Hogy lehetsz ilyen goörülök, hogy a három
nosz? - kérdezte a ba százötven gyerekből
megkérdik:
rátnőjét, amikor az fel sokan
hívta, hogy ötvenéves Hogy tetszik lenni,
születésnapján
felkö- Erzsi néni? Sok min
szöntse a grófilét, Káro dent megértek már
lyi Lászlóné Erzsébetet magyarul, próbálko
zom a beszélgetéssel,
A grófnét egyébként nem de még gyakran fel
zavarja a kora. Inkább azt sülök. Nem is tudom,
fájlalja, hogy nem beszél a gyerekek mit gon
magyarul. Igaz, ő már kül dolnak rólam: sok
földön született, magyar szor elkezdek egy
aztán
emigránsok gyermekeként, mondatot,
akik álmukban sem gon más témával folyta
dolták, hogy egyszer még tom, mert képtelen
visszatérhetnek a szülő vagyok befejezni az előző
témát.
földjükre.
- Megjártam Németor
Erzsébet az ott élő gyere
szágot, Angliát, Kanadát, s kek és a tanárok, paszichomost itt élek Foton, a haj lógusok közötti hídnak te
dani Károlyi-rezidencián. kinti magát.
Egyáltalán nem furcsál
- A gyerekek és a peda
lom, hogy az egykori csalá gógusok világában én va
di fészek, a kastély ma gye gyok az az Erzsi néni, aki
rekváros. Inkább annak remekül tudja, hogyan kell
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Károlyi grófnét
egyáltalán nem
zavarja, hogy az
egykori családi
rezidencián ma
háromszázötven gyermek él .

pénzt szerezni a gyermekvárosnak.
Nem akarok nagy szavakat használni, de ezt tekintem az életcélomnak. Ha
meggondolom, van még
vagy jó húsz évem, s ezt
hasznosan akarom eltölteni. Számomra jelenleg
nincs fontosabb annál, mint
hogy ezeken a gyerekeken
segítsek. Aki állami gondozottként nő fel, annak a leg
több esetben nem alakul
nak ki az ideáljai. Ez egyér
telműen arra vezethető
vissza, hogy a gyerekek éle
téből teljes mértékben
hiányzik a család, a szülői
szeretet.

Hiába kapnak meleg
ételt, fedelet a fejük fölé, az
életükből örökre és vissza
vonhatatlanul kimarad va
lami nagyon fontos. Ezt pó
tolni nem lehet, de legalább
annyit meg kell tenni ér
tük, hogy egyéb területen
ne legyen hiányérzetük.
A múltkor egy rádióri
porter megkérdezte tőlem,
hogy mit kívánnék a szüle
tésnapomra. Most sem tu
dok mást mondani, mint
akkor: azt szeretném a leg
jobban, ha férjemmel minél
több évig maradhatnánk
még jó erőben, aktívan,
hogy a gyerekekért többet
tehessünk...

S akik személyesen is
szeretnének meggyőződni
arról, hogy Erzsébet aszszony mennyire a szívén vi
seli a fóti gyerekek sorsát,
azokat szívesen látják de
cember 19-én este hatkor a
a budapesti V. kerületi
Egyetem tér mellett talál
ható Diszkrét CD-bárban,
ahol a galériában St. Mar
tin dedikálja az érdek
lődőknek és a vásárlóknak
legújabb CD-jét.
Az ebból befolyt összeg
egy részével a fóti Károlyi
István Gyermekváros lakó
it támogatják.
KP.
Fotók Végh Marcell
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. ST. MARTIN
ES A GYEREKEK
St. Martin csak fújja. A Káro
lyi István Gyermekváros la
kóinak ajánlotta fel egynapi
bevételét a Discrét lemezbolt,
ahol St. Martin is dedikálta
lemezét, kazettáját. Az így
befolyt összegből tanyát épí
tenek a gyerekeknek. A
Gyermekváros
parkjában
már áll egy lovastanya, itt ki
sebb állatokat gondoznak, és
ide járnak azok a gyerekek,
akiknek kapcsolatteremtési
nehézségeik vannak. Ebből a
pénzből segítik azt a csalá
dot, amelynek gyermekei a
rossz lakáskörülmények mi
att kényszerültek állami gon

dozásba, s egyiküket, a gyer
mekvárosban élő kilencéves
Ferit, tavaly két falubeli fiú
megölte. A borzalmas tragé
dia megrázta az ország köz
véleményét. Segíteni már ke
vesebben igyekeztek. Az
életben maradt testvér szeret
ne mihamarabb visszakerülni
a szüleihez. Talán ez a ren
dezvény is hozzájárult ehhez. A z adományok gyűlnek, ö
Közben St. Martin zenél. <
Szaxofonjának
csodálatos ^
dallamai ezúttal nemcsak ze- O
nei élményt nyújtanak. Em- *
berbaráti kötelességünkre fi-'2
gyelmeztetnek.
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A l i g tíz évvel ezelőtt, a
hazai popzene történeté
nek egyik legválságo
sabb időszakában, ami
kor az élőzenekarok he
lyét immár határozottan
felváltotta a gépi muzsi
ka, Püspökhatvanban is
nyílt egy dizsi. A z óva
tos névadók - talán az
idősebb szülőkre gon
dolva - Sport Bisztró
nak keresztelték a hét
végeken üzemelő intéz
ményt. A szórakoztató
centrumban - ez volt a
hivatalos neve - hosszú
éveken át, egészen pon
tosan 1995 nyaráig a
múltat idézve múlatták
az időt a kikapcsolódni
vágyó ifjak.
Mígnem
egy élelmes vállalkozó
- haladva a korral - , át
építette a szocreál helyi
séget, és egy igen kor
szerű, galériás, lézeres,
robotlámpás diszkót ala
kított k i . Ez lett a Sixtv
Club.

TELEFONOS SLÁGERLISTA
A KÉPES EURÓPÁBAN
Önnek csak tárcsáznia kell kedven
cének telefonszámát és meghallgat
hatja a hét slágereit. Automatánk
rögzíti hívását es az adatait, így
részt vehet a nyereménysorsoláson
is, amelyen CD-ket, műsoros kazet
tákat, posztereket és koncertjegye
ket nyerhet.
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A z egy időben másfél
ezer vendéget befogadó
klubba már bátran hív
hattak sztárokat, így az
elmúlt néhány hónap
ban megfordult itt a Soho Party. az FLM, He
vesi Tamás, a Republic
és mások. Október vé
gén itt került sor a vidé
k i viszonylatban nagy
szabásúnak tekinthető
drog stop bulira - töb
bek között lapunk tá

mogatásával. D
elején a Tégy a
ellen! mozgalo
ta is megállt itt
dégeket a fóti
István
Gyerm
lakói
köszc
Legutóbbi,
de
bulijaikon isme
szórakoztak
f
dultan,
mond
európai
körül
között.
- így is lehet, i
érdemes - foga
meg a klub sz
Spiegelhalter Lc
Baracsy Gabi,
helybeli fiataloki
sikerült Cherry
Party után újabt
szabású bulik m
sításán dolgozn
másik
jelmo
„Történhetne v;
Nos, ami a püspök
ni Sixtyben törtér
érdemes odafigye

CIPŐ
KÉK ÉS NAP
SOHO PARTY
GYERE, T Á N C O

gén pedig lehetősége van, hogy bemondja

EMERGENCY HOUS

adatait (nevét, címét), és így részt vehet

EMERGER

320-357
-320-353

majd a sorsoláson (havonta).
A hívás díja percenként 77 Ft+áfa.

Telefonos slágerlistánk legjobb elő

Az Ön hívása egyben a slágerlista sorrend

adói

jét is befolyásolja. Ugyanis a hívások gya

alapján - elnyerik dijainkat és meg

korisága alapján alakul a lista sorrendje.

hívást kapnak a Képes Európa Unp-

Remélhetőleg hetente, ugyanis a megjele

lugged bemutatójára. Ezen a koncer

nő áj lemezekről folyamatosan ajánlunk

ten a szavazó hallgatók közül is

újakat a listára.

részt vehetnek majd a szerencsés ki

Ha Ön hívja a dalhoz tartozó számot, fel

választottak.
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negyedéves

összesítések
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HUNGÁRIA
06-90-320-358

KASZA BUBU
AUGUSZT BAR 10
ÉGESS EU

-90-320-359
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