a választókerület-
ben megakadályozzák,
hogy a fentiekben részlete-

zetett események az õket je-
lölõ pártok központi kam-
pányának keretében elõfor-
duljanak; � az aláíró jelöl-
tek állandó, napi kapcsolat-
ban állnak egymással a
kampány tisztaságának
megõrzése érdekében.
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Tisztességes, emberi kampányt  Erzsébetvárosban!

„Gyõzzön a hitelesebb programmal rendelkezõ, az erzsébetvárosi lakókat leginkább meg-
gyõzõ, az õ bizalmukat elnyerõ jelölt úgy, hogy a verseny nem ellenségek, hanem ellenfe-
lek korrekt küzdelme lesz!” Képünkön Dr. Kecskés Gusztáv, valamint a nyilatkozatot alá-
írók  Filló Pál, Simon Péter, Molnár István, Varga Tibor országgyûlési képviselõjelöltek.
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A Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdõk Egyesülete
(HARKE) a VII. kerületi és a fõváros többi lakosai szá-
mára az Erzsébetvárosi Közösségi Házban minden hét-
fõn délután négy és hat óra között ügyfélfogadást tart.
Programok: � személyes problémák feltárása, megol-
dás keresése, � hallássérült személyek képzésbe és
munkába való állítása IT-mentor új szakma kipróbálásá-
ra, � a szeptemberben induló 20 órás számítógép tan-
folyam internetes és levelezõ modul elsajátításához, fel-
tétel: meglévõ otthoni internetes számítógép.
MINDEN SZOLGÁLTATÁS INGYENES! Érdeklõdni: az
ügyfélszolgálaton lehet. E-mail: fullajtar@freemail.hu.
Weblap: www.harke.hu. Mobil-SMS: 06-20-524-6269

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. törvény 13. §-a kimondja, hogy „A képviselõ-
testület évente legalább egyszer elõre meghirdetett
közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a
helyben érdekelt szervezetek képviselõi közérdekû kérdést
és javaslatot tehetnek.”
A törvény a közmeghallgatás intézményesítésével biztosít-
ja azt a lehetõséget a választópolgároknak és a helyben
érdekelt szervezeteknek, hogy közérdekû kérdést és
javaslatot intézhessenek a Képviselõ-testülethez.
Az állampolgárok, illetve a helyben érdekelt szervezetek a
téma rövid megjelölésével 2005. november 22-én 16 óráig
bejelentkezhetnek a 462-3128, illetve a 462-3307 telefon-
számokon, az ingyenesen hívható „zöld” számon: 06-80-
204-531,  a 3222-236 számú üzenetrögzítõs telefonon,
vagy félfogadási idõben személyesen a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (Budapest, VII. ker. Er-
zsébet krt. 6. és Garay u. 5.).
Az Ügyfélszolgálati Iroda „Közmeghallgatás” megnevezésû
postaládáiba lehetõség van félfogadási idõn túl is bedobni
a közérdekû kérdéseket, észrevételeket.

Hunvald György polgármester
Az erzsébetvárosi
Fidesz-MPSZ tagjai
szervezésében októ-
ber 24-én sajtóreg-
gelire invitálták a
Pasta Dost Étterem-
be a média képvise-
lõit. 

A rendszeresnek szánt saj-
tótájékoztató-sorozat elsõ
rendezvényén dr. Kecskés
Gusztáv, Erzsébetváros 9.
választókerületének elnö-

ke, Lendvai Béla képvise-
lõ és Garabits Károly fo-
gadták a sajtó képviselõit. 

Dr. Kecskés Gusztáv a
sajtóreggeli után elmond-
ta, nem titkolt céljuk a he-
lyi és fõvárosi médián ke-
resztül a lakossági kap-
csolatfelvétel, illetve a
kétheti rendszerességgel
megszervezett találkozók
közti idõszak híreinek, in-
formációinak megvitatá-

sa. A legelsõ találkozón az
ismerkedés után Erzsébet-
várost és a helyi Fideszt
érintõ aktualitásokról folyt
a beszélgetés. 

A képviselõ-testület
októberi rendkívüli
ülésén Hunvald
György polgármes-
ter elõterjesztésé-
ben tárgyaltak a
képviselõk a kerület
díszpolgári címét vi-
selõ Kibédi Ervin
színmûvész emlék-
táblájának elhelye-
zésérõl. 

Mint az elõterjesztésbõl
kiderült, Gál Erzsébet,
Kibédi Ervin színmû-
vész élettársa kereste
meg a polgármestert az-
zal a kéréssel, hogy a Já-
szai-díjas érdemes mû-
vésznek, a Magyar Köz-
társaság kiskeresztjével
és a posztumusz „Erzsé-
betváros Díszpolgára”
kitüntetõ címekkel ren-
delkezõ Kibédi Ervin-
nek, az önkormányzat
anyagi és erkölcsi támo-
gatásával, emléktáblát
helyezhessen el. Mivel a
döntéshez a testület bele-
egyezésére is szükség
volt, Hunvald György

polgármester az októberi
testületi ülésen a képvi-
selõk elé terjesztette a
határozati javaslatot

A népszerû mûvész
emlékét megörökítõ al-
kotás a Damjanich utca
31/a szám alatti házépü-
let falán kap majd helyet,
ahol Kibédi Ervin halá-
láig, 1997-ig lakott. 
A tervek szerint, a 65x50
cm-es fehér márványtáb-
lán az alábbi arany betûs
szöveg állít majd emlé-
ket a színésznek:

Ebben a házban lakott
Kibédi Ervin 
1924-1997
színmûvész

Erzsébetváros 
díszpolgára 

Erzsébetváros 
Önkormányzata

2005
Mivel az épület ma-

gántulajdon, így a tulaj-
donos lakók beleegyezé-
sét meg kellett szereznie
a közös képviselõnek. A
nyilatkozatot csatolták a
beadott kérelemhez. 

Az emléktábla elhe-
lyezésének költségeit -
bruttó 66.438.-Ft-ot - az
önkormányzat saját költ-
ségvetésébõl biztosítja -
döntött a képviselõ tes-
tület. 

Kibédi Ervint fanyar
humora elsõsorban a
csípõs, ironikus hangvé-
telû kabaré és vígjáték fi-
gurák eljátszására tették
alkalmassá, igen sok fil-
met, kabarét tett emléke-
zetessé szerepjátékával.

A mai napig törhetetlen
a népszerûsége Vadnai
László Hacsek és Sajó
címû tréfasorozatában,
Hacsek szerepében. 

KKKKaaaappppccccssssoooollllaaaattttffffeeeellllvvvvéééétttteeeellll     aaaa    kkkköööözzzzvvvveeeetttt lllleeeennnn        iiiinnnnffffoooorrrrmmmmáááácccciiiióóóóáááárrrraaaammmmlllláááásssséééérrrrtttt

Ellenzéki sajtóreggeli 

Képünkön (balról) Garabits Károly és Kecskés Gusztáv képviselõ

TTTTÁÁÁÁJJJJÉÉÉÉKKKKOOOOZZZZTTTTAAAATTTT ÓÓÓÓ AAAA

KKKKÖÖÖÖZZZZMMMMEEEEGGGGHHHHAAAALLLLLLLLGGGGAAAATTTTÁÁÁÁSSSS----RRRR ÓÓÓÓ LLLL

Idõpont:
November 24-e (csütörtök) 17 óra

Helyszín:
Erzsébetvárosi Közösségi Ház Wesselényi utca 17.

Önkormányzati fogadóórám mellett szeretettel várom a
9.számú országgyûlési választókerület (Erzsébetvárosnak
az Erzsébet körút és a Dózsa György út közötti területe)
lakóit külön fogadóórán, melyet minden hónap elsõ pén-
tekén 16 óra és 18 óra között tartok a Dob utca 103.szám
alatti irodában.A 322-98-15-ös telefonszámon történõ
jelentkezés esetén visszahívom Önt.

Molnár István képviselõ, a Fõvárosi Közgyûlés tagja

EEEEXXXXTTTTRRRRAAAA    FFFFOOOOGGGGAAAADDDDÓÓÓÓÓÓÓÓRRRRAAAA!!!!

EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossss    ddddíííísssszzzzppppoooollllggggáááárrrraaaa,,,,     hhhhaaaalllláááállllááááiiiigggg    aaaa    kkkkeeeerrrrüüüülllleeeettttbbbbeeeennnn    ééééllll tttt

Emléktábla Kibédi Ervinnek
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Az Esély Családse-
gítõ Szolgálat Baba-
mama klubja
immár 4 éve  mûkö-
dik. A családias
hangulatú helyet -
amely egész Buda-
pesten nagy népsze-
rûségnek örvend - a
kisgyermekes anyu-
kák csemetéikkel
együtt csütörtökön-
ként 10 órától láto-
gathatják. 

A mamáknak itt lehetõ-
ségük nyílik arra, hogy
az otthoni környezetbõl
kiszakadva különbözõ
programokban vegyenek
részt. Mialatt õk kézmû-
ves technikákat tanul-
nak, beszélgetnek, activ-
ityznek, a kicsik egy fe-
lülvigyázóval töltik az
idõt. Játszanak, ismer-
kednek egymással és a
közösségi élettel. 

A klub legfõbb célja,
hogy az anyukák tartal-

masan töltsék el az idõt,
ne alakuljon ki náluk
gyes-betegség és a ké-
sõbbiek során könnyeb-
ben illeszkedjenek visz-
sza a munkahelyi közös-
ségbe. A változatos
klubéletért Zámbó Lilla
és Orlik Mónika szociá-
lis munkások felelnek. A
programokat az elmúlt
három év tapasztalatai-
nak segítségével fél évre
elõre összeállítják. Köz-
kedvelt például a  körbe-
szélgetõ, melynek során
felolvasnak egy szépiro-
dalmi történetet, megbe-
szélik a cselekményt,
majd tovább szövik a
gondolat fonalát, rávetí-
tve az eseményeket saját
életükre. Így sok problé-
ma is napvilágra kerül,
melyeket közösen  meg-
próbálnak megoldani. 

Az elõadások a leg-
változatosabb témákról
szólnak, legutóbb megis-

merkedhettek az anyu-
kák egy gyermekneve-
léssel kapcsolatos új esz-
közzel, az úgynevezett
„segítõ kamerával”. En-
nek lényege, hogy egy
szakember, a szülõk be-
leegyezésével kamerával
rögzít egy részletet a
család életébõl. A pár
perces filmet kielemzi és
a szülõkkel közösen
megbeszéli. A klubban
szóba kerülnek a gyer-
mekek alvásproblémájá-
tól kezdve magánéleti,
de akár szociális gondok
is. Gyakran elõfordul,
hogy az anyuka szeretné
tovább képezni magát,
hogy a gyes után jobb
esélyei legyenek a mun-
kaerõpiacon. Itt elmond-
hatja elképzeléseit és
kaphat támpontokat,
megerõsítést, merre in-
duljon el. 

Orlik Mónika tapasz-
talata, hogy a játékok és

az elõadások kizökken-
tik a mamákat a minden-
napok problémáiból,
akik élményeket szerez-
nek és megoszthatják
örömüket -bána tuka t
egymással. 

Az anyukák legin-
kább a kellemes légkör,
a jó társaság miatt járnak
ide - így vélekedik errõl
Gyulai Krisztina két-
gyermekes anyuka is, aki
második gyermekével is
rendszeresen részt vesz a
csütörtöki összejövetele-
ken. Tapasztalatból tud-
ja, hogy gyermeke nem
lesz olyan félénk, ha idõ-
ben hozzászokik a kö-
zösségi élethez. Számára
az is nagyon fontos,
hogy itt lazíthat egy ki-
csit. 

Márkus Istvánné 15
hónapos gyermekével
azért szeret ide járni,
mert kisbabája jó kezek-
ben van. Ráadásul õ ma-
ga is feltöltõdik, élvezi a
beszélgetéseket, a játé-
kokat és a különbözõ
elõadóktól gyakran kap
jó ötleteket.

Amíg a szülõk kikap-
csolódnak Sõnfeld Anna
vigyáz a kicsikre. Az
egyetemista lány pszi-
chológusnak tanul. Na-
gyon szereti a gyereke-
ket és könnyen megtalál-
ja velük a közös hangot.
Anna az itt szerzett ta-
pasztalatait késõbb,
munkája során is szeret-
né hasznosítani. 
A Klub szolgáltatásai ingye-
nesek, mindenkit szeretettel
várnak! Cím: Erzsébetvárosi
Közösségi Ház, Wesselényi
utca 5.

November elsejétõl álláskeresési megállapodást kell kötni a
regisztrált munkanélküliekkel a foglalkoztatási törvény most
hatályba lépõ módosítása szerint. Az álláskeresési megálla-
podásban szerepelnie kell annak, hogy a munkanélküli milyen
módon tartja a kapcsolatot a munkaügyi kirendeltséggel, mit
kíván tenni mielõbbi elhelyezkedése érdekében, és mikorra
próbál meg állást találni. A munkanélküliek járadéka elneve-
zés álláskeresési járadékra, illetve álláskeresési segélyre vál-
tozik. A járadék folyósításának elsõ szakaszában, amely a já-
radékos idõ fele, de legfeljebb három hónap, nem lehet keve-
sebb a minimálbér 60 százalékánál, a felsõ határa viszont el-
érheti ennek kétszeresét, azaz a minimálbér dupláját. A jára-
dékos idõ további részében egységesen csak a minimálbér
60 százaléka a járadék A járadékos idõt úgy kell kiszámítani,
hogy öt nap munkaviszony egy nap járadékos idõt jelent. A já-
radékos idõ legfeljebb háromnegyed év lehet.

Az Erzsébetvárosi Esték
rendhagyó, idõsek napi
rendezvényére október
28-án került sor, „Nem
csak a 20 éveseké a világ”
címmel.  Filló Pál, Erzsé-
betváros országgyûlési
képviselõje vendége
Aradszky László (képün-
kön) táncdalénekes volt. 

A megjelent közel 150

érdeklõdõ végigtapsolta,
végigdalolta a mintegy
másfél órás mûsort. Olyan
slágerek hangzottak el me-
lyek a szépkorúak számára
emlékezetesek, mint pél-
dául az Isten veled édes Pi-
roskám, a címadó nem
csak a 20 éveseké  a világ,
és természetesen Aradszky
László új dalai is.

Filló Pál bevezetõjé-
ben saját tapasztalataira tá-
maszkodva elmondta:  az
embereknek már elegük
van a politikából, ezért
gondolta, hogy az idõsek
napja alkalmából egy ön-
feledt, szórakozási lehetõ-
séget nyújtó programmal
kedveskedik a kerületi
szépkorúaknak.

Babák és mamák klubélete
AAAAzzzz    EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossssiiii     EEEEssssééééllllyyyy    CCCCssssaaaallllááááddddsssseeeeggggííííttttõõõõ    SSSSzzzzoooollllggggáááállllaaaatttt     áááállll llllaaaannnnddddóóóó    pppprrrrooooggggrrrraaaammmmjjjjaaaa
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„Nem csak a 20 éveseké a világ”

A Hadirokkantak, Hadiöz-
vegyek és Hadiárvák Or-
szágos Nemzeti Szövetsé-
gének irodája megszûnt a
1084 Horánszky utca 24.
szám alatt. Új címük: 1134
Tûzér u. 64. Az iroda a ha-
digondozottakat hétfõtõl-
csütörtökig 8 órától 13 órá-
ig fogadja, pénteken szün-
nap.
A bejövetel elõtt kérik az
ügyfeleket telefonáljanak,
hogy ne kelljen kétszer fá-
radni.

Jóga: hétfõi napokon 18-
tól 19-óráig. Csengõ-
Bongó zenés foglalkozás
óvodásoknak, kisiskolás-
oknak szerdánként: 16.30 -
17.30-ig. Információ:
Nagy Mária 06-20-543-

8427. Baba-Mama Klub
csütörtökönként 10-13-ig.
Mózeskosár Egyesület
ügyelet: 16-18-ig. Az Er-
zsébetvárosi Közösségi
Ház címe: Wesselényi utca
17., Telefon: 413-35-50.

Rendszeres programok 
a közösségi házban
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Tettestársak?
A kerületi rendõrkapitányság lo-
pás gyanúja miatt folytat nyomo-
zást B. Róbert és társa ellen. Az
eddigi adatok szerint B. Róbert
feljelentést tett ismeretlen tettes
ellen, aki 2004. május 14-én 10
óra körüli idõben a Péterfy Sán-
dor utcából eltulajdonította az ál-
tala bérelt Opel típusú személy-
gépkocsit. A férfi néhány hónap
múlva ismét feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki a VIII. kerületi Futó utcából tulajdo-
nította el az általa bérelt Suzuki típusú személygépkocsit. A
nyomozás során felmerült a gyanú, hogy B. Róbertnek köze
van a személygépkocsik ellopásához. A férfi, másolt kulcs-
csal, hamis iratokkal egy ismeretlen nõ (képünkön) közvetí-
tésével értékesítette a gépkocsikat, egy autókereskedõnek.

Nyugdíjasokat lopott meg
A grafikán látható ismeretlen férfi
egy erzsébetvárosi lakásba bejut-
va követett el bûncselekményt ok-
tóber 19-én. A férfi, banki alkalma-
zottnak adta ki magát, azt állítva,
hogy a bank uniós átutalást ka-
pott, melyet a nyugdíjasoknak fog-
nak kifizetni. Meséje szerint ez az
összeg a nyugdíj 30 százalékát te-
szi ki, visszamenõleg három hó-
napra. Ezt követõen a sértettõl el-

kérte az õ és férje nyugdíját, majd figyelmetlenségüket kihasz-
nálva 120 ezer forintot vitt el a lakásból. A tettes körülbelül 170
cm magas, 45-46 év körüli, zömök testalkatú, fekete hajú, bo-
rotvált arcú, sötétbarna szemû férfi. Elkövetéskor középszür-
ke öltönyt, sötét színû nyakkendõt és fekete cipõt viselt.

Csaló pénzváltók

Csalás miatt keresi a rendõrség a grafikákon szereplõ két isme-
retlen férfit. Az 1. számú rajzon látható férfi, Egon Meyer, Ham-
burgban élõ német orvosnak adta ki magát és találkozót beszélt
meg a sértettel, hogy számára pénzt váltson. A férfi egy HH-val
kezdõdõ rendszámú A osztályú Mercedest vezetett. A 2. számú
grafikán látható társa a Dohány utca 3.szám elõtti parkolóban bo-
nyolította le a pénzváltást a sértettel, ahol 3 millió 416 ezer forint
ellenértékeként 30 db - valószínûleg hamis - 500 euróst adott át.

A VII. kerületi rendõrkapitányság kéri, aki a fenti bûncselekmé-
nyekkel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik,
hívja a 461-8100 telefonszámot, illetve tegyen bejelentést az
ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán
vagy a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámokon.

A jármûvek õszi-téli felké-
szítésére elérkezett az idõ.
A mûszaki biztonság egyik
alapkövetelménye a futó-
mû és a gumik kifogástalan
állapota. A megfelelõen
megválasztott téli autógu-
mikkal vészfékezés esetén
jelentõsen lerövidül a féktá-
volság, mely fõleg az autó-
pályákon nagy sebességgel
való közlekedés esetén akár
életet is menthet. Például

egy személyautó keményre
döngölt havon 50 km/h se-
bességgel haladva, fékezés-
nél több mint 20 méterrel
távolabb áll meg nyári gu-
mival, mint télivel. 

Minden jármûre csak
olyan méretû gumiabron-
csot szabad felszerelni,
amilyet a jármûgyártó cég
meghatározott. Télen leg-
alább 4 mm-es profilmély-
ség ajánlott. A nyári gumi 

7 oC alatt már nem teljesíti
feladatát. Megváltozik a
fékút, nyálkás úton úgy vi-
selkedik, mintha jégen au-
tóznánk. A téli gumi vi-
szont 7 oC alatt mûködik
megfelelõen: nem lesz ke-
mény, alkalmazkodik az út-
viszonyokhoz, gumitulaj-
donsága megmarad. A téli
mintázatú gumikkal célsze-
rû a jármûnek mind a négy
kerekét felszerelni. Ha vi-
szont csupán kettõ van be-
lõle, hajtástól függetlenül a
hátsó kerekekre ajánlatos
felszerelni. Ugyanis sokkal
veszélyesebb, ha az autó fa-
ra fékezéskor kitör a nyári
gumik gyengébb tapadása
miatt, mintha kisebb a fék-
hatás és kevésbé irányítható
az autó eleje. Az új gumiab-
roncsok kisebb-nagyobb
mértékben kiegyensúlyo-
zatlanok, ezért felszerelés
elõtt centíroztatni kell. Be-
járatás - körülbelül 500 ki-
lométer - után a kiegyensú-
lyozást célszerû ellenõrizni,
mert mind az abroncs,
mind a futómû károsodhat.  

Az autónak talán nincs
olyan része, amelyet az át-
álláskor nem kell átvizsgál-
ni, ellenõrizni. A gumik
megfelelõ állapota mellett
fontos többek között a len-
géscsillapítók, a fékhatás, a
fékrendszer, a világító be-
rendezések állapotának el-
lenõriztetése is. 

Kizuhant az ablakból

Egy hétszintes Garay téri épület egyik emeleti ablakából zuhant az elsõ emelet magas-
ságában lévõ elõtetõre egy középkorú férfi november 2-án. A férfi azonnal életét vesz-
tette. A tûzoltók mentõkötél segítségével hozták le a tetõrõl a holttestet.

Gumiabroncs - nyáron nyárit, télen télit
A2005-ös év elsõ kilenc hónapjában az elõzetes ada-
tok szerint 15.036 személyi sérüléses baleset történt,
mely az elõzõ év azonos idõszakához képest 3,2 %-os
csökkenést jelent. A balesetek bekövetkezésének fõ
okai között a sebesség helytelen megválasztása, az el-
sõbbségi jog meg nem adása, a kanyarodás szabálya-
inak megszegése, valamint a gyalogosok hibája áll.

Gyáva rendõrkutya

- Fõnök, ha nem haragszik, akkor én most átállnék…

1 2
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Európában másodikként,
1986 óta Budapesten
központi számítógép ve-
zényli a forgalomirányí-
tó jelzõlámpákat. A szá-
mítógép csak annyi autót
enged a centrum felé,
amennyit még kezelni
tud, azaz folyamatosan
tudnak haladni a jármû-
vek a belváros felé. Az
egyik szakaszhatár a Ke-
repesi úton befelé a Ke-
letinél van. Elméletileg,
akik elindulnak a Baross
tértõl, azok megállás nél-
kül haladhatnak, halad-
hatnának az Erzsébet-híd
felé. Ha azt az alaphely-
zetet vesszük, hogy tény-
leg lendületes a forga-
lom ritmusa, hol lehet
baj? Az elsõ utca a Hu-
szár utca, nemrégiben
lett „kifelé” egyirányú.
Itt a mellékútról kihajtó
autósnak elsõbbséget
kell adnia, azonban ha
nem lát ki a buszmegál-
lóban várakozóktól, „le

kell ugratnia” a járdáról,
nem kanyarodhat a busz-
sávba. Aztán ott van az
õrületes forgalom a Rá-
kóczi úton. Sok autósnak
megoldhatatlan feladat
ennyi mindenre koncent-
rálni! Mit tehetünk? Se-
gítsünk a mellékútról ki-
hajtóknak. Fõleg ha úgy-
is piros a lámpánk…

A következõ utca a
Rákóczi út legveszélye-
sebb pontja, az Alsóer-
dõsor utcai torkolat. Mi-
vel nincs lámpa, egyér-
telmûen a táblát kell fi-
gyelni! Egy vagy két
sávban lemondanak a fõ-
úton haladók az elsõbb-
ségrõl, - mert például ti-
los a lámpa - viszont a
harmadik sávban jövõ
autós ragaszkodik az el-
sõbbségéhez! Mit tehe-
tünk? Ha a fõúton jö-
vünk, nézzünk bele a tü-
körbe, hogy mi újság a
többi sávban, ha nagy se-
bességgel közeledik ott

autó, még véletlenül se
„integessünk” a mellék-
utcából araszolónak.  Ha
pedig a mellékútról jö-
vünk, ne vegyük kész-
pénznek, ha valaki „inte-
getve” enged ki a fõú-
tra…

Következik a Hársfa
utca, hasonló a helyzet,
mint a Huszár utcánál,
annyi könnyebbséggel,
hogy itt nincs buszmeg-
álló, és nem kell a járdá-
ról leereszkedni. Az
Osvát utca egy nagyon
kemény hely, látszólag
érthetetlenül sok a bal-
eset. Itt is lámpa, ott is
lámpa, egyszerre nem le-
het mindkét iránynak
zöld. Jó a kiürítési idõ is,
azaz csak akkor ad zöld
jelzést az egyik irányba,
ha a másik irányból már
el kellett hagyni a ke-
resztezõdést. Akkor
mégis miért van sok bal-
eset? Mert itt nincs min-
dig zöldhullám! A szá-
mítógép annak megfele-
lõen ad befelé zöld jel-
zést, amennyi az autó az
Astoria és EMKE között.
Ha „üres a pálya”, példá-
ul szombat reggel, akkor
a Szövetség utcától elin-
duló autós 50-es tempó-
nál kap zöldet. De ha te-
le a következõ szakasz,
akkor tilos marad a lám-

pa még néhány másod-
percig. Ha pedig na-
gyon-nagyon tele van az
említett szakasz, akkor
hosszú-hosszú másod-
percekig még piros a
lámpa! 

A Blaha Lujza tér a
fõváros és az ország leg-
forgalmasabb kereszte-
zõdése, szerencsére rit-
kán van baleset. Igaz ak-
kor annál komolyabb.
Hasonlóképpen a követ-
kezõ jelzõlámpás ke-
resztezõdéshez, a Klau-
zál utcához. A Kazinczy
utcánál egy újabb ve-
szélyforrással találkoz-
hatunk, az átrohangáló
gyalogosokkal. Sajnos a
két gyalogátkelõhely kö-
zött (Uránia mozi és Síp
utca) aránylag nagy a tá-

volság - gondoljunk a
nehezen mozgó idõsek-
re. Így sokan megpró-
bálnak átsietni, átszlalo-
mozni a jármûvek kö-
zött. Mit tehetünk? Ha
gyalogosként a járdán
állunk próbáljuk meg le-
beszélni az idõseket er-
rõl a veszélyes mutat-
ványról. Ha meg autó-
sok vagyunk, akkor las-
sítsunk. A Rákóczi út
utolsó két keresztezõdé-
se - a Síp utca, illetve
Károly körút - csendes 
a forgalombiztonság
szempontjából, itt kevés
a baleset. Igaz, ha van,
akkor nagy publicitást
kap, hiszen olyankor
igen nagy a torlódás, le-
áll a fél város. 

Juhász Péter

A TÁRKI legfris-
sebb felmérése sze-
rint a magyar felnõtt
lakosság 23%-át iga-
zoltatták az elmúlt
egy évben. A férfia-
kat csaknem három-
szor nagyobb való-
színûséggel állítják
meg a rendõrök,
mint a nõket. 

Az elemzés egy 1000 fõs
- a felnõtt lakosságot kor,
nem, lakóhely és iskolai
végzettség szempontjából
reprezentáló - szeptem-
berben készült adatfelvé-
telre épül.

Míg a férfiak 36, a
nõk mindössze 13 száza-
lékát igazoltatták a rend-
õrök az elmúlt 12 hónap-
ban (23%). Ennek egyik
oka feltehetõen, hogy az
igazoltatások túlnyomó
többsége az autósokat
érinti (78%), és a magyar
sofõrök többsége férfi.

Az elmúlt évben iga-
zoltatottak döntõ többsé-
gét autóvezetés közben
állították meg, 11 százalé-
kukat gyalogosként,

mindössze 2 százalékukat
szórakozóhelyen, 1 száza-
lékot sportrendezvényen,
és 8 százalékot valahol
máshol. Az igazoltatottak
kétharmadának visszaem-
lékezése szerint a rend-
õrök megindokolták a
megállítás okát. A meg-
kérdezettek véleménye a
rendõrségi igazoltatásról
általában kifejezetten po-
zitív. Az igazoltatottak 86
százaléka találta az eljáró
rendõrök viselkedését ud-
variasnak, és 90 százaléka
minõsítette a rendõrök
munkáját szabályszerû-
nek. Az igazoltatottak
mindössze 14%-a értékel-
te a rendõrök viselkedését
inkább vagy teljes mér-
tékben udvariatlannak és
10% vélekedett úgy, hogy
az igazoltatás során nem
jártak el szakszerûen.

A felmérés szerint a
magyar felnõtt lakosság
döntõ többsége egyetért,
sõt támogatná a fokozott
rendõrségi igazoltatáso-
kat a közterületeken. 

(Forrás: www.orfk.hu)
Lebilincselõ látvány a Városligeti fasorban. Kivéve persze a „bilincsbe vert” autók tu-
lajdonosai számára.

Képzeletbeli utazás a Rákóczi úton
AAAAuuuuttttóóóóvvvvaaaallll     ééééssss    ggggyyyyaaaallllooooggggoooossssaaaannnn    ----     EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossss    uuuuttttccccááááiiiinnnn

Erzsébetvárosban tett körsétánk utolsó állomá-
sához érkeztünk, most a Rákóczi úton teszünk
képzeletbeli utazást. Ha a forgalom nagyságát
vesszük alapul, itt - valamint a Thököly úton -
kellett volna kezdeni az ismertetést, de mivel
balesetveszélyesség szempontjából néztük végig
a kerület útvonalait, a sétát a Dob utcában kezd-
tük. Mert bármilyen hihetetlen a Dob utca és
Csányi sarkon szinte több az „esemény”, mint az
egész Rákóczi úton. Persze azért ott is akad…

Tavaly többségében 
az autósokat igazoltatták 
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Adójuk 1%-át szeretnénk
megköszönni a Küldetés
Egyesület fogyatékos fiataljai
nevében. Az Önök adomá-
nyát középsúlyos értelmi fo-
gyatékos, állami gondozott fi-
atalok üdültetésére fordítjuk.
Adományaikat mégegyszer
köszönjük. Címünk: 1072 Bu-
dapest, Klauzál tér 5.Számla-
szám: 10200830-32313521 
Küldetés Egyesület kuratóriu-
ma 

�

A Fehér Kereszt Baráti Kör Ki-
emelten Közhasznú Egyesü-
let  2004. évben  a személyi
jövedelemadó 1 %-ának fel-
ajánlásaiból 190.726 forint tá-
mogatásban részesült. Az
összeget az egyesület által
fenntartott családi napközi te-
lephelyek mûködtetésére
használtuk fel. Köszönjük a
támogatást!

�

„A Szellemi Sérültek Támoga-
tásáért” Alapítvány köszöne-
tet mond mindazoknak, akik
az szja 1 %-át részünkre fel-
ajánlottak, amely 2004-ben
606.085 Ft volt. Az összeg
egy részét gondozottaink
sportolására, kirándulásra,
fejlesztõ eszközökre, étkezé-
seik kiegészítésére használ-
tuk. A maradék az alapítvány
bankszámláján van.Az alapít-
vány adószáma: 19700148-
1-42.

�

A Kapcsolat Alapítvány ez-
úton köszöni meg a lakosság
2003. évi személyi jövede-
lemadójából felajánlott
225.217 forint támogatást,
amit ebben az évben is a
megszakadt szülõ-gyermek
kapcsolatok helyreállítására
fordítottunk: szombati napo-
kon megszerveztük a folya-
matos kapcsolattartási alkal-
makat.

�

Az  MTK Sportalapítvány kö-
szönetet mond mindazoknak,
akik az SZJA 1%-át az alapít-
vány részére ajánlották fel,
egyben közli, hogy 219.044
forintot az MTK-s iskoláskorú
és utánpótláskorú sportolók
edzõtáborozására használták
fel. Adószámunk: 19010155-
1-42 

�

A fenti közlemények elõzõ
lapszámunkból terjedelemi
okok miatt kimaradtak.

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

Az Erzsébetvárosi Általá-
nos Iskola és Informatikai
Szakközépiskola október
18-19-én nyílt napok meg-
rendezésével segítette az
iskola-, illetve a pályavá-
lasztás elõtt álló gyermeke-
ket és szüleiket életük
egyik fontos döntésének
meghozatalában. AKertész
utcában mûködõ szakkö-
zépiskola informatikai és
színmûvészeti tagozatának
életébe, munkájába közel
200 vendég nyert bepillan-
tást. Az elméleti órákon kí-
vül sokféle szakmai foglal-
kozásra ülhettek be a nyol-
cadik osztályos gyermekek
és szüleik. Az érdeklõdõk
az adatkezeléstõl a web-
programozásig a számítás-
technika változatos terüle-
teinek mûhelytitkait leshet-
ték el. A színitagozatos
osztályok bemutató óráit
igen élvezetessé tették a
mindennapi munka részét
képezõ helyzetgyakorla-
tok, a tehetséges növendé-
kek kreatív feladatmegol-
dásai. 

A szakközépiskolába a
normál felvételi eljáráson
kívül kétféle módon lehet
bekerülni: 1. A november
24-én, csütörtökön 15 óra-
kor megrendezésre kerülõ
számítástechnika-verse-
nyen elért jó eredmény biz-
tosítja a felvételt az infor-
matikai tagozatra. 2. A fel-
vételi elõkészítõ tanfolyam
november 14-én kezdõdik,
és felvételi versennyel zá-
rul. A legeredményesebb
résztvevõk felvételt nyer-
nek a középiskola válasz-

tott tagozatára. AVII. kerü-
leti állandó bejelentett la-
kóhellyel rendelkezõ tanu-
lók számára a felvételi elõ-
készítõ ingyenes, számuk-
ra a tankönyveket is ingyen
biztosítja az iskola. Továb-
bi információ a 322-7694-
es telefonszámon.

„Gólyák” 
Görögországban
Szeptember 30-án tanul-
mányi kirándulásra indul-
tak az Erzsébetvárosi Álta-
lános Iskola és Informati-

kai Szakközépiskola kilen-
cedikes „gólyái” Görögor-
szágba (képünkön). Egy
hetet töltöttek az ország-
ban, ahol megismerkedtek
Észak-Görögország neve-
zetességeivel, jártak a
Meteorák sziklavilágának
kolostoraiban, megismer-
kedtek Thesszaloniki neve-
zetességeivel. Thasszosz
szigetére komppal keltek
át, felkapaszkodtak a fel-
legvárba és megcsodálták a
hegy oldalába épített görög
színházat.

Informatika és színmûvészet
NNNNyyyyíííí llll tttt     nnnnaaaappppooookkkk    aaaa    KKKKeeeerrrrttttéééésssszzzz    uuuuttttccccáááábbbbaaaannnn

A Janikovszky Éva
Mûvészeti Általános
Iskola alsó tagozata
számára szüreti mu-
latságot szerveztek
október 14-én. Ebben
a tanévben az úgyne-
vezett projekt napot
az õsz témaköréhez
csoportosították,
mely téma keretén
belül szüreti mulatsá-
got rendeztek. 

A mulatságot különbözõ
feladatok elõzték meg.
Rajzversenyt tartottak
szüreti versek alapján ké-
szített festményekbõl, da-
lokat, mondókákat, verse-
ket, táncokat tanultak a
gyerekek. Gyûjtöttek õszi
terméseket, melyekbõl fi-
gurákat, bábokat készítet-
tek. A mulatságot a torna-
teremben rendezték meg,
ahol a fõ látványosság a
szõlõ préselése volt. Egy
mázsa szõlõbõl készítet-

tek mustot, melyet a ve-
télkedõ közben iszogattak
a résztvevõk. Az állomá-
sokon a gyerekek játékos
feladatokat oldottak meg:
szõlõevõ verseny, bor-

címke készítés, szüreti ta-
lálós kérdések, õszi éne-
kek tanulása. A rendez-
vény utolsó órájában
táncház zajlott szülõk és
gyerekek részvételével. A

pedagógusok ezúton is
köszönik a szülõk támo-
gató segítségét.

Szüreti mulatság 
a szülõk szemével
„Október 14-én gyerme-
kem iskolájába beköszön-
tött az õsz a maga aranyló
természetében. Izgatottan
várta a „Szüreti bulit”.
Nem csalódott. Minden úgy
volt, ahogy azt a Nagypapá-
ja elmesélte. Taposták az
aranyló szõlõfürtöket (fadé-
zsában). Izgatottan várták
az elsõ csepp must legördü-
lését a présrõl a többi lelkes
„kismanóval”, majd egyön-
tetûen kijelentve a szórako-
zást választották. Táncoltak,
énekeltek: egyszóval min-
den úgy volt, ahogy azt a
Nagypapája elmesélte. Ez-
úton szeretném megköszön-
ni mindazok fáradozását,
akik létrehozták ezt a felejt-
hetetlen délutánt.”

Szüreti mulatság a Janikovszky iskolában
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A szlovákok, -  akik Tóth
Mária, az önkormányzat
vezetõje szerint szorgal-
mas, dolgos emberek, -
rendkívüli módon ragasz-
kodnak a hagyományaik-
hoz. Az egykori felvidéki
kubikusok, -  akik közül
sokan vettek részt Buda-
pest megépítésében - le-
származottai ma is itt él-
nek. Létszámuk a kerü-
letben kb. 40-45 fõ lehet,
számuk országosan 50-
60 ezerre tehetõ. 

A szlovák kulturális
örökség értékeinek fel-

kutatását Ivánné Pluhár
Emília, az önkormányzat
elnökhelyettese végzi.
Hosszas kutatásának
eredményérõl tavasszal a
Rákóczi úti Szlovákajkú
Evangélikus Templom
és gyülekezetének histó-
riájáról tartott elõadást.
A feltárt anyagok egyéb-
ként nyomtatásban is
megjelennek. 

Kulturális hagyomá-
nyaik megõrzésében az
„Ozvena” Budapesti
Szlovák kórus és a
„Lipa” szlovák hagy-

ományörzõ néptánce-
gyüttes is nagy segítsé-
gükre van. Állandó kon-
taktusban állnak a Szlo-
vák Kulturális Intézettel,
melynek rendezvényein
állandó vendégnek szá-
mítanak, és jó kapcsola-
tuk van a Határon Túli

Szlovákok Házával is,
ahonnan a jövõben elkép-
zelhetõ, hogy anyagi tá-

mogatást is kapnak.
Rendszeresen szerveznek
utazásokat Visegrádra,
Szentendrére, Esztergom-
ba, és alkalmanként a
szlovákiai Párkányba is.

Programjaikkal a ke-
rület rendezvényeit is
színesítik, így például
minden évben képvisel-
tetik magukat az Erzsé-
betvárosi Napokon, az
ERNA-n. Idén, a Po-
zsony melletti kis köz-
ségbõl, Suranyból érke-
zik egy amatõr tambura-
zenekar, az õ fantaszti-
kus játékukra Tóth Má-
ria külön felhívta a fi-
gyelmet! 

Az Erzsébetvárosi Napok keretében, az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ
szervezésében zajlott a kerületi rajzverseny november 7-én a Baross Gábor Általános Is-
kolában. A verseny Demeter Tamás alpolgármester (képünkön) megnyitóját követõen
vette kezdetét. A felsõ tagozatosok feladata egy csendélet megjelenítése volt, az 1. és
2. osztályosok mese illusztrációt, a 3. és 4. osztályosok pedig Fekete István Kele címû
mûvének egy részletére készítettek illusztrációt.

EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossssiiii     kkkkiiiisssseeeebbbbbbbbssssééééggggiiii     öööönnnnkkkkoooorrrrmmmmáááánnnnyyyyzzzzaaaattttooookkkk    ––––    VVVVIIII ....     rrrréééésssszzzz

Az Erzsébetvárosi
Munkás Kultúr
Egyesület „szülõaty-
ja” Meggyes Miklós,
a Magyar Szocialista
Munkáspárt kerületi
koordinációs bizott-
ságának elnöke volt,
aki ma is tagja az
egyesület elnökségé-
nek.  Az egyesület te-
vékenységérõl Bog-
nár Mátyás elnök tá-
jékoztatott.

- Annak idején tanfolyam-
ok lebonyolításával, szer-
vezésével kezdtük meg
kulturális tevékenységün-
ket - mondta Bognár Má-
tyás. - Elsõ kulturális prog-
ramunk a Majomkirály cí-
mû angolnyelvû, kínai
rajzfilm vetítése, illetve Dr.
Csongor Barnabás, a Ma-
gyar Kínai Baráti Társaság
alelnökének filmrõl szóló
elõadása volt. A több mint
100 résztvevõ között meg-
jelent a Kínai Népköztár-
saság Nagykövetségének
kulturális tanácsosa és a
nagykövetség több mun-
katársa is. Késõbb a vélet-
len hozott össze a kerület-
ben élõ neves festõmû-
vésszel, Kesztyûs Ferenc-
cel, aki felkérésünkre vál-
lalta, hogy Erzsébetváros-

ban is kiállítja festményei-
nek és tûzzománc képei-
nek válogatott anyagát. Az
elsõ kiállítást Faragó Já-
nos, a kerület akkori pol-
gármestere nyitotta meg,
ebbõl az alkalomból olyan
költõk is megszólaltak,
mint Baranyi Ferenc és
Simor András.

Ezt követõen még szá-
mos kiállításra sor került, a
megnyitók mûsorvezetõje
a legtöbb esetben Bagó
Gyuláné, az elnökség tagja
volt. Az események egy ré-
szének rendezéséhez az ön-
kormányzat nyújtott anya-
gi támogatást. Mindezek
mellett számos elõadás
megrendezése fûzõdik az
egyesület nevéhez. Ezek
közül az egyik, nagy érdek-
lõdéssel kísért program
volt Dr. Morva Tamás köz-
gazdász professzor „Miért
lépjünk be az Európai Uni-
óba?” címû, 2003 januárjá-
ban megrendezett elõadása
és vitaestje. De említésre
méltó az idén tavasszal le-
zajlott Révész László-
nénak, a Budapesti Vándor
Kórus tagjának elõadása is,
aki a kórus múltjáról tartott
elõadást az egyesület tagja-
inak. (Az egyesület címe:
Nefelejcs utca 8.)

Bemutatkozik a Munkás 
Kultúr Egyesület

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 

Csendéletek, mese illusztrációk
KKKKeeeerrrrüüüülllleeeetttt iiii     rrrraaaajjjjzzzzvvvveeeerrrrsssseeeennnnyyyy

Az Erzsébetvárosi Szlovák Önkormányzat
2002-ben alakult meg. Az öt tagú intézmény,
- amely állami normatívából, a hetedik kerü-
leti polgármesteri hivataltól kapott összegbõl
és pályázaton nyert pénzekbõl tartja fenn
magát - legfontosabb feladatának a környé-
ken élõ szlovákok kulturális örökségének fel-
kutatását tartja.
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Hölgyeim és uraim!
„Minden nemzet életében eljön
a pillanat, amikor a szabadság
utáni vágy erõsebb lesz a féle-
lemnél.
Amikor a megfélemlítettek és az
elnyomottak úgy érzik, hogy
elég volt, és elindulnak. Mert
már nem akarják megvárni, mit
hoz a holnap, hiszen tudják, ta-
pasztalták, hogy csakis rosz-
szabb lehet a tegnapnál. Amikor
nem félnek attól, hogy meghal-
hatnak, mert még a halál is jobb
a megalázásnál és rettegésnél.
Amikor nem kell több megalku-
vás, sem szenvedés. Amikor te-
hát a szabadság utáni igény
erõsebb lesz minden más meg-
fontolásnál, amikor legyõzi a fé-
lelmet, akkor a nép elindul.
Akkor elkezdõdik a forradalom.
Magyarország 1956. október
23-án világosan és hangosan
közölte a világgal, hogy szabad
akar lenni. Szabad és független,
kizárólag a maga ura. A magyar
nemzet többsége akkor - és a
rákövetkezõ idõszakban - nem
félt. Félelembõl még nem szüle-
tett szabadság. A szabadságért
tenni kellett, és Magyarorszá-
gon akkor rengetegen voltak,
akik tenni akartak, és mertek ál-
dozatot hozni.
Nem lettek kevesen akkor sem,
amikor kiderült, hogy a forradal-
mat tankok lánctalpaival akarják
eltiporni.Mert azt is tudták, hogy
a szabadságot meg kell védeni.
Néha csak beszéddel. Néha
elég csak a kiállás.
Amikor pedig máshogy nem
megy, a szabadságért a leg-
szentebb áldozatot kell hozni.
(...) Az utókor mindig nagyon
könnyen okos: már tudja, mi tör-
tént másnap. Ma már tudjuk, az
'56-os forradalom bukásra volt
ítélve. De ma nem szabad erre
gondolnunk, mert '56 hõsei sem
kalkuláltak, hanem vállalták sor-
sukat, és az egyetlenek tûnõ
igaz ügy mellé álltak.
(...) Évek óta mindenki a maga
igazát bizonygatja, amikor '56-
ról beszél. Különbözõ áramla-
tok, csoportok, társaságok és
pártok fejtik ki véleményüket ar-
ról, hogy kié a forradalom, és,

hogy valójában mit akartak a
forradalmárok. Engedtessék
meg, de én ebben nem akarok
részt venni. Nem látom ugyanis
értelmét. Tiszteljük meg a forra-
dalmárok emlékét a méltóság-
teljes emlékezéssel. És nem
szabad elfeledkeznünk az ese-
mények egyetlen résztvevõjérõl
sem. Sajnos évrõl évre egyre
kevesebben lehetnek köztünk.
A forradalomba nagyon sokfelõl
érkeztek nagyon különbözõ em-
berek, ezért valószínûleg nincs
egyetlen igazság '56-ról. Meg-
kockáztatom, nem is kell, hogy
legyen.

'56 a miénk. És mindenkié.
1956. október 23-ára az egész
nemzet emlékezik. Ez nem le-
het másként: a forradalom az
egész nemzet számára jelentett
reményt.
Örökösödési vitának helye
nincs.
Mint ahogy 1956-ban a szabad-
ság nem volt alku tárgya. A sza-
badság járt mindenkinek.
Hölgyeim és uraim!
A forradalmat vérbe fojtották.
A magyar szabadság esélye
olyan veszélyesnek tûnt akkori-
ban, hogy félelmetes páncélos
szörnyeket küldtek az emberek-
re. (...) A hõsök azonban nem
féltek. Nem akartak ismét úgy
élni, mint korábban. Nem akar-
tak többé minden nap félni. Ra-
gaszkodtak ahhoz, amit kivívtak
még akkor is, ha túlerõvel szem-
ben találták magukat. Haláluk-
ban legyõzték gyilkosaikat.
A forradalom elfojtása után
megtorlás lett, sebtében elköve-
tett likvidálások, hidegvérrel

végrehajtott kivégzések. Majd
félszeg, csendesen felajánlott
kiegyezés.
A jeltelen sírokba dobott mártí-
rok emléke azonban nem fakult.
Szellemük a megtorlásokat ve-
zénylõket kísértette. A nemzet
nem felejtette el, mit vettek el tõ-
le: hallgatott ugyan, de nem fe-
lejtett. Emlékezett hõseire, elsi-
ratta mártírjait.
És remélt. Türelemmel és biza-
kodva. Figyelte, miként széle-
sedik az a hajszálrepedés, amit
Magyarország 1956-ban ejtett
a sziklaszilárdnak és monolit-
nak tûnõ rendszeren.
Mert meggyõzõdésem, hogy
'56 nélkül nem lett volna rend-
szerváltás. Vagy nem ilyen lett
volna. 1956 iránytûként szolgált
a rendszerváltás idején. 1956
emléke segített abban, hogy a
rendszerváltás gyors legyen és
teljes. Magyarország úgy vette
vissza a szabadságát, hogy az
átalakulás miatt jóformán meg
sem torpant. Sõt új erõre kapva
kezdett el fejlõdni.
Magyarország ma szabad, és
így szabadok Magyarország
polgárai is. Akiknek ugyan nem
kellett tankokkal hadakozniuk,
ám mégis rengeteg áldozatot
hoztak azért, hogy Magyaror-
szág ma a tágabb európai kö-
zösség egyenrangú tagja le-
gyen.
Ezért nem szabad elfelejte-
nünk, hogy honnan indultunk.
Tudnunk kell, hogy kik vagyunk,
és mennyit érünk. Hatalmas
változásokat éltünk meg - olya-
nokat, amelyekrõl csak keve-
sen hitték, hogy egyáltalán be-
következhetnek.
De bekövetkeztek, nekünk pe-
dig az a dolgunk, hogy folytas-
suk a munkát. Hosszú folyamat
ez, a vége még csak nem is
sejlik a horizonton.
De azt biztosra vehetjük, hogy
a változások 1956. október 23-
án kezdõdtek. Nem hiszem,
hogy '56-nak lenne bármilyen
üzenete is: a forradalom ugyan-
is önmagában volt az üzenet.
Nevezetesen, hogy emberhez
méltó életre csak egy szabad
országban van remény.”

Dr. Kecskés Gusztáv és Puskás Attila Sándor
képviselõk  (Fidesz)

Pala József és Varga Tibor képviselõ (MIÉP)

Filló Pál és dr. Szabó Zoltán országgyûlési képviselõk
(MSZP)

Ádler György és Gál György képviselõk (SZDSZ)

Október  23-ai megemlékezés
Erzsébetváros önkormányzata központi megemlékezésére október 23-án a fiatalon
elhunyt mártír költõ, Gérecz Attila emléktáblájánál került sor, a Klauzál téren. A
megemlékezésen részt vettek a helyi civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok,
kerületi intézmények vezetõi, képviselõi is. Az alábbiakban Hunvald György pol-
gármesterbeszédének részleteivel és képriportunkkal emlékezünk meg az eseményrõl.
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A Kerületfejlesztési Bizottság a 2/2005. (03.08.) számú önkormányzati
rendeletében biztosított jogkörében eljárva a gázszolgáltatásból kizárt
társasházak gáz alap-, és felszálló vezetékek felújítására - kamatmen-
tes kölcsön formájában - támogatást biztosít. Erre az Önkormányzat
képviselõ-testülete 2005. évi költségvetésében 20 millió forintot ha-
gyott jóvá.
A támogatási kérelmet a gáz alap-, és felszálló vezetékek, felújítására lehet
benyújtani. Folyamodni akkor lehet, ha a gázszolgáltató - Gázmûvek Rt. - a
társasházat - igazoltan - kizárja a gázellátásból.
A támogatási összeg: a bekerülési költség maximum 40%-a, illetõleg ma-
ximum 1 200 000Ft.
A támogatás idõtartama (az összeg mértékétõl függõen):
500 000Ft támogatásig: 1 év
900 000Ft támogatásig: 2 év

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

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

Fedrid Gábor a Kerületfejlesztési Bizottság elnöke

AAAA    GGGGÁÁÁÁZZZZSSSSZZZZOOOOLLLLGGGGÁÁÁÁLLLLTTTTAAAATTTTÁÁÁÁSSSSBBBBÓÓÓÓLLLL KKKKIIIIZZZZÁÁÁÁRRRRTTTT TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAASSSSHHHHÁÁÁÁZZZZAAAAKKKK TTTTÁÁÁÁMMMMOOOOGGGGAAAATTTT ÁÁÁÁ SSSS AAAA

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

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

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

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

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

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

--  22  --

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

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

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

Budapest, 2005. szeptember 28.
Dr. Vedres Klára  a Szociális Bizottság elnöke
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A Szociális Bizottság a 24/2003 (VI. 23.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében  eljárva pályázatot ír ki
a földgáz alapú fûtési rendszerek kiépítésére. Az Önkormányzat Képviselõ-testülete 2005. évi költségvetésében elkülönített
2.852.835.- Ft-ra vissza nem térítendõ támogatás formájában pályázatot hirdet.
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Az Bécs-Budapest Szu-
permaraton nemzetközi
versenyét kiemelten az
osztrák-magyar kapcso-
latok erõsítése, továbbá
az egészséges életmód, a
sport, a futás népszerûsí-
tése céljából rendezik
meg évente. Az október
végén lezajlott öt napos
rendezvényen egy erzsé-
betvárosi kislány is részt
vett, aki fiatal kora elle-
nére, várakozáson felüli
teljesítményt nyújtott.

Gyuris Dóra (ké-
pünkön) három éve öt-
tusázik versenyszerûen,
a hosszútávfutást osz-
tályfõnöke, Ömböly Atti-
la (képünkön jobbra)

unszolására és támoga-
tásával kezdte el. A ti-
zennégy esztendõs kis-
lány idén elõször indult
a szupermaratonon,
melynek váltóversenyén
18 éves középiskolás
csapattársaival indult.
Dóra a félmaratont, azaz
a 21 km-es versenysza-
kaszt 1 óra 44 perc alatt
futotta le és ezzel jelen-
tõsen hozzájárult csapa-
ta eredményéhez. 

Gyuris Dóra el-
mondta: komoly meg-
mérettetés volt számára
ez a verseny, úgy érezte
nem csak magának, ha-
nem a nálánál idõsebb
és felkészültebb csapat-

társak elõtt is bizonyíta-
nia kell. Éppen ezért
igyekezett mindent

megtenni azért, hogy
minél jobb teljesítményt
érjen el: a felkészülési

idõszakban minden nap
keményen edzett, foko-
zatosan javított egyéni
eredményén, és a ver-
seny elõtt szerzett sérü-
lése sem akadályozta
meg abban, hogy lefussa
a távot. Hobbijává vált a
hosszútávfutás, mint
mondja, a versenyeket a
hangulatukért szereti,
azért az élményért, me-
lyet a kölcsönös odafi-
gyelés és segítségnyúj-
tás jellemez. 

No és persze e sport-
versenyek gyakorta han-
goztatott, mégis megha-
tározó alapigazsága:
nem a gyõzelem, a rész-
vétel a fontos. 

Hupczik Vivien (a képen
balra) az Alsóerdõsor ut-
cai általános iskola harma-
dik osztályos tanulója. A
legutóbbi országos szer-
torna versenyen egyéni
összetettben és csapatban
is ezüst érmet nyert. A ki-
lenc éves kislány éppen öt
éve tornázik, a sportolást
már az óvodában kezdte.
Három éve a Józsefvárosi
Tornaegylet tagjaként he-
tente négyszer, napi két és
fél, három órát edz, szá-
mára még a nyári szünet is
munkával telik. Tudatosan
figyel a táplálkozására is,
nem szabad elhíznia, spó-
rolnia kell a kalóriákkal. 

Vivien kitartó, öntuda-
tos, nagyszerû sportteljesít-

ménye mellett kiváló tanu-
ló is. Eredménye természe-
tesen szorgalmának és a
komoly családi összefo-
gásnak köszönhetõ, de na-
gyon sok segítséget kap
Balázs Bernadett edzõtõl,
valamint Madácsiné Do-
bos Ildikó és Németh Má-
ria tanítónõktõl is. 

Vivien sok elfoglaltsá-
ga mellett, szabadidejében
legszívesebben rajzol, tán-
col vagy korcsolyázik.
Azonban számára minden-
nél fontosabb a torna, a kö-
vetkezõ lépcsõfok, a serdü-
lõ csapat. Ha ez sikerül, az
jó alap lenne ahhoz, hogy
olimpiai bajnok legyen - ez
ugyanis Vivien célja. 

A. K.

Nem sokan büszkélkedhet-
nek azzal, hogy a sportban
és a tanulásban is nagyszerû
teljesítményt nyújtanak.
Kövér Zsolt 8 évesen ezen
szerencsések közé tartozik.
Bár még csak harmadik
osztályos, eddigi „pályafu-
tása” során karatéban már
komoly eredményeket ért
el. Az Erzsébetvárosi Sport
Egyesület színeiben ver-
senyzõ zöldöves Zsolt leg-
utóbb Romániában, küz-
désben szerzett elsõ helyet,
de jó eredménnyel szerepelt
a szakmai körökben jól is-
mert Budapest Open Nem-
zetközi versenyen is. Most a
rotterdami világbajnokság-
ra készül. 

Zsolt a VB-szereplé-
sért keményen megdolgo-
zott az elmúlt évek alatt. A
karatézást - szülõi kezde-
ményezésre - 5 évesen
kezdte. Édesanyja elmon-

dása szerint vékony, félénk
kisfiú volt. A játszótéren a
gyerekek sohasem enged-
ték játszani, ezért elkezd-
ték õt edzésre járatni. Az
ötlet telitalálat volt, mert
Zsolt, Rebicek Gerd edzõ
szerint, tehetségesnek bi-
zonyult. Késõbb ezt iga-
zolták az eredményei is.
Zsoltot társai is elfogadták,
jól beilleszkedett a csapat-
ba, ami még jobban meg-

szerettette vele a karatét. A
sport kitartásra, önfegye-
lemre nevelte, ráadásul
szépen meg is izmosodott.
Ennek ellenére nem szeret
verekedni, nyugodt, ki-
egyensúlyozott kisfiú lett
belõle. A sportolás mellett
nagy gondot fordít a tanu-
lásra is, szabadidejében fo-
cizik, rajzol, vagy play sta-
tion-nel játszik.

Kövér Zsolt álma, hogy
megszerezze a barna övet,
ami a karate nyelvén a nyol-
cadik fokozatot jelenti. Az
éremszerzésre minden esé-
lye megvan és bízik benne,
hogy eddigi érem- és kupa-
gyûjteményét most egy
újabbal gazdagíthatja.

Almási

Az idei Bécs-Budapest Szupermaratonon Erzsébetváros és a
BKV színeiben, férfi egyéniben indult Lõw András - aki a 7. he-
lyen végzett - és egy nõi csapat is. Utóbbi, az 5 fõs csapat tag-
jainak összéletkorát jelzõ, úgynevezett 251-300 éves csapa-
tok között megnyerte a versenyt. Az Erzsébetváros-Bp. VII.
BKV csapat tagjai: Perepatics Mária, Lencsés Éva, Csúri Má-
ria, Országhné Faragó Éva és Gerhátné Barna Éva.

VVVVáááárrrraaaakkkkoooozzzzáááássssoooonnnn    ffffeeeellllüüüüllll     tttteeeellll jjjjeeeessssíííítttteeeetttttttt     aaaazzzz    eeeerrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossssiiii     kkkkiiiisssslllláááánnnnyyyy

Hosszútávon bizonyított
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A szertorna 
ifjú tehetségeNyolc évesen a Rotterdami VB-n

AAAA    kkkkaaaarrrraaaattttééééssss    kkkkiiiissssffff iiiiúúúú    áááállllmmmmaaaa    aaaa    bbbbaaaarrrrnnnnaaaa    öööövvvv
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(Folytatás az elõzõ lapszámból)
A szóbeli 
végrendelet
Szóbeli végrendeletet az tehet, aki
életét fenyegetõ rendkívüli hely-
zetben van, és írásbeli végrendele-
tet egyáltalán nem vagy csak je-
lentékeny nehézséggel tehetne.
Szóbeli végrendeletet tehet a vak,
az írástudatlan, valamint az a sze-
mély is, aki olvasásra, vagy nevé-
nek aláírására képtelen állapotban
van. Nem tehet viszont szóbeli
végrendeletet a cselekvõképtelen,
vagy a cselekvõképességet kizáró
gondnokság alá helyezett sze-
mély, úgyszintén az, aki korláto-
zottan cselekvõképes, továbbá a
néma vagy süketnéma, mert szó-
ban a végakaratát elõadni nem
tudja.

A két törvényes feltételnek a
végrendelkezés idején együtte-
sen - vagyis egyidejûleg és egy-

más mellett kell fennállnia. Ha a
szóbeli végrendelet tételekor bár-
melyik feltétel hiányzik, a vég-
rendelet érvénytelen. Nem orvo-
solja a szóbeli végrendelet ér-
vénytelenségét az utóbb bekövet-
kezett változás, még akkor sem,
ha erre tekintettel a szóbeli vég-
rendelet tételének elõfeltételei
megvalósultak.

Az életet fenyegetõ rendkívü-
li helyzet megvalósulhat akár
olyan váratlan hirtelenséggel fel-
lépõ okok alapján, amelyek kívül-
rõl közvetlenül fenyegetik a vég-
rendelkezõ életét, akár pedig a
végrendelkezõ személyében rejlõ
olyan belsõ (élettani, egészség-
ügyi) okok alapján, amelyek az
életét a halál közvetlen bekövet-
kezésével fenyegetik. E feltétele-
ket a törvény az örökhagyó sze-
mélyéhez köti. Lehetséges példá-
ul, hogy a rendkívüli helyzetet ter-

mészeti katasztrófa idézi elõ, ez
azonban a szóbeli végrendelet al-
kotásához szükséges feltételnek
csak akkor tekinthetõ, ha maga az
örökhagyó emiatt életét veszé-
lyeztetõ helyzetben volt. Önma-
gában az a tény, hogy általános,
több embert érintõ életveszélyrõl
van szó, nem eredményezi auto-
matikusan annak megállapítását,
hogy az örökhagyó is ilyen hely-
zetben volt.

Közömbös, hogy a rendkívüli
jelleget öltött, életet veszélyeztetõ
egészségi állapotot - azzal oksági
kapcsolatban álló, vagy nem álló -
valamely betegség megelõzte-e
vagy sem. Valamely halállal vég-
zõdõ betegség egész lezajlása
alatt nélkülözheti például a rend-
kívüli jelleget, de elõfordulhat - és
nem egy esetben elõfordul -, hogy
valamely lassú betegségi folya-
matban egy idõbelileg pontosan

elõre nem látható, s fõként a beteg
által elõre nem is látott (agyvér-
zés, szívinfarktus stb.) okból hir-
telen hanyatlás áll be, amely a be-
teg életét már közvetlen módon
fenyegeti, s így állapotát - a köz-
felfogás szerint is - rendkívülivé
teszi.

Abetegség folytán folyamato-
san fennálló életveszély esetén az
a tény, hogy a szóbeli végrendelet
megtételének napján nem követ-
kezett be hirtelen vagy súlyos ha-
nyatlás, a megtett végrendeletet
nem teszi érvénytelenné annál is
inkább, mert ilyen feltételt a tör-
vény nem szab. Ennek csak akkor
lehet jelentõsége, ha a helyzet
rendkívüli jellegét is ez idézte elõ.

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

Dr. Baki Ágnes ügyvéd

Magánvégrendelet (5. rész)

Jelen lapszámunkban folytatjuk
az alapvetõ ügyféli jogokról szó-
ló tájékoztatást.

- A Ket. kiemelendõ alapelve az
ügyfél jogorvoslati joga, ami az
Alkotmány értelmében alkotmá-
nyos alapjog. Ezzel a jogával az
ügyfél akkor élhet, ha jogát vagy
jogos érdekét sértõ hatósági hatá-
rozat születik. Az alapelvek között
a törvény nem csupán a fellebbe-
zést, az ügyészi intézkedéseket és a
hatósági határozat bírósági felül-
vizsgálatát, hanem új intézmény-
ként a felülvizsgálati kérelmet és a
méltányossági eljárást is említi. A
törvény elõírja, hogy a közigazga-
tási hatóság a nem jogszerû eljárás-
sal az ügyfélnek okozott kárt a pol-
gári jog szabályai szerint köteles
megtéríteni. 

- Új rendelkezést tartalmaz a Ket.,
amikor deklarálja, hogy a közigaz-
gatási hatósági eljárásban az egyes
eljárási cselekmé-
nyek elektronikus
úton is gyakorolha-
tók. Az elektroni-
kus eszközök útján
teljesített eljárási
cselekmények el-
végzésének módja
a jogszabályban
meghatározottak
szerint történik. Az
elektronikus ügy-
intézést egyes ügy-
csoportokban vagy
egyes eljárási cselekmények tekin-
tetében a törvény kötelezõvé tehe-
ti, de meg is tilthatja. Fontos elõ-
írás, hogy a közigazgatási hatósá-
gok elektronikus tájékoztató szol-

gáltatásokat mûködtessenek. Az e-
önkormányzati honlap létrehozása
része a fejlesztési terveknek,

amelynek segítségé-
vel az elektronikus
ügyintézés lehetõsé-
gét teremtik meg.
- A törvény elõtti
egyenlõség alapel-
véhez kapcsolódik
az a rendelkezés,
amely a közigazga-
tási hatósági eljárás-
ban a nyelvhasználat
módjára vonatkozik. 
A Ket. a nyelvhasz-
nálat kérdését illetõ-

en minden ügyféli igényt kielégítõ
rendelkezéseket tartalmaz: a ható-
ság hivatalból köteles gondoskod-
ni arról, hogy az ügyfelet a magyar
nyelv ismeretének hiánya miatt

hátrány ne érje. A külföldiek nem
szenvedhetnek hátrányt a magyar
nyelv ismeretének hiánya miatt az
eljárásban. Lehetõséget kell nyúj-
tani számukra, hogy írásban, szó-
ban anyanyelvüket használják.
Különbség a nyelvhasználattal
összefüggõ költségviselés tekinte-
tében mutatkozik meg. Az ügyfél
jogainak azonnali védelme érdeké-
ben, vagy a külföldivel szemben
hivatalból indított, azonnali intéz-
kedéssel járó eljárásokban a fordí-
tás és a tolmácsolás költségeit a ha-
tóság elõlegezi meg, míg a tör-
vényben említett esetcsoportokon
kívül esõ ügyekben a nyelvhaszná-
lat költségeit (tolmács, fordítás) az
ügyfelek maguk viselik.

A következõ alkalommal az ügyféli
kötelezettségekrõl ejtünk szót.

Az igazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
TTTTÁÁÁÁJJJJÉÉÉÉKKKKOOOOZZZZTTTTAAAATTTT ÓÓÓÓ ----     3333....     RRRR ÉÉÉÉ SSSS ZZZZ

Új cikksorozat indul a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (to-
vábbiakban Ket.) legfontosabb rendelkezéseirõl, mely 2005. november 1-én lép hatályba, felváltva az 1957. évi IV. törvényt.
Annak érdekében, hogy zökkenõmentes legyen az áttérés az új joganyag alkalmazására, szükséges a lakosság széleskörû tájé-
koztatása az ügyfelek szempontjából legfontosabb új szabályokról. Sorozatunk, dr. Kálmán Zsuzsanna jegyzõ tolmácsolásá-
ban,  lapszámról-lapszámra ismerteti a legfontosabb változásokat, az ügyfelek jogait és kötelességeit.

dr. Kálmán Zsuzsanna
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1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117

November 16, 17 és 18-án, szerdán, csütörtökön,
pénteken este lelkigyakorlat lesz templomunkban a bú-
csú alkalmából. Ezeken a napokon a 18 órai szentmi-
sén szentbeszédet mond fõtisztelendõ Dr. Diós István
pápai prelátus, a Pálos-könyvtár igazgatója, a Magyar
Katolikus Lexikon fõszerkesztõje. November 19-én,
szombaton Árpád-házi Szent Erzsébet, templomunk vé-
dõszentjének ünnepe. Egész napos szentségimádás
17,30-kor litánia, 18 órakor ünnepi szentmise. Novem-
ber 20-án, vasárnap Krisztus Király ünnepe, az egyhá-
zi év vége. 

Novemberben kivételesen nem a hó második csü-
törtökén lesz az Idõsek Klubja összejövetele, hanem
november 18-án, pénteken délután 14 órakor, mert
meghívott vendégünk, Sántha János atya, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia iroda igazgatója ekkor
ér rá eljönni közénk. 

November hó minden hétfõjén és péntekén este 18
órakor a „mindenki miséjét” halottainkért ajánljuk fel.
A kihelyezett perselybe kérjük dobják be egy cédulán
azok nevét, akikért a szentmisét kérik és az erre szánt
pénzösszeget. Köszönjük. 

AKÉSZ Erzsébetvárosi Tagcsoportja rendezésében
november 24-én, az Erdélyt bemutató vetített képes kul-
túrtörténeti sorozat befejezõ elõadása este 7 órakor
kezdõdik az Evangélikus Kollégium dísztermében. 

A „Megismerkedéstõl a családalapításig” elõadá-
sok következõ programja november 16-án lesz este 7
órától „Megismerkedés, szerelem” címmel a  Hittudo-
mányi Fõiskolán. 

In memoriam Csóka Béla
Elhunyt Csóka Béla festõmûvész, rajztanár, kerületünk köztisz-
teletben álló, sokunk által jól ismert tagja. Mûemlék templo-
munk felújítását adományaival, tanácsaival sokban segítette.
Szomorú szívvel veszünk búcsút tõle.Templomunkban decem-
ber 2-án este 18 órakor szentmisével emlékezünk meg róla.

ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd----hhhháááázzzz iiii
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Krisztus Király ünnepével,
amely idén november 20-
án lesz, fejezõdik be a egy-
házi év. Ezen a vasárnapon
Krisztus Urunkat, mint a
mindenség Királyát ünne-
peljük. Az õ országa igaz-
ság és élet, kegyelem és
szentség, igazságosság,
szeretet és béke. Isten or-
szága bennünk él, ha követ-
jük az õ tanítását. Olyan
uralkodás az õ királysága,
amely mindenki számára
békét és örömet tud adni.
Ezen a vasárnapon  a szent-
misében Krisztus Király se-
gítségét kérjük, áldja meg
jóakaratú törekvéseinket. 

1. Add Urunk, hogy
egyházad példát adjon az ir-

galmasság cselekedeteinek
gyakorlásában!

2. Add Urunk, hogy az
államférfiak mindent meg-
tegyenek a szegénység és a
nyomor megszüntetésére!

3. Add Urunk, hogy hí-
veid irgalmas szeretettel
ápolják a betegeket és gon-
dozzák az öregeket!

4. Add Urunk, hogy a
szomorkodókat megvi-
gasztaljuk, a tanácstalano-
kat és a tévelygõket pedig a
helyes útra vezessük!

5. Add Urunk, hogy az
utolsó ítéleten királyi job-
bodon az áldottak között le-
hessünk!

Szûcs Gizella
Szent Erzsébet Plébánia

Krisztus Király ünnepe

- Az Erzsébetvárosban
mûködõ keresztény, törté-
nelmi egyházak kezdemé-
nyezésére, kerületünkben
a felekezetek közötti öku-
menikus kapcsolat kiter-
jesztése és annak aktív mû-
ködtetése céljából egy lab-
darúgótorna, és annak el-
nyerésére egy vándorkupa
alapítására került sor a kö-

zelmúltban - tudtuk meg
Simon Pétertõl. - A kezde-
ményezéshez csatlakozott
a Budapest Fasori Evangé-
likus Gimnázium és a
KÉSZ Erzsébetvárosi Cso-
portja is. Az évenként egy
vagy két alkalommal meg-
rendezendõ labdarúgó tor-
nán a kerületben mûködõ
történelmi egyházak (bap-
tista, evangélikus, görög
katolikus, katolikus, meto-
dista, református) gyüleke-
zeteibõl alakított csapatok
indulhatnak. A torna gyõz-
tese nyeri el a kupát, me-
lyet a következõ verse-
nyig, de legfeljebb egy
évig jogosult birtokolni,
õrizni. 

A Százház utcai sport-
csarnokban megrendezett
bajnokság fõ szervezõi
volt: a kupát adományozó

és felajánló Maján György
evangélikus presbiter, a
KÉSZ Erzsébetvárosi
Csoportjának alelnöke,
Jármi Zoltán görög katoli-
kus káplán, Tampu-Ababej
József római katolikus
káplán és Simon Péter
képviselõ. A tornán a faso-
ri evangélikus gimnázium,
a Szent Erzsébet plébánia,

a fasori református gyüle-
kezet, a metodista feleke-
zet csapata, valamint a Ró-
zsák terei görög katoliku-
sok két csapata vett részt.
A kupát a verseny gyõzte-
se, az evangélikusok csa-
pata nyerte el, második lett
a reformátusok, harmadik
a Szent Erzsébet plébánia,
negyedik a görög katoli-
kusok I. (öreg fiúk) csapa-

ta, ötödik a metodisták,
hatodik helyezett pedig a
görög katolikusok II. (fia-
talok) csapata lett. 

Simon Péter elmondta:
a kezdeményezés példáz-
za, hogy a kerület egyházi
közösségei nem csak lel-
kek gondozásával törõd-
nek, de fontosnak tartják a
szabadidõs testedzést is.
Egyúttal köszönetét fejez-
tek ki az önkormányzat és
a sportcsarnok vezetõinek
és munkatársainak támo-
gatásukért.

ÖÖÖÖkkkkuuuummmmeeeennnniiiikkkkuuuussss    kkkkeeeezzzzddddeeeemmmméééénnnnyyyyeeeezzzzééééssss

Egy új kezdeményezés valósult meg a novem-
ber 6-án megrendezett felekezetek közti labda-
rúgó tornával, melynek gyõztese az e célra ala-
pított Erzsébetvárosi Keresztény Felekezetek
Kupáját nyerte el. A kezdeményezésrõl Simon
Péter képviselõ, az MDF Erzsébetvárosi Szer-
vezetének elnöke tájékoztatott.

A KÉSZ-Keresztény Ér-
telmiségek Szövetsége
Erzsébetvárosi Csoportja
szeretettel vár minden ér-
deklõdõt a Vetített képes
elõadások címmel rende-
zendõ programsorozatá-
ra. Témák: Szászok föld-
je; Kalotaszeg és a Szi-
gethegység; Máramaros,

Részek, Bánság; Szé-
kelyföld; Bukovina és
Moldva. Elõadók: Dévai
György és Bella Cecília
utazó-fotós-dokumentáló
alkotótársak. Az utolsó
elõadások idõpontja: no-
vember 24., 19 óra. Hely-
szín: Evangélikus Kollé-
gium, Rózsák tere 1.

Vetített képes elõadások

Erzsébetvárosi Keresztény Felekezetek Kupája

Simon Péter
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Fasori Evangélikus Templom
Rendszeres alkalmak: Istentisztelet vasárnap 11
órakor. Családi istentisztelet minden hónap elsõ 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 szeretõ fiatalt!
Gyülekezeti bibliaóra szerdán 15 órakor. Idõs test-
véreinkre tekintettel sötétedés elõtti idõpontban
tartjuk. „Középnemzedék” bibliaórája minden hó-
nap utolsó hétfõjén 18 órakor. Érdeklõdõknek külön
meghívót küldünk erre az alkalomra. Konfirmációi
oktatás november 5-étõl, szombaton 15.30 órakor. 

Hittanórák
8-12 éveseknek: hétfõn 17.15 órakor. 5-8 évesek
pénteken 16 órakor. 
Minden érdeklõdõ jelentkezését várjuk személye-
sen, vagy telefonon, akkor is, ha az idõpont nem
megfelelõ. Idõpont 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

Állandó 
alkalmak
Vasárnap 10 órakor isten-
tisztelet, szintén 10 órakor
istentisztelet gyermekek-
nek 3 korcsoportban. (1.
csoport 3-6 évesek, 2. cso-
port I-III. osztály, 3. csoport
IV-VI. osztály) 4 éves korig
gyermekmegõrzõ szolgá-
lat, 18 órakor ifjúsági bib-
liaóra az egyetemista kor-
osztálynak.
Kedden 10 órakor biblia-
óra. Szerdán 18 órakor bib-
liai közösségi óra. Csütör-
tökön 18 órakor bibliaóra.
Pénteken 16 órakor ifjúsági
bibliaóra középiskolások-
nak, szintén 18 órakor ifjú-
sági bibliaóra felnõtteknek.
Minden hónap elsõ vasár-
napján 17 órakor Ifjúsági
összejövetel (REFISZ).
Minden hónap második va-
sárnapján 15.30 órakor
Zenés áhítat. Gyülekezeti
hittanórák és konfirmációi
órák hét közben korcso-
portok szerint.
Budapest Fasori Reformá-
tus Egyházközség Lelké-
szi Hivatala címe: 1071 Vá-
rosligeti fasor 7., tel.: 322-
4499.
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Elnöküknek Oberlander
Baruch rabbit választották
meg. A konferencián Ober-
lander Baruch a KERT
újonnan megválasztott el-
nöke, a tanács és a maga
nevében rabbinikus véle-
ményt adott ezzel a cím-
mel: Legyen-e a zsidóság
nemzetiséggé nyilvánítva? 

- A zsidóság vitán felül
az évezredes magyar társa-
dalom szerves része és ez
nem is képezi vita tárgyát -
szögezte le elöljáróban
Oberlander Baruch rabbi. A
tórai és talmudi forrásokkal
alátámasztott elõadásból
megtudhattuk, hogy a zsi-
dóság klasszikus értelem-
ben nem kizárólag vallás,
de nem is kizárólag nemze-
tiség. ATórai és talmudikus
források szerint a nem val-

lásos zsidó is zsidónak szá-
mít. Ugyanakkor a zsidó-
ságba vallásilag betért a zsi-
dó nemzet tagjává is válik.
A zsidó vallás nemzeti és a
zsidó nemzet a vallásból, a
szináji Tóraadással jött lét-
re. Oberlander rabbi szerint

ugyanakkor meg kell adni a
lehetõséget minden zsidó
számára, hogy identitását
kifejezhesse, mert egyetlen
szervezet sem vindikálhatja
magának a kizárólagos
identitásforma meghatáro-
zása jogát. 

Akonferencia elsõ nap-
ján, a KERT alakuló ülésé-
vel párhuzamosan a len-
gyel, cseh, szlovák, román,
szerb, horvát és ukrán terü-
letekrõl érkezõ hitközségi
vezetõk és rabbik vitatták
meg közös problémáikat.
Az esti ünnepélyes fogadá-
son megjelent Somogyi Fe-
renc külügyminiszter,

Steiner Pál az V. kerületi
önkormányzat polgármes-
tere és Tirts Tamás a fõvá-
ros vallásügyi és kisebbségi
bizottságának elnöke. A
rendezvényen, amelyen az
érdekelt államok - a fentie-
ken túl az Egyesült Álla-
mok és Izrael - nagykövetei
és Mose Lázár, milánói fõ-
rabbi is képviseltették ma-
gukat, felolvasták Jona
Metzger, izraeli és Berel
Lazar oroszországi fõrabbi-
nak a KERT megalakulását
üdvözlõ levelét. A konfe-
rencia másnapján Olti Fe-
renc, az EMIH vezetõségé-
nek tagja tartott elõadást.

Megalakult a Közép-kelet Európai Rabbik Tanácsa
ZZZZssssiiiiddddóóóó    vvvvaaaallll lllláááássssiiii     vvvveeeezzzzeeeettttõõõõkkkk    ttttaaaalllláááállllkkkkoooozzzzóóóójjjjaaaa

Történelmi esemény színhelyéül szolgált az Egy-
séges Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH)
Károly körúti központja. November 6-7-én itt
adtak egymásnak találkozót a Kelet-Közép-Eu-
rópa ortodox rabbijai és hitközségi vezetõi. Az el-
sõsorban magyar nyelvterületen mûködõ zsidó
hitközségek vallási vezetõi Budapesten ez alka-
lommal alapították meg a Közép-kelet Európai
Rabbik Tanácsát (KERT). A tanács egyben ér-
dekvédelmi szervként is mûködik majd.  

Szent Márton ünnepe
november 11-én van,
mely a magyar népha-
gyományban a gazdasá-
gi évet lezáró ünnep. Ek-
kor már mindenhol el-
számoltak a pásztorok a
tavaszi- nyári idõszak-
ban rájuk bízott jószág-
gal, és a gazdától meg-
kapták járandóságukat.
A betakarítási munkák
végét is jelzi ez az idõ,
sõt az õsszel szüretelt
szõlõbõl is kiforr az új
bor. November hónap
sok helyen „kis farsang”
idõszaka is volt, ugyanis
ekkor még meg lehetett
tartani a lakodalmakat és
vigasságokat, amelyek a
következõ, adventi idõ-
szakban tiltva lesznek.
Az ünnep eredete az
ókori Rómába nyúlik
vissza. A legenda szerint
Róma védõi elaludtak,
és az ellenség, a gallok
támadásától csak az
mentette meg a várost,
hogy a ludak hangos gá-
gogására felébredtek. In-
nen az Avis Martis, azaz
Mars lúdjai - Mars a ró-
mai mitológiában hadis-
ten - elnevezés. Ez az
Avis Martis formula vál-
tozott át aztán a keresz-
tény hitvilágban Avis

Martinus, azaz Márton
lúdja alakká. Márton va-
lós történeti személy,
Pannóniában született,
Szombathelyen 317 kö-
rül, apja római százados
volt, Márton is katona-
ként került a mai Fran-
ciaország földjére, ahol
keresztény hitre tért, és
kolostort alapított. 371-
ben püspökké szentelték
Tours-ban, így Francia-
országban is igen nép-
szerû. A legenda szerint
Szent Márton nem akart
püspök lenni szerénysé-
ge miatt, ezért elbújt a li-
bák óljában. Azok azon-
ban hangos gágogásuk-
kal elárulták rejtekhely-
ét. Innen a Szent Márton
lúdja elnevezés. Ezen a
napon hagyományosan

libát ettek a paraszt csa-
ládok, úgy tartották, aki
ezen a napon libát nem
eszik, egész évben éhez-
ni fog. Általában erre a
napra forr ki az újbor, a
kicsit még csípõs ízû ne-
dût Szent Márton bora-
ként is emlegetik. A le-
genda szerint Márton
egy napon koldussal ta-
lálkozott, akit megszánt,
ezért saját köpenyét
kardjával kettévágta és a
koldusra terítette. 

Másnap ugyanazon
az úton Krisztus jött
Mártonnal szemben, vál-
lán az elõzõ nap kettévá-
gott köpeny. E történet
alapján Márton püspö-
köt gyakran ábrázolják a
vállán átdobott fél kö-
pennyel. 

NNNNééééppppsssszzzzooookkkkáááássssooookkkk,,,,     hhhhaaaaggggyyyyoooommmmáááánnnnyyyyooookkkk

Márton lúdja
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A túlsúlyos emberek
- akik egyébként a
magyar lakosság kö-
rülbelül 20%-át te-
szik ki - öltözködési
igénye teljesen ha-
sonló az átlagosoké-
hoz. Rájuk való mé-
retet azonban nem
lehet akármelyik
boltban kapni. Erre
kiváló megoldást kí-
nál a Dohány utcá-
ban  11 éve mûködõ
Mr. XL üzlet. 

A tulajdonos, Paróczi
Gábor korábban bébi ru-
hákkal kereskedett, de a
Távol-keletrõl behozott
áruk árával nem tudta
felvenni a versenyt, így
méretesebb férfiruhákkal
kezdett el foglalkozni.
Akkoriban ez teljesen új-
szerû volt a piacon.
Parócziék ma már piac-
vezetõk ebben az üzlet-
ágban, de akad konku-
renciájuk is bõven. 

A tulajdonos kezdet-
ben kizárólag saját gyár-
tású ruhákat értékesített.
Késõbb elkezdett for-
galmazni igényesebb,
márkás termékeket is.

Ezek többségét a nagy-
méretû márkás ruhák
hazájából, Amerikából
importálják, de érkez-
nek ruháik Angliából és
Olaszországból is. 

A 63 négyzetméteren
fekvõ, hangulatosan be-
rendezett boltban az al-
sóruházattól kezdve a ci-
põn át, az utcai-hétköz-
napi viselettõl az ele-

gáns, divatos ruhákig,
kortól és stílustól függet-
lenül minden megtalál-
ható. Ide járnak vásárolni
a 110 kg-nál súlyosabb
emberek, de elõszeretet-
tel megfordulnak a 2 mé-
ternél magasabbak is.
Van egy 220 kg-os törzs-
vásárlójuk, aki kb.
ugyanekkora derékbõ-
séggel rendelkezik. 

Paróczi Gábor elme-
sélt egy érdekes történe-
tet is: - Évekkel ezelõtt
bejött hozzánk egy hölgy,
aki egy méretes nadrágot
szeretett volna elkészít-
tetni velünk. Extra kíván-
sággal állt elõ, egy 300
kg-os férfire kellett meg-
csináltatni a ruhadarabot.
Késõbb a televízióban
láttunk szerepelni egy

urat, aki az általunk varrt
termékben jelent meg.
Akkor derült ki róla,
hogy õ Magyarország
legkövérebb embere.

Az üzletben  53-as a
legnagyobb cipõméret,
de kérésre 56-osat is be
tudnak szerezni. Érde-
kességnek számít, hogy a
bõrdíszmûves félre teszi
azokat a hatalmas marha-
bõr darabokat, melyek-
bõl kijön egy megfelelõ
hosszúságú öv, mert da-
rabokból varrva ez nem
mutatna szépen.

A tulajdonos számára
nagyon fontos a vevõk
elégedettsége, ezért mai
napig igyekszik az új és a
meglévõnél is jobb ruha-
darabokat, kiegészítõket
beszerezni. Nagyon büsz-
ke arra, hogy a sok éves
varratás tapasztalatának
köszönhetõen vannak ná-
luk sokak által kedvelt
praktikus és népszerû da-
rabok. Ráadásul az ára-
kon nem érzékelhetõ,
hogy ezek a ruhák az átla-
gosnál jóval több anyag-
ból készülnek el.

A. K.

November 6-án este megkezdõdött a Budapest Jazz
Orchestra koncertsorozata a Szépmûvészeti Múzeum-
ban. A nyitóhangversenyen a Liszt Ferenc Zenemûvésze-
ti Egyetem
Jazz-tanszakának hallgatói kaptak szólista szerepet. A
sorozat következõ idõpontja: december 4., 19 óra.

Frans Lanting, Nicole
Ottawa, Oliver Meckes
és Erõss Zsolt fotóiból
nyílt kiállítás a Magyar
Természettudományi
Múzeumban. Lanting
hihetetlen szépségû és
különleges felvételei a
dzsungelt, a legössze-
tettebb élõhelyet mutat-
ják be. Nicole Ottawa és

Oliver Meckes a vilá-
gon egyedülálló módon,
elektronmikroszkóppal
készített több ezerszeres
nagyítású képei egy is-
meretlen világba enged-
nek bepillantást. A fel-
vételek megmutatják,
hogyan látnánk a mik-
rovilágot, ha szabad
szemmel nem látható

méretûre zsugorodnánk
össze. 

A tárlat november
30-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Magyar Ter-
mészettudományi Mú-
zeum, 1083, Ludovika
tér 6. Nyitva tartás:
minden nap 10-18 óra
között, keddenként
szünnap. 
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Magas? Testes? Nagylábú? A megoldás az XXXL-es méret

A nagy méret is lehet szép, divatos és az anyagmérettõl függetlenül - elfogadható árú
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Dzsungelek és Mikrovilág
FFFFoooottttóóóókkkkiiiiáááállll llll íííí ttttáááássss
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Jelenleg is áll a Dohány- és
a Kazinczy utca sarkán az
a háromemeletes ház,
mely 1886-tól Mikszáth
Kálmánnak és családjának
adott otthont. Az író a hír-
névig sok-sok stációt járt
be. Életének ezek a fordu-
latai majdnem mindig
együtt jártak lakhelyeinek
változásával. Házassága
Mauks Ilonával szülõi ál-
dás nélkül indult. Ilona
szülei nem látták anyagi-
lag megalapozottnak Mik-
száth egzisztenciáját, miu-
tán a kecsegtetõ jogi pálya
helyett õ az újságírást vá-
lasztotta. Sajnos a Mauks
szülõk véleménye hama-
rosan beigazolódott. Aszü-
lõk hazavitték lányukat
Mohorára és hivatalosan is
elváltak.

Mikszáth sokat nélkü-
lözött. Ekkori állapotáról
így írt Rudnyánszky Gyu-
lának (1858-1913, költõ,
újságíró): „Ruhám elsza-

kadt rongy, csizmám ha-
sonlatosképpen. Úgy állok
itt, hogy lehetetlen pirulás
nélkül az utcára lépnem.”
Ebbõl a helyzetébõl
Enyedi Lukács (1845-
1906) újságíró barátja
emelte ki: Szegedre vitte az
1878. szeptemberében in-
duló Szegedi Naplóhoz.
Mikszáth itt magára talált,
és az árvíz krónikásaként
híres lett. Két és fél év múl-
va újra Pestre jött. 1881-tõl
a Pesti Hírlap munkatársa,
cikkei egyre gyakrabban
jelentek meg. Szegeden ki-
adták a Tót atyafiak címû
novelláskötetét, ami meg-
hozta a hírnevet számára.
A jó palócok címû kötete
már világviszonylatban is
híressé tette. S ekkor, sike-
rei teljében, tíz év múlva
újra feleségül vette Mauks
Ilonát. Több pesti lakásban
laktak, hisz két kisfiúval
gyarapodott idõközben a
család, megszületett Kál-

mán László, majd László
János.

ADohány utca 28. szá-
mú házba is épp azért köl-

töztek, mert jóval nagyobb
volt az elõzõ, Bástya utcai
lakásnál. Erzsébetvárosi
tartózkodásuk négy éve

alatt választották meg
Mikszáthot országgyûlési
képviselõnek és a Magyar
Tudományos Akadémia
tagjának. Itt írta például A
beszélõ köntös címû mû-
vét. Családi öröm is érte
ebben az otthonukban:
1889. április 3-án megszü-
letett harmadik kisfiúk, Al-
bert. Az örömök mellett a
legnagyobb bánatot is itt
élte át: 1890. április 22-én
diftériában meghalt közép-
sõ kisfiuk, László János.
Mikszáthnak abban a no-
vellájában, mely kisfia ha-
láláról szól, egy krajcár
szerepel. 

Az író haláláig óralán-
cán hordta az átlyukasztott
krajcárt. E fájdalom ûzte
õket újabb lakásba, a
Lónyay utca 13-ba, ahol
további remekmûvekkel
gyarapította a Magyar iro-
dalmat (Kisértet Lublón,
Beszterce ostroma, Szent
Péter esernyõje). 
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Harca és hõsi 
halála
November 4-én hajnalban
ágyúdörgésre ébredt a fõ-
város. Gérecz Attila egy
pillanatig sem habozott.
Lerohant az utcára, a Lö-
völde téren összetalálko-
zott Zsótér Andrással, volt
fogolytársával. Fegyvert -
régi típusú puskákat - sze-
reznek és a Szabad Nép
székháznál csatlakoznak a
szovjet világhatalom elleni
reménytelen küzdelemhez.
Innen másnap este a Cor-
vin Áruházba húzódnak,
majd a Continentál Szálló-
ba. Itt fegyveres csoport
mûködött egy Bárányos
nevû fiatal hivatásos tiszt
parancsnoksága alatt, talán
ezért nevezték magukat a

Continentál szálló „bá-
ránykáinak”. Társai Zsó-
téron kívül, Csaszkóczy
Emil, Sulyánszky Jenõ
akik Nyugatra menekültek,
tõlük ismerjük Gérecz Atti-
la utolsó napjait.  Vakmerõ-
en harcolt, két szovjet tan-
kot is megsemmisített
Molotov-koktéllal. Egy-
szer megkísértette a halál:
amikor egy Rákóczi úti ház
második emeletérõl tüzelt
a körútról beforduló szov-
jet tankokra találat érte õr-
helyét. Szemközti házbeli
bajtársai azt hitték vége, de
amikor a  két ablakot egy-
bemosó lövedék füstje el-
oszlott, Attila géppisztolyát
- már zsákmányolt egyet! -
magasba tartva mosolyog-
va integetett feléjük, túlélte

a „Zsukov - féle lakáslevá-
lasztást”!

Mivel a fõútvonalakat
a túlerõ hamar ellenõrzés
alá vonta, az ellenállók a
mellékutcákba vonultak
vissza ahol a páncélosok
nehezen tudtak mozogni és
célozni. Ha mégis megtet-
ték könnyû martalékaivá
lettek a közelrõl elhajított
kézigránátoknak, esetleg
csak benzines palackok-
nak. Attila november 5-én
még hazament aludni, de
6-án és 7-én már csak tele-
fonált édesanyjának és
menyasszonyának egy
Nyár utca és Klauzál utca
sarki telefonfülkébõl. Kö-
nyörögtek neki, jöjjön ha-
za, de úgy érezte ezzel ha-
zaárulást követne el. Ez

volt utolsó telefonbeszél-
getése szeretteivel…

November 7-én dél-
után a szürkület már hamar
leszállt a harcok füstjétõl
ellepett pesti utcákra.
Gérecz Attila a Klauzál ut-
cát a Rákóczi út felõl lezá-
ró szovjet tankot szerette
volna - immár harmadik-
nak - felrobbantani. Erre a
Dohány utca másik oldala
látszott valamivel alkalma-
sabbnak. Félóra múlva már
sötét lett volna, közvilágí-
tás nem volt, bajtársai is
várakozásra kérték. De õ
türelmetlen volt, „Tudok
én jól futni!” kiáltotta fel a
Continentál Szálló emeleti
ablakából utána szóló tár-
sainak. Átszaladt a kes-
keny Klauzál utca másik

oldalára. Amikor megszó-
lalt a gépfegyver, legalább
6 golyót kapott. Az egyik,
sokat szenvedett szívébe
fúródott, amely  megszûnt
dobogni... Ott feküdt a jár-
dán, csak sötétedéskor vit-
ték be egy kapualjba. Irata-
it bajtársai - akik a tetõn ke-
resztül menekültek az
ágyútûz alá vett, majd gya-
logság által támadott
Continentál Szállóból -  át-
adták édesanyjának, akit
összetört a halálhír. Kedve-
se jött el a Dohány utcai
kapualjba és a ház lakóinak
segítségével létrára helyez-
ve temették el lepedõbe
csavart testét a Klauzál tér
egyik sarkán. 
(folytatjuk)

Róbert Péter

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

A Dohány utca 28-ban lakott családjával Mikszáth Kálmán
1886-1890 között

Mikszáth a Dohány utcában élt
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� Kõmûves burkolási, festés-mázolási munká-
latokat, teljes lakásfelújítást vállal. Tel.: 210-

6130, 06(20)426-3626

� Vállalkozó vállal vízszerelés, fûtésszerelés,
gázszerelés átalakításokat, dugulás-elhárításo-

kat, ingyenes kiszállás, kõmûves munka, burko-

lás és komplett lakásfelújítást, nagyobb munka

esetén a nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény. Tel.:

06(20)9125-128

�AVON tanácsadó nõnek regisztráltassa magát
SMS-en. Mintacsomaggal üdvözöljük szemé-
lyesen. Tel.:  06(20)9515-742 
� Fogyjon Hypoxitrainerrel, infra-szaunával,
vacumos testkezeléssel, aromaterápiás fáslizás-
sal + kozmetika. VII. Barcsay u.  8. Tel.: 342-
2904, 06(20) 9515-742
� KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerûen! IN-
GYENES pótkocsi, dobozok! Bauer-Teher  Tel.:
292-1612, 06(30)944-3717
� Fogsorjavítás megvárható! Fogpótlások
kedvezõ áron. Gyulai, Erzsébet krt. 51. f/5. Tel.:
342-3429, 06(30)231-1519
� Gyógypedikûr-manikûr, testmasszázs. Ha-
jós u. 13-15. Tel.: 06(20)483-5501. Kérésre ház-
hoz megyek! Moldován Ildikó

� Színes televíziók helyszíni javítása, kiszállási
díj nélkül. Puska Géza 342-6425 (üzenetrögzítõ
is) 
�Vízóraszerelés, gázkészülék javítás. Tel.: 251-
4912
� Redõny, reluxa, harmonikaajtó, rolettaszere-
lés, javítás hétvégén is! Tel.: 261-7298,
06(30)318-5217

� Pedikûr, manikûr, lábmasszírozás a kerület-
ben. Zsóka 06(30)250-5774. Hívjon bizalommal
házhoz is kimegyek!

�Zármester! Gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zár-
szerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, betö-
résvédelem, lakatosmunkák! Tel.: 06(30)9613-
794

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

� Villanyszerelõ, tapasztalt ELMÛ  nyugdíjas
hibaelhárításokat, villanyfûtés, bojler  javításo-
kat, korábbi veszélyes szerelések bemérését, do-
kumentálását, azok javítását garanciával  vállal-
ja. Tel.: 337-0338, 06(70)259-0089. Tessék meg-
õrizni! 
�Festés, mázolás, tapétázás garanciával, takarí-
tással. Nyugdíjasoknak, társasházaknak kedvez-
mény. Tel.: 06(70)282-0071
�AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERÛ JAVÍ-
TÁSA, szigetelése, zárcserék garanciával. Hor-
váth Ákos, tel.: 06(30)9628-704
�Garanciával vállalok csempézést, padlóbur-
kolást, kõmûves munkát, vízszerelést, azonnali
kezdés. Tel.: 06(20)234-0811
� GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA gáz-
égõk, konvektorok,  tûzhelyek, FÉG víz-
melegítõk javítása, karbantartása. Bán László
Tel.: 220-9765, 06(20)432-5598 

� Jelzáloghitel. Ingatlan vásárlásra szabadfel-

használás és hitelkiváltás. BAR lista nem aka-

dály. Tel.: 06(20)9445-197, 06(70)5443-138

� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-

veket, teljes könyvtárakat, vitrintárgyakat, régi

képeslapokat, valamint CD-t, DVD-t, hangle-

mezt. Tel.: 332-0243, 06(20)9220-001

� Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghá-

ló, napellenzõ szerelése, javítása, garanciával.

Tel.: 261-3380, 06(30)973-4378

� Kémia, matematika, fizika, angol  tanítást

vállalok. Bíró Zoltán, tel.: 06(70)317-5546

�Ruhatisztító, ruhajavító! Textil- és bõrruhá-

zat, szõrmefélék, függönyök, plédek tisztítása,

festése, zipzár-, béléscsere, felhajtások, szõnyeg-

tisztítás, szegés, javítás. Damjanich u. 11-15.

(Kaisers oldalában) Tel.:  257-7050

� Belgyógyász kardiológiai szakrendelést in-

dított dr. Klátyik Mária kórházi fõorvos.

Cím: Bp. VII., Dohány u. 30/A. II. em. 5/a.

Tel.: 06(30)275-7379

�Tv, videó, cd javítás  garanciával, kiszállási

díj nélkül, javítás esetén. Tel.: 210-4281,

06(30)394-4090

�Kozmetikámban megpihenhet, felfrissülhet,

ránctalaníthat, lefogyhat, lebarnulhat. Szeretettel

várom!  Dembinszky u. 4. II. em. 21. Tel.: 3217-

934

� Holló utcában, teremgarázsban parkolóhely

kiadó. Tel.: 06(20)9424-207

� Bélyeggyûjteményeket, régi képeslapokat,

régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk. V.,

Bécsi utca 5. Tel.: 317-4757 

�Dr. B.-né Gyenis Edit hagyatékot-régiséget

vásárolok, hétvégén is. Tel: 266-6315,

06(30)636-9466

� Angol diplomás, számlaképes utóvizsgára

korrepetálást, érettségire felkészítést vállalok.

Tel. 06(30)495-2575

� Teremgarázs tárolóval együtt eladó a Rózsa

utca 12-ben. Ára: 2.700.000 Ft. Tel.: 06(20)252-

3401

� Kiadó lakásokat keresünk a kerületben!
OLS Bt. 1995 óta. Tel.: 351-9578, www.ingat-
lanabc.net

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

� Államilag elismert dajka pedagógiai és
gyógypedagógiai asszisztensképzés. Kasza
Szakképzés 06(1)276-5918

�Keresse társát Györgyi Asszonynál! Sze-
retettel  várunk mindenkit aki igényli szolgál-
tatásunkat. Nyugdíjasoknak 50 % kedvez-
ményt biztosítunk.  Érdeklõdés: 326-5989,
reggel: 8-10-ig, este: 20-22-ig 

�Még egyedül? Rendezvények, új szolgálta-
tások, több ezer klubtag, baráti árak.  Tel.:
302-0593  

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

�Lakossági gyorsszerviz!  Teljes körû gáz-
készülék javítás, duguláselhárítás, víz-, vil-
lanyszerelés, készülékjavítás, 0-24-ig, hétvé-
gén is! Tel.: 291-2800, 06(20)334-3437

� GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÓ GYORS-
SZOLGÁLAT: cirkók, konvektorok, cserép-
kályhák, vízmelegítõk karbantartása, beüze-
melése  garanciával, 0-24 óráig, hétvégén és
munkaszüneti napokon is! Tel.: 292-1990,
06(70)704-1091

� KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT:
dugulás-elhárítás-, víz-, villany-, gáz-, fûtés-
szerelés, készülékjavítás anyagbeszerzéssel,
garanciával 0-24 óráig! Tel.: 321-1826

�Kerületi gyorsszerviz: teljes körû gázkészü-
lék javítás, fûtésszerelés,  dugulás-elhárítás, víz-
, gáz-, villanykészülékek javítása 0-24 óráig,
hétvégén is. Tel.: 321-3174, 06(70)609-2550

Computer Shop
Komplett számítógépek

igény szerint
Számítógépes alkatrészek, 
részegységek, tartozékok

Szerviz
Hálózatépítés, karbantartás

*
Mobiltelefon alkatrészek
árusítása és szervizelése

*
1074 Bp. Szövetség utca 11

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

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

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

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

� ÁLLATÚTLEVÉL ÉS  MICROCHIP
� Általános betegellátás, védõoltások
� Belgyógyászati vizsgálatok és kezelések, laborvizsgálatok
� Veszettség ellenanyagszint mérés, genetikai vizsgálatok
� Ultrahangos fogkõ-eltávolítás, sebészeti beavatkozások, RTG
� Tápok és gyógytápok
� Állatgyógyászati készítmények
� Kisállat felszerelési cikkek, játékok, kutyaruhák, pórázok
� Kérésre házhoz megyünk, idõpont egyeztetés lehetséges

„Cselédes Alexandra
Fejlõdéséért Alapítvány” 

Az Alapítvány köszönetet mond mindazok-
nak, akik adójuk 1%-át részünkre felaján-

lották, mely 2004. évben 69.488 forint volt.
Kérjük továbbra is támogatásukat a beteg

gyerek részére. 
Alapítvány adószáma: 181-60604-1-41

Dr. Borsámy György 
Kuratórium elnöke

HEVERÕ KKT
BÚTORBOLT

Bp. VII. Alsóerdõsor utca 3.
Telefon: 3210-919, 
06(20)342-8077

Kárpitozott garnitúrák,
heverõk, franciaágyak,

sarokgarnitúrák,
valamint

áthúzás, átdolgozás,
sok féle

szövetválaszték.
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Magyarországon is egyre népsze-
rûbb az ingatlan-alapú életjáradék.
A HILD Rt. Örökjáradék program-
ját a Nyugdíjasok Budapesti Szö-
vetségének ajánlásai alapján fej-
lesztette ki. 

A HILD Rt. ingatlan-alapú élet-
járadék ajánlatát azoknak a 65 év
feletti, magukról gondoskodni kí-
vánó nyugdíjasoknak alakították
ki, akik forgalomképes és az ötmil-
lió forintot meghaladó értékû fõvá-
rosi vagy pest megyei ingatlannal
rendelkeznek. Az Örökjáradék
programban a havi életjáradék mel-
lett egy azonnal kifizetésre kerülõ
egyszeri nagyobb összeget is tartal-
maz, amelynek nagysága a lakás
értékétõl függõen a több millió fo-
rintot is elérheti. A számítások

alapja minden esetben az igénylõ
kora, valamint a lakás piaci értéke,
melyet független értékbecslõ álla-
pít meg. A tapasztalatok szerint

népszerû az egyszeri nagyobb ösz-
szeg, amelyet saját célra, például
utazásra, gyógykezelésre, gépkocsi
vásárlásra fordítanak a már szerzõ-
dött nyugdíjasok, de gyakori az is,
hogy ebbõl a pénzbõl tovább segí-
tik gyereküket, unokájukat. A
HILD Örökjáradék ajánlatot von-
zóvá teszik a rugalmas feltételek és
az inflációkövetõ havi kifizetések.
A magánszemélyekkel kötött élet-
járadéki szerzõdésekkel szemben
ez az életjáradék európai színvona-
lú pénzügyi konstrukció.

Az érdeklõdõk további felvilá-
gosítást kaphatnak a 887-56-00-ás
vagy a 06-40-200-645-ös telefon-
számon, vagy személyesen a HILD
Rt. irodájában: Bp, V. kerület, Szé-
chenyi u. 1. www.hild.hu

Az életjáradék akár 
megduplázhatja a nyugdíjat
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1873 
November 17. - A
fõváros ünnepnapja
Ezen a napon egyesült Pest, Buda
és Óbuda. 1991 márciusában hatá-
rozták el, hogy a fõváros ünnepnap-
ja november 17.

1928
November 18. - Az elsõ
hangosfilm
Miki egér fõszereplésével készült el
az elsõ hangos rajzfilm, a
Steamboat Willie (Vili, a gõzhajó),
melyet a New York-i Colony Theater-
ben mutattak be.

1849 
November 20. 
- Lánchíd
Átadták Pest és Buda elsõ állandó
hídját, a Lánchidat. A hidat az angol
Thierney Clark tervezte, az építést
Adam Clark vezette. A hidat Kos-
suth Lajos javaslatára Széchenyirõl
nevezték el.

1946
November 22. - Magyar
találmány a golyóstoll

Angliában dobták elõször piacra Bí-
ró László, Argentínában élõ magyar
újságíró találmányát a gyorsan szá-
radó tintával mûködõ golyóstollat.

1953 
November 25.  
Az aranycsapat
Londonban az „évszázad mérkõzé-
sén” az aranycsapat 6:3-ra legyõzte
az angol válogatottat, mely otthon
még soha nem szenvedett veresé-
get. A visszavágót 1954 májusában
Budapesten rendezték, ahol a ma-
gyarok 7:1-re nyertek.

1887
November 28. - Európa
elsõ villamosa
A budapesti nagykörúton elindul Eu-
rópa elsõ városi villamosa.

1963
November 30. - Astoria
Budapesten átadták a forgalomnak
az elsõ, korszerû gyalogos-aluljárót,
az Astoriát, melynek alapterülete
600 négyzetméter.
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November 19.
Szent Erzsébet
Erzsébet 1207-ben született II. And-
rás magyar király és Merániai Gert-
rúd lányaként. Neve azt jelenti: „Én
Istenem megismert”, „Az én Iste-
nem hetedikje”. Az irgalmas szere-
tetérõl ismert szent egész életében
az irgalmasság hét cselekedetét gya-
korolta. Négyévesen került meny-
asszonyként Wartburgba, ahol
1221-ben 14 évesen lett IV. Lajos
türingiai tartománygróf felesége. A
házaspár nagyon szerette egymást.
Az egyik legvonzóbb tulajdonsága
volt, hogy összhangot
tudott teremteni az Isten
és a férje iránti szeretet
között. A vár alatt nagy
házat építtetett, ahová a
koldusokat és a zarándo-
kokat befogadta, a bete-
geket ápolta, azok pedig
anyjuknak szólították.
1227-ben férje elhunyt,
így el kellett hagynia ott-
honát. Marburgba költö-
zött, ahol özvegyi járan-
dóságából kórházat alapított. 24
éves korában, 1231-ben elhunyt.
1235-ben IX. Gergely pápa avatta
szentté. Alakjához számtalan legen-
da fûzõdik. Közismert a rózsákká
változott kenyerek csodája, vagy a
leprás koldus esete, akit Erzsébet a
férje ágyába fektetett. A hazatérõ
férj a megfeszített Krisztust találta
az ágyban. Magyarországi Szent
Erzsébet a feleségek, a fiatal anyák,
a ferences harmad rend és a szere-
tetszolgálat, a Karitász védõszentje.

November 25.
Szent Katalin
VII. Orbán pápa 1642-ben kiadott

bullájának megjelenéséig paran-
csolt ünnep volt Szt. Katalin nap-
ja. Szent Katalint a
hagyomány szerint
keresztény hitének
követéséért Ma-
xentius (305-312)
császár parancsára
börtönbe vetették,
megkínozták és lefe-
jezték. A vesztõhe-
lyen Katalin arra kér-
te az Urat, hogy
mindazok, akik a
Krisztus szeretetéért

megemlé-
keznek ró-
la, bõséget
lássanak kenyérben és
borban, testük egészsé-
get nyerjen és részesül-
jenek minden földi jó-
ban. Akik tisztelik õt,
azokat Isten óvja meg a
természeti katasztrófák-
tól, betegségtõl, és fõ-
leg a hirtelen haláltól.
Aki segítségül hívja az

õ nevét, testének tagját
el ne veszítse, egész-
séges gyermeket szül-
hessen, és ne haljon
meg gyermekágyban.
Utoljára bûnbocsána-
tot kért az õt segítsé-
gül hívók számára.
Miután a mennybõl
hang hallatszott, mely
jelezte, hogy kérései
teljesülni fognak, fejét
a hóhér kardja alá tar-
totta. Amikor feje lehullott, testé-
bõl tej folyt. Majd angyalok jöt-
tek, hogy elvigyék és hogy a
Sinai-hegyen temessék el. 

Mivel Katalin-nap közvetlenül
az advent kezdete elõtti napokra

esik, utána sem lako-
dalmat, sem egyéb
mulatságot nem szok-
tak tartani. Elterjedt
volt az is, ha Katalin-
kor fagy, akkor sáros
karácsony lesz. Kata-
lin-gally néven szokás
volt karácsonyra kivi-
rágoztatott gallyat víz-
be tenni szerelmi jós-
lás céljából. Álommal
kapcsolatos jósló eljá-
rások is voltak ezen a
napon. 

November 30.
Szent András
Ez a nap a görögországi Patraszban
született András apostol és vértanú
„égi születésnapja”. Szent János el-
beszélése szerint András egyike an-
nak a két tanítványnak, akik elõször
követték Jézust. Kezdetben Ke-
resztelõ János tanítványai közé tar-
tozott, de amikor meggyõzõdött ró-

la, hogy Jézusban meg-
találták a Messiást, hoz-
zá csatlakozott. Az
András napjához leg-
közelebb esõ vasárnap
advent elsõ vasárnapja.
A 18. századig paran-
csolt ünnep volt vigíliá-
val, azaz elõtte való na-
pon tartott böjttel. A
böjti napnak a népi hit-
világ mágikus erõt tu-
lajdonított, s ez a nap a

szerelmi jóslások ideje is volt. Ka-
rácsony böjtjéig kivirágoztatott ág-
gal jósolták meg a lányok, ki lesz a
leendõ férjük. 

JJJJeeeelllleeeessss    nnnnaaaappppooookkkk

„Nagy emlékû” szentek és a hagyományok

Szent Erzsébet szobra
a marburgi Szent Er-
zsébet templomban 

Szent András

A Postamúzeum 1896 körül létesí-
tett gyûjteménye 1955-ben kapott
állandó helyet és mûködési enge-
délyt a budai postapalota torony
szobáiba. ACzigler Gyõzõ által ter-
vezett, a Világörökség részévé nyil-
vánított Andrássy úti palotába
1972-ben költözött be. A múzeum
2003-ban elnyerte „Az év múzeu-
ma 2002” pályázat fõdíját.

Gyûjtõkörébe postai, távközlési
és mûsorszórási emlékek tartoznak.

Gyûjteményeiben 20 ezer tárgyat,
150 ezer dokumentációt és 13 ezer
könyvet õriznek. Kihelyezett gyûj-
teménytárai (Sopron, Miskolc és
Pécs) mellett 10 filiáléja van, ame-
lyekben változatos témájú hírköz-
lés történeti kiállításokkal várják a
látogatókat. A múzeum 2000-ben
megnyílt állandó kiállítása a „Mú-
zeum a múzeumban” a Postamúze-
um történetét, valamint gyûjtemé-
nyeit mutatja be.

MMMMúúúúzzzzeeeeuuuummmmaaaajjjjáááánnnnllllóóóó

Postai és Távközlési Múzeum 
1061, Andrássy út 3. 1. em.

Köszönjük azoknak, akik adójuk 
1%-ával támogatták 

a Kötõjel Szociális és
Egészségügyi Alapítványt.

A 60.853 Ft-ot az idõsek és hátrányos
helyzetûek közösségi programjaira

használtuk fel.
Köszönettel:

az Alapítvány kuratóriuma 

Köszönjük, hogy 
SZJA 1%-ának felajánlásával 

az ERFO Alapítvány 
314.855 Ft-ot 

közhasznú céljainak 
megvalósítására fordíthatott! 

Almedina: 
Szent Katalin 
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Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, az Ügyfélszol-
gálati Irodákon (Erzsébet körút 6., Garay utca 5.) névvel, címmel ellátott zárt borítékban vagy levelezõlapon leadhatja. E-mail címünk: olvlev@erzsebetvaros.hu
Csak a névvel, címmel ellátott megfejtéseket van módunkban regisztrálni. A 2005/16. lapszám nyertesei: Buday Béláné Almássy tér 16.; Borsós Endre Thököly
út 27.; Kner Andrea Garay tér 15. Gratulálunk! Új rejtvényünk helyes megfejtõi között három könyvet sorsolunk ki. A nyereménykönyvek, telefonon történõ egyez-
tetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõk. Beküldési határidõ: december 5. Jó szórakozást kívánunk! 

FFFFÕÕÕÕZZZZZZZZÜÜÜÜNNNNKKKK EEEEGGGGYYYYÜÜÜÜTTTTTTTT FFFF IIIINNNNOOOOMMMMAAAATTTT !!!!

Ha megkérdezzük, kinek
milyen étel jut eszébe a sajt-
ról, akkor a legtöbbször az
olasz tészták, a pizza, a me-
legszendvics, esetleg a sajtos
ropogós kerül szóba. De
amilyen sokféle sajt van, a
felhasználásuk is nagyon
változatos lehet. Íme néhány
finomság. 

Sajtkrémleves
Hozzávalók 4 személyre: 5 dkg re-
szelt trappista sajt, 2 húsleveskocka,
20 dkg krémsajt, 1 dl tejföl, 2 evõka-
nál liszt, õrölt fehér bors, só, 1 cso-
kor petrezselyem.

A húsleveskockát 8 dl vízben
addig forraljuk, míg fel nem oldó-
dik. Atejfölben simára kevert liszttel
behabarjuk, sóval, õrölt fehér bors-
sal ízesítjük. A tûzrõl levéve beleke-
verjük a krémsajtot és apróra vágott
petrezselyemmel és reszelt sajttal
megszórjuk. Azonnal tálaljuk.

Serpenyõs sajt
Hozzávalók 4 személyre: 20 dkg
reszelt trappista sajt, 25 dkg fehér
kenyér, só, pirospaprika, 2,5 dl tej,
1 közepes fej vöröshagyma, 5 dkg
vaj, 15 dkg fõtt, füstölt sonka.

A kenyeret apró kockára vág-
juk, sóval, pirospaprikával meg-
hintjük és összekeverjük a reszelt
sajttal. A tejet felforrósítjuk és a
sajtos kenyérre öntjük. A hagymát
felaprítjuk és a vajon üvegesre pi-
rítjuk. Hozzáadjuk a kis kockára
vágott sonkát és a tejes-kenyeres
masszát. Lassú tûzön, folyamato-
san kevergetve aranysárgára pirít-
juk. Melegen, salátával kínáljuk. 

Csirkemellfilé 
ropogós 
sajtbundában
Hozzávalók 4 személyre: 15 dkg
reszelt parmezán sajt, 50 dkg
csirkemellfilé, só, õrölt bors, 4
dkg vaj, 2 dl tejföl. 

A csirkemellfilét kissé kiver-
jük, sóval, borssal fûszerezzük és
egy kivajazott tûzálló tálra egy-
más mellé fektetjük. A tejfölben
elkeverjük a parmezán sajtot, és a
húsdarabokra öntjük. 200 fokon
20-25 percig sütjük, majd fedõ
nélkül aranysárgára pirítjuk. (Kb.
8-10 perc). Burgonyapürét vagy
tavaszi vegyes köretet adunk hoz-
zá.

Sajtos rétes
Hozzávalók 24 szelethez: 20 dkg
reszelt trappista sajt, 20 dkg juh-
túró, 1 csomag fagyasztott leveles
tészta (40  dkg), 4 tojás, 2 dl tej, 2
dkg vaj, 2 dkg liszt, õrölt kömény-
mag, 1 dl tejföl, só, 4 evõkanál
zsemlemorzsa. A tetejére: 1 tojás

A megolvasztott vajon vilá-
gosra pirítjuk a lisztet. A tejjel fel-
öntjük és kevergetve sûrûre fõz-
zük. A tûzrõl levéve hozzáadjuk a
juhtúrót, a reszelt sajtot, a tejfölt

és a tojások sárgáját. Sóval, õrölt
köménnyel ízesítjük és végül a
tojások fehérjébõl vert habot is
beleforgatjuk. A felengedett leve-
les tésztát két darabra vágjuk.
Egyenként fél centi vastagra
nyújtjuk, zsemlemorzsával meg-
hintjük. A sajtos tölteléket egy
csíkban a tésztára halmozzuk, a
végeit behajtjuk és felgöngyöl-
jük. 

Kivajazott tepsire fektetjük, a
tetejét felvert tojással megkenjük.
Elõmelegített sütõben 200 fokon
35-40 perc alatt aranysárgára süt-
jük. 

Jó étvágyat!

Sajtos finomságok
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a VII. kerületi önkormányzat ingyenes lapja
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☺☺ ☺☺ ☺☺

- Papa, Feri megkérte a
kezemet,de én mondtam,
hogy képtelen vagyok a
mamámat elhagyni! 
- Rendben, akkor vidd õt
is magaddal!

* * *
Kovács úr és a felesége
kirándulni megy külföld-
re. Kovács úr megkérde-
zi a vámostól: - Aranyat
lehet átvinni? 
- Lehet.
- Akár 120 kilót is?
- Annyit nem.
Ekkor odafordul a felesé-
géhez:- Hallod aranyom?
Te itthon maradsz!

* * *
Kovács kifog egy arany-
halat a tóból, mire az
megszólal:
- Teljesítem egy kívánsá-
godat, kérj bármit!
- Jó! - mondja Kovács -
Legyen benned minél ke-
vesebb szálka!

* * *
Két barátnõ beszélget
egy étteremben. Mondja
az egyik:
- Tudtad, hogy a te bará-
tod korábban az én bará-
tom volt?
- Hát, mesélte nekem,
hogy a múltban követett
el hibákat, de hogy mi-
ket, arról nem beszélt.

A kisteherautó sofõrje vajon szelektált, mielõtt a szelektív hulladékgyûjtõk közvetlen
közelét választotta parkolóhelynek a Klauzál téren? Mindenesetre a gépjármû miatt a
szemetet nem lehetett a tárolóba tenni. A fotót olvasónktól kaptuk

A Magyar Mezõgazdasági
Múzeum gyûjteményének
egyik legérdekesebb része
a szõlõmûvelés, a borászat
emlékeinek bemutatása. A
múzeum régi terve, hogy
az 1975 óta szép számmal
megalakult magyar bor-
rendeket bemutassa, no-
vemberben valóra válik. 

A borrendek a ren-
dezvényeken díszruhák-
ban jelennek meg, bemu-
tatva tevékenységüket és
új tagokat is avatnak. A
zászlós borok kóstoltatá-
sával, a borrendi borok
árusításával zárul minden
ilyen alkalom. Elsõként a

tatai Zsigmond király
Borlovagrend mutatko-
zik be november 18-án
15 órakor a Vajdahu-
nyadvárában.

Szelektív parkolásBolgár 
közmeghallgatás
Az Erzsébetvárosi Bolgár
Önkormányzat közmeghall-
gatást tart december 9-én
16 órakor az Erzsébetváro-
si Közösségi Házban, a
Wesselényi utca 17. szám
alatt. Mindenkit szeretettel
várnak!

Vöröskeresztes
akciók
A Magyar Vöröskereszt VI-
VII. kerületi szervezete no-
vember 17-én és december
8-án 9 és 12 óra között ru-
hasegélyezést tart a Hársfa
utca 43. szám alatt. Min-
denkit szeretettel várnak!

Véradás
A Dob utca 95. szám alatti
Dob óvodában november
21-én 14-tõl 17 óráig vér-
adást szerveznek. Mindenki
segítségére számítanak!

Borlovagrendek 
a Vajdahunyadvárban

Gyermekek számára indul
zenei készségfejlesztõ
klub az Almássy téri Sza-
badidõközpontban. A
szombatonként 10.30 és
11.30 között tartandó klu-
bot Bergendy Péter, a
Bergendy Zenekar szaxo-
fonosa vezeti. További in-
formáció: 06-70-332-57-17
vagy 203-8675.

Kiállítás 
és zene 
a Fészekben
Berhidi Mária szobrász-
mûvész kiállítása nyílik
november 15-én a Fé-
szek Mûvészklub galéri-
ájában (Kertész utca
36.). A tárlat december 9-
ig tekinthetõ meg mun-
kanapokon 14 és 19 óra
között.

Az Új Magyar Mû-
vek VIII. Hangverseny-
ciklusa elnevezésû prog-
ramsorozat elsõ és máso-
dik részét november 23-
án és 30-án rendezik meg
a Fészekben. 

Az ingyenes hangver-
seny estek 19 órakor kez-
dõdnek. 
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