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Az önkormányzat 
ingyenesen 

hívható 
telefonszáma:
06-80-204-531

A hagyományoknak meg-
felelõen idén is ünnepi
fénybe öltöztek december
2-án a belváros fõbb útvo-
nalai. A V., a VI., a VII., és
a VIII. kerület polgármeste-
rei idén a soros házigazdá-
nál, Belváros-Lipótváros-
ban találkoztak, hogy egy-
szerre adjanak jelet a kará-

csonyi fényár felkapcsolá-
sának. Erzsébetváros két
éve volt a házigazdája az
ünnepélyes eseménynek,
jövõre Józsefvárosból indul
majd a decemberi fényár. 

A 2006. február 1-tõl érvé-
nyes várakozási hozzájáru-
lások (parkoló matricák) ké-
relmével, kiadásával kap-
csolatos szórólapokon az
Ügyfélszolgálati Iroda keddi
ügyfélfogadási ideje
tévesen szerepel. A helyes
nyitvatartási idõ: Hétfõ: 8-
12 és 13-18 óráig, Kedd: 8-
12 és 13-16 óráig, Szerda:
8-12 és 13-18 óráig, Csütör-
tök: 8-12 és 13-16 óráig,
Péntek: 8-12 óráig. Az ügy-
félfogadási idõ vége elõtt 1
órával az ügyek számának
nagyságától függõen adunk
ki sorszámot, illetve fogadjuk
ügyfeleinket.

Ügyfélszolgálati iroda

Karácsonyi fényárban
a kerület Ismét eltelt egy esztendõ, és a korábbi

évek hagyományainak megfelelõen sze-
retném megragadni az alkalmat, hogy az
Erzsébetváros  újság címlapján köszönt-
sem Önöket a néhány nap múlva bekö-
szöntõ karácsonyi ünnepek és a közelgõ
szilveszter alkalmából.
Egy köszöntõ mindig optimista és bizako-
dó, és ha már a hagyományoknál tartunk
én sem szeretnék eltérni ettõl a szokástól.
Valójában nem is lenne rá okom, hiszen
Önökkel együtt én is derûlátóan tekintek a
jövõbe, mert egyre többször hallom visz-
sza a kerület lakóitól, hogy „itt élni jó”.
A karácsony a szeretet ünnepe, ilyenkor
december közepén mindenki kicsit lojáli-
sabb, elnézõbb másokkal. Szeretteink
számára a legnagyobb év végi hajrá kö-
zepén sem felejtkezünk el egy-egy apró
meglepetés beszerzésérõl, és lássuk be,
hogy sokszor erõnkön felül költekezve
megvásároljuk a nagyobb, drága ajándé-
kokat is. Pedig az ünnep nem a bevásár-
lásról szól.
Álljunk meg egy kicsit, gondoljuk végig,
mirõl szól nekünk ez az ünnep. Álljunk
meg egy kicsit, és gondoljunk azokra, akik
egyedül töltik az ünnepeket. Álljunk meg
egy kicsit, és gondoljunk azokra, akik ne-
hezebb körülmények között élnek mint mi.
Jusson idõnk azokra a fontos, szeretettel-
jes dolgokra is, melyekre az egyszerû hét-
köznapokon nem igazán van idõnk. Be-
szélgessünk az idõsekkel, játszunk a gye-
rekekkel, emlékezzünk az adventi koszo-
rú vagy egy gyertya lángja mellett azokra,
akik nem lehetnek velünk.
És kopogjunk be a szomszédban lakó,
magányos, idõs lakótársunkhoz egy tá-
nyér süteménnyel és néhány jó szóval.
Mert néhány jó szó sokszor mindennél
többet ér...
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Erzsébetváros valamennyi Lakó-
jának, minden Kedves Olvasó-

nak kellemes kará-
csonyi ünnepe-
ket, és boldog új
évet kívánok!

Hunvald György
polgármester

„Jó itt élni...”

Biztonságot szeretne? Se-
gítségre szorul? Krízishely-
zetben van? A szociális jel-
zõrendszer a megszokott
környezetükben nyújt se-
gítséget az idõs, mozgásá-

ban korlátozott emberek-
nek - tájékoztatott Korom-
zay Annamária szociális té-
mákért felelõs alpolgár-
mester. 

Részletek a 2. oldalon

Jelzõrendszeres házi 
segítségnyújtás az idõseknek

Erzsébetvárosi  TV
hétköznapon 17-tõl 18 órá-
ig. Ismétlés a következõ
munkanap 11 órától. Tele-
fonszám adásidõ alatt:
462-0794. Üzenetrögzítõ:
462-0795.

Éjjeli 
menedékhely és
munkalehetõség a
hajléktalanoknak

Jelentõs vitát szült, hogy a
Huszár utcában a lakók ké-
résére karfákat szereltetett a
padokra a körzet képviselõ-
je. A jogvédõk szerint
ugyanis a hajléktalannak
jogai vannak. Hunvald
György polgármester sze-
rint emellett azonban a haj-
léktalanoknak szállást és
munkát kell biztosítani. A
kerület márciusig éjjeli
szállást biztosít mintegy 30
hajléktalannak. 

Cikk a 3. oldalon
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A törvény szerint házi segít-
ségnyújtással kell gondos-
kodnia az illetékes önkor-
mányzatoknak az idõskorú
egyedül élõ,  rossz egészségi
állapotú, esetleg mozgásá-
ban korlátozott személyrõl.
A szociális jelzõrendszer a
megszokott környezetük-
ben nyújt segítséget ezek-
nek az embereknek - tájé-
koztatott Koromzay Anna-
mária szociális témákért fe-
lelõs alpolgármester, akitõl
megtudtuk: elindult a kerü-
letben a telefonos segítség-
nyújtás egészségvédelmi
rendszere. 

- Nagyon fontos szolgáltatást
nyújt az önkormányzat a rászoru-
ló lakosoknak a rendszer kiépíté-
sével és fenntartásával. A jelzõ-
rendszeres házi segítségnyújtás a
nap 24 órájában elérhetõ, így a

szokásosnál nagyobb
biztonságot élvezhet-
nek az idõs, egyedül-
álló lakók. Nagyon
fontos, hogy az azon-
nali segítségnyújtás
nem csak egészség-
ügyi problémákra ad
megoldást. Vagyon-
védelem és a sze-
mélyt érintõ inzultus
okán is riasztható a
központ. 
- Kik  vehetnek részt
a programban?

- A részvételnek meghatáro-
zott feltételei vannak. Eszerint je-
lentkezhetnek mindazok, akik
egyedül élnek és megromlott
egészségi állapotúak, akik család-
ban élnek, de sokat vannak egye-
dül, és nem képesek az önellátás-
ra, aki mozgásában akadályozott,
aki a hétköznapi élethez szüksé-

ges feladatok ellátásá-
ra csak részben képes,
aki folyamatos ellá-
tásra szorul vagy aki-
nek az egészségügyi
állapota folyamatos
ellenõrzést igényel. A
programban való
részvétel nem csak az
idõseknek, hanem a
hozzátartozóknak is
nagy segítség. 
- Hogy mûködik a jel-
zõrendszer?

- A segélyhívó készülék két
részbõl áll. Egyik fele a csuklón
vagy nyakban hordható távirá-
nyítóból áll, a másik fele egy asz-
tali készülék, mely a telefonvo-
nalhoz csatlakozik.  A hordozha-
tó jelzõkészüléken keresztül egy
gomb megnyomásával lehet jel-
zést leadni, ami közvetlenül ri-
asztja a diszpécser központ dol-

gozóját, aki azonnali segítséget
nyújt, vagy haladéktalanul értesí-
ti a beteg által jelzett problémá-
val kapcsolatos illetékeseket.

A rendszert az önkormányzat
a Body Guard Hungary Szolgál-
tató együttmûködésével üzemel-
teti. Bõvebb tájékoztatást a lakó-
körzet szerint illetékes gondozási
központban lehet kérni. A készü-
lék beszerelését követõen az
igénylõnek meg kell jelölni az ér-
tesítendõ hozzátartozó, gondozó
vagy szociális dolgozó nevét és
lakcímét. 

AZ IGÉNYLÕLAP A

21. OLDALON TALÁLHATÓ

Évek óta már hagyomány,
hogy a Szociális Bizottság
értékeli a szociális területen
tevékenykedõk munkáját és
kitüntetéssel jutalmazza a
kimagaslóan teljesítõket. A
Szociális Munka Napján a
kiválóan dolgozó szociális
munkásoknak ünnepélyes
keretek között gratulálnak. 

Az idei ünnepségen Hunvald
György polgármester mondott
ünnepi beszédet, a vendégeket
Koromzay Annamária a szociális
ügyekért felelõs alpolgármester,
valamint a szociális bizottság ne-

vében dr. Vedres Klára köszön-
tötte. A dolgozók munkáját mun-
kahelyi vezetõik értékelték és ter-
jesztették fel munkatársaikat a ki-
tüntetésre. Az ünnepeltek - az el-
múlt években már nagy tetszést
aratott - Magyar Színházban
most az „Orpheus alászáll” címû
zenés darabot tekinthették meg,
majd egy uzsonnával zárták az
estét. Az ünnepség színvonaláért
Szabó Ágnes, a szociális iroda
dolgozója felelt, szervezési mun-
kájáért Vedres Klára ezúton sze-
retne neki köszönetet mondani.

AK

Az Erzsébetvárosi Szociálpo-
litikai Kerekasztalt a hetedik
kerületi önkormányzat no-
vember 23-án alakította
meg, elnökévé Simon Pétert
választotta. 

Megalakulásának
szükségességét a szo-
ciálpolitikai törvény
hívta életre, ez a kerü-
letekre  nézve kötele-
zõ.  A kerekasztalnak
13 szavazati joggal
bíró állandó tagja
van, számukra a ta-
nácskozásokon való
megjelenés kötelezõ.
A Szociális és Csa-
ládügyi Minisztéri-
um bevonásával a kerület szociá-
lis intézményeinek, az egyházak-
nak, és a különbözõ intézmé-
nyeknek is aktívan részt kell ven-
niük a munkában. A jövõre nézve
célul tûzték ki, hogy elszántan
közremûködnek a kerület szociál-
politikájának kialakításában,
hogy az egyre fogyatkozó pénz-
ügyi forrásokat igazságosabban
tudják elosztani és a legrászorul-
tabbakhoz tudják azokat eljuttat-
ni. A szociális problémák leküz-
déséhez a késõbbiekben szeret-
nék megnyerni a társadalom szo-

lidaritását is és megfelelõ szociál-
politikával szeretnék rábírni a he-
tedik kerületi polgárokat a segít-
ségre, az öntevékenységre. 

Akerekasztal ügyrendje évente
minimálisan egy ülést
ír elõ. A meghívottak
három különbözõ jo-
gosultsággal vehetnek
majd részt a tanácsko-
zásokon. Szavazati
joggal a polgármester,
a szakterület alpolgár-
mestere és a fõvárosi
önkormányzat kerületi
intézményvezetõje,
valamint a szociális
bizottság tagjai ren-
delkeznek. A többi

résztvevõ a szociális ellátásban
résztvevõ alapítványok, kht-k,
egyházak és a kerületi szociális in-
tézmények vezetõibõl tevõdik ösz-
sze.  Közülük néhányan tanácsko-
zási joggal bírnak, mások szakértõi
jogon lesznek jelen és vesznek
részt a munkában. 

Akitûzött célok megvalósítása
érdekében a résztvevõk megálla-
podhatnak abban is, hogy szükség
szerint legalább két havonta össze-
gyûlnek. Idén év vége elõtt egyszer
ülésezik még a Kerekasztal.

Almási Kitti

KKKKiiiivvvváááállllóóóó    mmmmuuuunnnnkkkkáááájjjjuuuukkkkéééérrrrtttt     kkkkaaaappppttttaaaakkkk    kkkkiiii ttttüüüünnnntttteeeettttéééésssstttt

A Szociális Munka Napja

A kiválóan dolgozó szociális munkásokat köszöntötték

Megalakult a Szociálpolitikai
Kerekasztal
Hatékonyabb segítség a szociálisan rászorultaknak

Simon Péter

Koromzay Annamária
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Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás az idõseknek

Érdeklõdni személyesen
a Peterdy utca 16. szám
alatti nyugdíjasházban,
vagy a 322-44-89-es tele-
fonszámon lehet. !
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Tájékoztató
Tájékoztatom Erzsébetvá-
ros lakosságát, hogy a Bu-
dapest Fõváros Erzsébetvá-
rosi Önkormányzat Képvise-
lõ-testületének Kerületfej-
lesztési Bizottsága az Ön-
kormányzat tulajdonában lé-
võ lakások és nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségek el-
idegenítésérõl szóló több-
ször módosított 27/2000.
(XII. 23.) sz. önkormányzati
rendelet 2. számú függelé-
kének felülvizsgálata során
a 176/2005. (12.01.) sz. ha-
tározatával döntött a Kertész
u. 22. lakóépület függelékbõl
való törlésérõl és elidegení-
tésérõl.

Hunvald György
polgármester

Hunvald György vélemé-
nye szerint a hajléktalano-
kat nem szabad az utcán fa-
gyoskodni hagyni, szá-
mukra lakhelyet és munka-
lehetõséget kell teremteni. 

Bár az éjjeli mene-
dékhelyek kialakítása fõ-

városi feladat, Erzsébet-
város példát szeretne
mutatni újszerû kezde-
ményezésével, mely sze-
rint az egyik lakatlan ön-
kormányzati épületben
menedéket biztosítanak
a hajléktalanoknak. 

A kijelölt Kazinczy
utca 41. szám alatti épü-
letet korábban a Cent-
rum Csoport foglalta el,
azonban az illegális épü-
letfoglalás ellen tiltakoz-
va az önkormányzat nem
bonyolódott tárgyalások-
ba velük. Mint a polgár-
mestertõl megtudtuk, a
kiválasztás egyik fõ
szempontja volt, hogy az
épület közvetlen szom-
szédságában nincs lakó-
ház, csak irodák és né-
hány parkolásra kialakí-
tott üres telek. 

A hely kiválasztása
megtörtént, azonban mû-
ködtetõt megkeresés út-
ján nem talált az önkor-
mányzat. Hunvald

György polgármester vé-
gül újsághirdetésben ke-
resett jelentkezõt a de-
cembertõl március 31-ig
mûködõ hajléktalanszál-
ló üzemeltetésére. 

A tervek szerint 30-
40 embert tud majd fo-
gadni a szálló. Az áram
és a fûtés költségeit az
önkormányzat magára
vállalta. 

- Nagyon fontosnak
tartom, hogy ne csak szál-
lást, de munkát is tudjunk

adni ezeknek az emberek-
nek - mondta a polgár-
mester. -  Ezért is vettünk
részt egy olyan pályáza-
ton, mely a foglalkoztatá-
sukhoz nyújt támogatást.
Az elnyert pályázat révén
20 embernek tudunk köz-
tisztasági, szakipari mun-
kát adni, és örömmel
mondom, hogy az ötlet a
hajléktalanok részérõl is
támogatásra talált. Ennek
megfelelõen már a ház-
rész rendbetételénél is ki-
vették részüket a mun-
kákból. 

A tervek szerint 3-4
párból álló éjjeli õrjáratot
is szerveznek majd, akik a
kerületi közterületeken
élõket útbaigazítják a
szálló felé. 

Koromzay Annamária szociális témákért felelõs alpolgármes-
ter, Hunvald György polgármester és Demeter Tamás oktatási
alpolgármester a Kazinczy utcai melegedõ bemutatóján

A helyiségeket rendbehozták, majd emeletes ágyakkal
rendezték be

A mûködésbeli  prob-
lémák miatt a térfi-
gyelõ-rendszert az
idén megvásárolta az
önkormányzat, és
közös megállapodás
alapján az üzemelte-
tését a rendõrségre
bízta. December else-
jén a kerület vezetõi
látogatást tettek az
Almássy téri köz-
pontban. 

A látogatáson részt vett
Hunvald György polgár-
mester, Filló Pál Erzsé-
betváros országgyûlési
képviselõje, Demeter Ta-
más, Koromzay Annamá-
ria és Gergely József al-
polgármesterek, Gál
György a gazdasági bi-
zottság elnöke és Bán Im-
re az illetékes közrendvé-
delmi és környezetvédel-
mi bizottság elnöke. 

- A rendszer végre újra tel-
jes kapacitással mûködik,
és a korábbi megállapodás
szerint mûködtetését a
rendõrség végzi - mondta
Bán Imre, akitõl megtud-
tuk, hogy jelenleg a leg-
fontosabb feladat, az úgy-
nevezett távfelügyeleti

rendszer kiépítése. A táv-
felügyelethez csatlakoz-
hat a lakosság, az intéz-
mények, és természetesen
a helyi vállalkozók is. A
biztonsági rendszer a
gyors riasztás lehetõségé-
vel nagyban hozzájárulhat
majd a közbiztonság javu-

lásához illetve a felderíté-
sek hatékonyságához. A
kapcsolódás feltételrend-
szere még kidolgozás alatt
áll, a bizottság elnökének
reményei szerint azonban
jövõ tavasszal már csat-
lakozni lehet a távfelü-
gyelethez. 

A térfigyelõ-rendszer ránk vigyáz!

A kerület vezetõi a térfigyelõ-központban. Képünk jobb szélén Bán Imre az illetékes
szakbizottság, a  közrendvédelmi és környezetvédelmi bizottság elnöke
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Korábbi lapszámunkban megjelent cikkünk, a Huszár utcai padok „fel-
karfásításáról” nagy vihart kavart. Dr. Vedres Klára képviselõ az ott élõk
kérésére szereltette fel a köztéri padokra a karfákat, mivel a lakókat
rendkívüli módon zavarta a felújított útszakasz utcabútoraira „beköltö-
zõ” hajléktalanok csoportja. Az érdekvédelmi szervezetek visszajelzése-
ikben tiltakozásukat fejezték ki a közterületek ilyen jellegû védelme mi-
att, az ombudsman véleménye szerint pedig a hajléktalanoknak joguk
van az utcán élni. Hunvald György polgármester fentiekkel ellentétben
másként szeretné kezelni a kerületi hajléktalankérdést.

Éjjeli menedékhely és munkalehetõség a hajléktalanoknak
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Mindent a pénzügyekrõl

Lakásügyek
- A legtöbb rendeletmódo-
sítás 2005-ben az önkor-
mányzati tulajdonú lakások
bérbeadásával és eladásá-
val volt kapcsolatos. Akap-
csolódó módosító javasla-
tok minden esetben a lakás-
maffia tevékenységének ki-
szorítását szorgalmazták.
Külön öröm számomra,
hogy a parlament is foglal-
kozott idén ezzel a témával,
és a lakástörvény módosítá-
sa is fenti céljainkat támo-
gatta. Mindemellett a tár-
sasházak sem maradtak ki a
gazdasági bizottsági dönté-
sek sorából. Ebben az év-
ben az önkormányzati pá-
lyázatokon mintegy 600
millió forint támogatáshoz
jutottak a társasházak,
melynek nagy része vissza
nem térítendõ támogatás
formájában jutott a közös-
ségekhez. 

Oktatási-nevelési
intézmények
felújítása
Mivel meghirdettük az
intézmények évét, nagy
öröm számunkra, hogy az
idei év terveinek nagy része
megvalósult - tudtuk meg a
gazdasági bizottság elnöké-
tõl. Így például rendezõdött
az Almássy téri Szabadidõ-
központ sorsa, melynek
hasznosításáról döntött a
bizottság, majd a testület is,
és a Madách gimnázium

mûködtetése is átkerült a
fõvároshoz. Az így megta-
karított, éves szinten körül-
belül 160 millió forint lehe-
tõvé teszi, hogy több okta-
tási-nevelési intézmény fel-
újítása megkezdõdhessen. 

- Az SZDSZ 2005-ös
célkitûzései között szere-
pelt az oktatási-nevelési in-
tézményhálózat felújítása.
A Városligeti fasori óvoda
felújítása már befejezõdött,
a Janikovszky iskola re-
konstrukciós munkálatai
pedig már elkezdõdtek. Az
utóbbi intézmény teljes fel-
újítása körülbelül 600 mil-
lió forintot tesz ki. Elké-
szültek a Kertész utcai is-
kola tervei, jövõre megkez-
dõdik az intézmény teljes
felújítása. A Hernád utcai
iskola esetében 45 millió
forintot hagytunk jóvá ter-
veztetésre. Jövõre elkészül-
nek a tervek, és várhatóan
2007-ben megkezdõdik a
teljes felújítás. 

Az oktatási-nevelési in-
tézmény-felújítási program
mintegy 2 milliárd forintba
kerül majd, melynek egy
részét hitelbõl finanszíroz-
za a kerület. 

Útfelújítások
2005-2006
- Idén elkészült a Rózsa ut-
ca felújítása a Dohány és a
Wesselényi utca közötti
szakaszon, jövõre folytat-
ják a munkálatokat egészen

a Király utcáig. A2005-ben
elvégzett munkálatok közé
sorolhatjuk a Bethlen Gá-
bor utca teljes felújítását is.

Jövõre is folytatódnak
az útfelújítások, a fõváros-
sal közös beruházásban
újul meg az Izabella utca, a
Nefelejcs utca a Dohány ut-
ca és a Rottenbiller utca,
valamint a már említett Ró-
zsa utca, míg teljesen ön-
kormányzati költségvetés-
bõl a Bethlen tér is felújítás-
ra kerül. 

A polgármesteri
hivatal
Idén elkészült és február
óta már mûködik a kerület
2. polgármesteri hivatala a
Garay utcában. A680 milli-
ós beruházás fõ értéke - a
bizottság elnöke szerint -,
hogy a korábban széttagolt
hivatali irodák immár a ke-
rület két pontján, az Erzsé-
bet körút 6., és a Garay utca
5. szám alatt érhetõek el a
lakosság számára. 

Közbiztonság
Agazdasági bizottság elnö-
ke az év kiemelkedõ pro-
jektjének tartja a térfigyelõ-
rendszer önkormányzati tu-
lajdonba vételét és a kerü-
letõrség megalakítását. A
közterület-felügyelettel kö-
zösen a fenti két cég mû-

ködtetése éves szinten 300
millió forintba kerül. 

- A közbiztonság, a
közrend fejlesztése ko-

moly elkötelezettség az
önkormányzat számára,
hiszen tudjuk, hogy a ke-
rületi lakók nagy része
támogatja, sõt ösztönzi
elképzeléseinket. Úgy
vélem, hogy a kerület ve-
zetése jóval a vállalt kö-
telezettségei felett telje-
sített, a közbiztonsággal
kapcsolatos céljainkat
nem csak elértük, de túl
is szárnyaltuk. 

A jövõ év
- Ismét biztosítani szeret-
nénk a társasház-felújítási
pályázatok idei összegét,
mivel úgy ítéljük meg,
hogy a lakóközösségek-
kel közösen végzett mun-

ka nagyon jelentõs, és ki-
fejezetten pozitív változá-
sokat hoz a kerület fejlõ-
désében. Átadásra kerül a
Garay téri vásárcsarnok,
és a Garay tér környéki
házak homlokzat-felújítá-
sára is elkülönítésre kerül
250 millió forint. 

Ahogy már mond-
tam, folytatódnak az út-
rekonstrukciós munkála-
tok és az óvodák-iskolák
felújítása is. Ahogy az
idei évre jeleztük, hogy a
2005-ös év az oktatási-
nevelési intézmények
éve, úgy elmondhatom,
hogy terveink szerint a
2006-os év a szociális in-
tézményhálózat-felújítá-
sának éve lesz. Terveink
szerint megújul a Peterdy
16. és a Dózsa György út
46. szám alatti nyugdí-
jasház, és mellettük el-
kezdõdne a nyugdíjas-
klubok felújítása is. Kije-
lenthetjük, hogy önkor-
mányzatunk mindkét
olyan korosztállyal ki-
emelten kíván foglalkoz-
ni, melyek közül az
egyik felé születésünktõl
adott tartozásunkat kell ki-
egyenlítenünk, a másiknak
pedig kötelességünk bizto-
sítani az esélyegyenlõséget
és a fejlõdés XXI. századi
minõségû lehetõségét. 

Gál György

A gazdasági bizottság idén mintegy 1500 határoza-
tot hozott. Mivel a bizottság összetétele vegyes -  min-
den párt képviselteti magát benne -, és a döntések
96%-a egyetértéssel született, elmondható, hogy a
bizottság határozatai konszenzusos döntéseken ala-
pulnak. A munkáról és a jövõ évi tervekrõl Gál
György gazdasági bizottsági elnök számolt be.

Az önkormányzat szociális bizottsága szervezésében évek
óta megrendezésre kerül az erzsébetvárosi rászoruló gyer-
mekek karácsonyi ünnepsége. Ebbõl az alkalomból idén
Koromzay Annamária alpolgármester és dr.Vedres Klára, a
szociális bizottság elnöke köszöntötte az összejövetelen
megjelent általános iskolák tanulóit. A közel hatszáz fõs gyer-
meksereg a Magyar Színházban tekinthette meg az
Andersen, avagy a mesék meséje címû elõadást. A
szervezõk ezután uzsonnával látták vendégül a kisdiákokat.

GGGGYYYYEEEERRRRMMMMEEEEKKKKEEEEKKKK KKKKAAAARRRRÁÁÁÁCCCCSSSSOOOONNNNYYYYAAAA

Az egybefüggõ fe-
hér hópaplan szép
dekorációja a tél-
nek. Szép, ámde a
városi forgatagban
komoly veszélyeket
rejt magában ha
nem takarítják el a
közterületekrõl a
havat. 

A fõvárosi úthálózat hó és
jégmentesítésérõl az FKF
Rt. gondoskodik. A fõvá-
rosi közgyûlés rendelete
értelmében azonban az in-
gatlan tulajdonosa (kezelõ-
je, használója) köteles gon-

doskodni  az ingatlana
elõtti járdaterület síkosság-
és hómen-tesítésérõl. A
megoldás hólapátolás
vagy homokszórás is lehet,

de egy biztos, a tulajdono-
sokat komoly felelõsség
terheli, ha bizonyíthatóan
az õ gondatlanságukból
eredõen sérül meg valaki. 

HHHHaaaa    jjjjöööönnnn    aaaa    hhhhóóóó.... .... ....

A tulajdonosoknak kell havat takarítani a ház elõtt 

illusztráció
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A kerületfejlesztési bi-
zottság egyik legfonto-
sabb feladata a laká-
sokkal, házakkal kap-
csolatos döntések
meghozatala. Fedrid
Gábor bizottsági el-
nök beszámolójából
az idei év ingatlanok-
kal kapcsolatos mun-
kájáról olvashatnak
összefoglalót. 

A kerületfejlesztés nagyon
fontos eleme a  városrész
fejlõdésének. Ezen belül ki-
emelhetõ a lakások és a kör-
nyezet fejlesztésének két
módja - tájékoztatott a bi-
zottsági elnök. 

Önkormányzati 
lakások megvétele
- Az elsõ, a még önkor-
mányzati tulajdonban lévõ
lakóépületekben eladható
lakások felszabadítása,
hogy az ott lakók  - a több-
ség igényei szerint - megve-
hessék azokat. Ezen ingatla-

nok legnagyobb része, a vo-
natkozó szabályozási tervek
és a gyakori mûemléki fel-
újítási kötelezettség miatt
fõként belsõ
Erzsébetváros
területén talál-
ható. A kerület-
fejlesztési bi-
zottság az el-
múlt egy év so-
rán 38  ház ese-
tében döntött az
eladhatóságról,
amivel a lakók
többségi kéré-
sének tettünk
eleget. Ám azt
is el kell mon-
dani, hogy nem mindenki
tudja, vagy nem akarja
megvenni a lakását, esetleg
nincs pénze a megvételre,
de elõfordulhat, hogy vala-
kit elriaszt a tulajdonosokra
háruló felújítási költség.
Azonban õk sem kerülnek
hátrányos helyzetbe, biz-
tonságban maradhatnak

bérlõk. Az ide vonatkozó
rendelet mellékletébõl való
törlés után lehet elindítani
az alapító-okirat elkészíté-

sét, majd an-
nak földhivata-
li bejegyzését.
Ezek után kez-
dõdhet az ér-
tékbecslés, a
vételár megál-
lapítása, végül
a lakás eladása.
A kerületfej-
lesztési bizott-
ság már a kije-
lölés után dönt
a vételár-szá-
zalék mérté-

kérõl. Ebben a kérdésben
igen körültekintõek va-
gyunk, minden esetben ki-
megyünk a leendõ társas-
házba, ellenõrizni, hogy az
önkormányzat korábban
milyen felújításokat végzett
el a házon, majd ennek is-
meretében teszünk javasla-
tot a döntésre. A közelmúlt-

ban ilyen volt a Holló utca
1. számú ház is. Mivel e ház
mellett építkezés volt arra is
kiterjedt a figyelmünk,
hogy keletkezett-e statikai
probléma a házban. Ellen-
õriztük, hogy az építtetõ a
keletkezett károkat kijaví-
totta-e. A ház állapotát fi-
gyelembe véve a bizottság a
vételárra 17%-ot javasolt, a
bérlõk egy része meg is ve-
szi a lakását.

A normál vételár szá-
zalék 15 - 40% közt vál-
tozhat - tudtuk meg a bi-
zottsági elnöktõl (a vételár
százalék a lakás forgalmi
értékének szorzószáma).
Ebbõl lehet érvényesíteni a
fizetési kedvezményeket.
Fedrid Gábor szerint a
cikk bevezetõjében emlí-
tett  második fontos elem a
kerületben épülõ új házak,
tetõtér beépítések kérdése.
Az idén a bizottság két be-
számolót hallgatott meg
errõl a kérdésrõl. Ezekbõl
kiderül, hogy az új házak-
ból - elõre haladott állapot-
ban illetõleg befejezve - 16
ház készült el 912 lakással.
További 23 darab új házra
van építési engedély  1385
lakással.

Tetõtér-beépítések
Az új házakon kívül a kerü-
let különbözõ pontjain tetõ-
tér beépítések is készülnek.
Jelenleg 19 házon alakíta-
nak ki a tetõtérben lakáso-
kat, összesen 296 darabot.
Ez a társasházak számára
azért elõnyös megoldás,
mert így az egész ház - kül-
sõ-, belsõ homlokzat, víz-,
gáz hálózat, stb. meg-
újulhat. És tudjuk, az új la-
kásokat akkor lehet jól elad-
ni, ha jó állapotú, jól kinézõ
házban van.

- Ha összegezném a ki-
alakított lakások számát az
bizony 2593 darab - zárta
gondolatait a bizottsági el-
nök. - Talán hosszú volt a
lista, de megéri átolvasni,
mert csak ebbõl a kiraga-
dott kerületfejlesztési rész-
letbõl is öröm érzékelni Er-
zsébetváros folyamatos
megújulását. 

Elõzõ lapszámunkban
prof. dr. Hahn György
képviselõ tájékoztatta ol-
vasóinkat az - a választó-
kerületében jellemzõ -
önkormányzati lakások
megvásárolhatóságáról.
Több lakásvásárlás elõtt
álló olvasónk is jelezte,
hogy a cikkben megírt 
%-os értékek nem felel-
nek meg az általuk meg-
kapott határozatban fog-
lalt értéknek.
A kérdésnek utánajártunk,
és Gergely József kerület-
fejlesztési alpolgármestertõl
megtudtuk: Idén március el-
sején lépett hatályba az a
rendeletmódosítás, amely
szerint azok a lakók vásárol-
hatják meg kedvezménnyel
az önkormányzati bérlakásu-
kat, akik az eladási szándék
bejelentésétõl számított öt
éven belül vásárlási
szándékot mutatnak. A ked-
vezmények tehát nem vonat-
koznak azokra a lakásokra,
melyeket már több mint öt
éve meg lehetett venni.

Erzsébetvárosban
már létezik olyan pá-
lyázati alap, amely az
igénylõ társasházak
részére támogatást
nyújt  a gázvezetékek
rendszeres ellenõrizte-
téséhez és a szükséges
felújítások finanszí-
rozásához. 

A támogatáshoz visszatérí-
tendõ és vissza nem téríten-
dõ formában lehet hozzájut-
ni. A fogyasztók számára
egyébként 5 évenként köte-
lezõ a csatlakozóvezetékek
és a fogyasztói berendezé-
sek mûszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálatának elvégezte-

tése, valamint a rendszeres
ellenõrzés. 

A Fõvárosi Gázmûvek
Rt. elnök-vezérigazgatója,
dr. Vasanits Dezsõ novem-
ber 29-én írt alá megállapo-
dást Gergely József kerületi
alpolgármesterrel és dr.
Nagy Gábor Tamás I. kerü-
leti polgármesterrel. Ennek
értelmében a Fõvárosi Gáz-
mûvek Rt. éves szinten ke-
rületenként 10 millió forint-
tal járul hozzá a társasházak
alap-és felszálló gázvezeté-
keinek rekonstrukciós mun-
káit - visszatérítendõ keret
formájában -  támogató ala-
pokhoz. A program célja,
hogy elõsegítse, hogy a tár-
sasházak alap- és felszálló
vezetékeinek megelõzõ re-
konstrukciós munkálatai
megvalósulhassanak. 

A társaság és az önkor-
mányzatok között már több
éve sikeresen mûködik az
úgynevezett fûtéskorszerû-
sítési támogatási megállapo-

dás is, amelynek segítségé-
vel tavaly és idén több mint
50 lakás tulajdonosa, vala-
mint bérlõje kapott támoga-
tást a gázfûtésre való áttérés-
hez Erzsébetvárosban. 

- Jelenleg a tavaszi pá-
lyázatunkon megelõzõ cél-
lal lehet támogatást kapni
visszatérítendõ és vissza
nem térítendõ formában.
Októbertõl tavaszig a ki-
zárt társasházak kaphatnak
visszatérítendõ támogatást.
Ezen a két jogcímen tavaly

és idén 150 millió forint
körül volt a társas és önkor-
mányzati lakóházak gázve-
zeték cseréje, felújítása. Az
önkormányzat fenntartja az
eddigi két támogatási mó-
dot, a Gázmûvek pedig a
visszatérítendõ kereteket
támogatja a 10 millió fo-
rinttal - mondta Gergely
József. 

A már meglévõ támo-
gatási rendszer mintaként
szolgált a most kötött
megállapodáshoz. A részt-
vevõ felek remélik, hogy
ezzel a támogatással fel-
keltik a társasházak figyel-
mét, és a pénzforrások bõ-
vülésével azok idõben
megoldják a vezetékrend-
szerek felülvizsgálatát és
felújítását. Így nem fordul-
hat elõ, hogy az emberek
életének és vagyoni biz-
tonságának érdekében a
szolgáltatónak a társasház-
ban szüneteltetnie kell a
gázszolgáltatást.

Gergely József

Fedrid Gábor

TTTTuuuullllaaaajjjjddddoooonnnnoooossssssssáááá    vvvváááálllláááássss    ééééssss    tttteeeettttõõõõttttéééérrrr----bbbbeeeeééééppppíííí ttttééééssss

A kerületfejlesztés jelene
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10 millió forint támogatást ad a Fõvárosi Gázmûvek 

Fõvárosi Gázmûvek Rt.
Központi ügyfélszolgálat
Telefonszám:
06-40-474-474
Fax: 06-1-477-1195
Internet: www.fogaz.hu
ugyfelszolgalat@fogaz.hu
Levelezési cím: 1439
Budapest Pf.: 700.
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Elõzõ lapszámunkban írtunk az MDF fórumáról, ahol Dávid Ibolya tartott elõadást Lehet a po-
litikát másképp is csinálni címmel. A cikkben megjelentekhez Simon Péter, az MDF kerületi
szervezetének elnöke egy kis kiegészítést  kért az egyik résztvevõ által feltett kérdésre adott
válasszal kapcsolatban. Eszerint: Dávid Ibolya beszélt az Euro 2010-re tervezett bevezetésé-
rõl, véleménye szerint ezt egy egyszerû többséggel kormányzó párt ilyen rövid idõ alatt nem
tudja végrehajtani, ezért felmerült, ahhoz, hogy ez valóban zökkenõmentesen történjen, egy
nagy koalíció létrehozására lenne szükség. Megalakítására két nagy párt lenne alkalmas. Ek-
kor merült fel a FIDESZ neve.

Januártól 
sorozatot indítunk
a témákból
A helyi önkormányzat kép-
viselõ-testülete évente egy
alkalommal közmeghallga-
tást tart, melynek idõpontja
idén november 14-ére esett. 

A közmeghallgatás
elõtt a lakosság és civil
szervezetek írásban be-
nyújthatták közérdekû kér-
déseiket,  javaslataikat, me-
lyekre a helyszínen az ille-
tékes bizottság vagy iroda
vezetõje válaszolt. A köz-
meghallgatás rendje szerint
a helyszínen is lehetõség
nyílt a párbeszédre. 

A közérdekû kérdése-
ket és az arra adott válaszo-
kat dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyzõ tolmácsolásában
részletesen olvashatják ja-
nuárban induló új soroza-
tunkban. 

Elõzõ lapszámunk-
ban tájékoztattuk ol-
vasóinkat az évente
egy alkalommal ki-
osztásra kerülõ Er-
zsébetváros Sportjá-
ért kitüntetõ címek
átadásáról. 

A díjat azok kaphatják
meg, akik sporttevékeny-
ségükkel múlhatatlan ér-
demeket szereztek a kerü-
let hírnevének öregbítésé-
ben, illetve kiemelkedõen
sokat tettek az egészséges
életmód terjesztéséért, a
szabadidõs sporttevékeny-
ségéért. 

Idén november 18-án,
a képviselõ-testület rend-
kívüli, ünnepi ülésén ke-
rült sor a kitüntetések át-
adására. A díjazottakat,

Csollány Katalin hegymá-
szót, Németh Józsefet a
BKV Technikai és Tö-
megsport Klubok Egyesü-
letének elnökét, és Sas-
hegyi Istvánt a BKV Elõre
sportkoordinátorát Hun-
vald György polgármester
köszöntötte. Megjelené-

sünk után azonban kide-
rült, hogy az újság készíté-
se közben a méltató cik-
kek mellett a képaláírás-
ban összekevertük a neve-
ket, melyek a fenti fotón-
kon már a helyes sorrend-
ben olvashatóak. A téve-
désért elnézést kérünk!

- Néhány lelkes lakó már
az elsõ pillanattól kezdve
kihasználta az új környe-
zetbarát lehetõséget, ám
ekkor jött a hidegzuhany:
a gondosan szétválogatott
hulladékokat egyetlen au-
tó gyûjtötte össze, így
azokat megint összeke-
verték. A sajnálatos jelen-
ség szerencsére a fõvárosi
vezetésnek is hamar fel-
tûnt, így manapság már
külön gyûjtik be azt, amit
a szorgos és gondos la-
kosság külön gyûjt -
mondta Ripp Ágnes.

Úgy tûnik, hogy a két-
kedõknek nem lett igaza.
A színes edények egyre
hamarabb megtelnek, ami
azt jelenti, hogy mind töb-
ben veszik a fáradságot,
hogy az egyes hulladék-
fajtákat szelektív módon
gyûjtsék. Ráadásul a la-
kókban felmerült az igény
a társasházakon belüli
szelektív hulladékgyûj-
tésre is. Ezért pályázott
tavaly a Környezetvédel-
mi Minisztériumnál a ke-
rület  a társasházon belüli
szelektív hulladékgyûjtési
modellprojekt megvalósí-
tására. A pályázaton 10
millió forintot nyert az
önkormányzat. 

- Felhívás útján ke-
restünk önként jelentkezõ
társasházakat, akik szíve-
sen részt vennének az
úgynevezett „Házhoz me-
nõ” gyûjtési módszer ki-
próbálásában. Fontos
szempont volt, hogy a
modellprojekt lehetõleg a
kerület egy jól behatárol-
ható részére korlátozód-
jon, így ugyanis köny-
nyebb és olcsóbb a be-
gyûjtés. Mivel a legtöbb
jelentkezés Külsõ-Erzsé-
betvárosból érkezett, így

ezen a területen indult
meg a kísérlet, 60 társas-
ház bevonásával. Vala-
mennyi társasház 3 hulla-
dékgyûjtõ edényt kapott:
egyet a papír, egyet a mû-
anyag, illetve egyet a fém
hulladék gyûjtésére. Az
étolaj gyûjtésére alkalmas
zárt edényeket az önkor-
mányzat most gyártatja
le. Az FKF Rt. az edények
egy részét jelenleg heti
három alkalommal, hét-
fõn, szerdán és pénteken
üríti, a fém üdítõs doboz
tartályt heti egy alkalom-
mal, de a tapasztalatok azt
mutatják, hogy ilyen gya-
kori begyûjtésre nincsen
szükség. 

A modellprojektben
résztvevõ lakosság köré-
ben nagy a lelkesedés,
leginkább pozitív vissza-
jelzések érkeznek. A Köz-
tisztasági Egyesület szak-
véleménye alapján a
„Házhoz menõ” gyûjtési
módszer két és félszer ha-
tékonyabb, mint a gyûj-
tõszigetes. Erzsébetváros
az elsõ olyan kerület, ahol
ez a gyûjtési módszer
szervezetten beindult. Jö-
võre, a 3 hónapos modell-
projekt lejártát követõen
újabb 250-300 társasház
kapcsolódhat be a rend-
szerbe. 

Ripp Ágnes

A szelektív hulladékgyûjtés
elsõ tapasztalatai

Néhány évvel ezelõtt még szinte mindenki két-
kedve szemlélte a fõváros-szerte egyre szapo-
rodó színes szelektív hulladékgyûjtõ edénye-
ket. Kétkedve, mert a gyûjtõedények kihelye-
zése önmagában nem jelent szemléletváltást,
márpedig nálunk elsõsorban erre van szükség
- mondta Ripp Ágnes képviselõ, aki a társashá-
zakban történõ szelektív hulladékgyûjtés elsõ
tapasztalatairól számolt be. 

MMMMDDDDFFFF    FFFFÓÓÓÓRRRRUUUUMMMM::::     KKKKIIIIEEEEGGGGÉÉÉÉSSSSZZZZÍÍÍÍTTTTÉÉÉÉSSSS

Sportkitüntetettjeink
HHHHeeeellllyyyyeeeessssbbbbííííttttééééssss

Sashegyi István, Csollány Katalin, Németh József

A jelentõsen megnövekedett ügyfélforgalomra és
a feladatok megfelelõ színvonalon történõ elvég-
zése érdekében az okmányirodán az ügyintézési
idõ az alábbiak szerint változik:

Nap Délelõtt Délután
Hétfõ 08:00-11:00 13:00-17:00
Kedd 08:00-11:00 13:00-15:00
Szerda 08:00-11:00 13:00-17:00
Csütörtök 08:00-11:00 13:00-15:00
Péntek 08:00-11:00 -----
A zökkenõmentes ügyfélforgalom, valamint az ügyfelek vá-
rakozásának minél kevesebb idõre csökkentése érdeké-
ben Okmányirodánk az állampolgárok részére idõpontot
biztosít ügyeik intézéséhez, amit telefonon vagy akár elekt-
ronikus úton is megtehet ( XR rendszer, Ügyfélkapu ügyin-
tézés keretében).
Az ügyintézéssel kapcsolatban megjegyzendõ, hogy az
ügyeiket intézõ ügyfelek nem csak személyesen kereshe-
tik fel irodánkat, hanem telefonon is érdeklõdhetnek, vala-
mint igénybe vehetik a hivatal honlapján található tájékoz-
tatónkat is.

Elérhetõségeink
Telefonszámunk: 462-3136 Fax számunk: 318-0916
Honlapunk: www.erzsebetvaros.hu

Kérjük Ügyfeleink szíves türelmét, megértését.
Okmányiroda

OOOOKKKKMMMMÁÁÁÁNNNNYYYYIIIIRRRROOOODDDDAAAAIIII TTTTÁÁÁÁJJJJÉÉÉÉKKKKOOOOZZZZTTTTAAAATTTT ÓÓÓÓKözmeghallgatás
volt novemberben
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Az Erzsébetvárosi
Esték legutóbbi ren-
dezvényének témája
a „közbiztonság hely-
zete Erzsébetváros-
ban” volt. A házigaz-
da Filló Pál vendége
Nagy-Juhák István a
VII. kerület rendõr-
kapitánya, és Hun-
vald György Erzsé-
betváros polgármes-
tere volt. 

A rendezvényt Filló Pál,
Erzsébetváros országgyû-
lési képviselõje nyitotta
meg, aki beszámolt képvi-
selõi munkájáról, az or-
szágos költségvetéssel
kapcsolatos vitatott
ügyekrõl, illetve arról,
hogy újabb önálló tör-
vényjavaslatot nyújtott be.
A javaslat szerint az állami
és önkormányzati megbí-
zásokat csak olyan cégek
kaphatnák meg a jövõben,
akiknek rendezettek a
munkaügyi viszonyai,
nem kényszervállalkozó-
ként és nem feketén fog-
lalkoztatják dolgozóikat.

Nagy-Juhák  István
rendõrkapitány tájékoztat-
ta a résztvevõket arról,

hogy látványosan javult
az elmúlt két évben a bûn-
ügyi statisztika a kerület-
ben. Eszerint a legtöbb
bûncselekmény tekinteté-
ben a 22. helyen vagyunk
a fõvárosban, ami azt je-
lenti, hogy a 2. helyen va-
gyunk a bûnügyileg leg-
kevésbé fertõzött kerüle-
tek között. Hunvald
György polgármester el-
mondta, hogy döntés elõtt
van egy olyan közbeszer-
zési pályázat amely a bûn-
ügyi figyelõrendszert ki-
terjesztené a lakásokra - a
távfelügyeleti rendszer.
Az egyeztetések lezajlot-
tak, és tavasszal várhatóan
elindul a megvalósítás. 

(A részletekrõl tájékoz-
tatni fogjuk olvasóinkat.)

Ahozzászólások között
felmerült a Klauzál téri pia-
con kialakult problémás
helyzet, mely szerint „itt
minden rossz elõfordul”.
Egyes társasházaknál jelez-
ték, hogy bizonyos lumpen
elemek elõszeretettel viszik
el az ablakrácsokat, hogy

azt a MÉH-nél beváltva be-
vételhez jussanak. Válaszul
a rendõrkapitány elmondta,
hogy decemberben foko-
zott rendõri ellenõrzés lesz
a kerületben. 

A fórum párbeszédes
részében hozzászóltak a ci-
vilszervezetek képviselõi
és a polgárõrök is. Filló Pál
azzal zárta a fórumot, hogy
nyilvánvaló, mennyire fon-
tos a civilek részvétele a

közbiztonsági helyzet javí-
tásáért folytatott harcban.
Erzsébetváros szép példája
annak, hogyha összefog-
nak a civilszervezetek, az
önkormányzat valamint a
hatóság és mindenki meg-
teszi a saját intézkedéseit
(térfigyelõ-rendszer, rend-
õri jelenlét, polgárõri jár-
õrözés stb.) akkor látvá-
nyos eredményeket lehet
elérni. 

A hajléktalanság nehéz
kérdés, sokan önhibáju-
kon kívül kerülnek ebbe a
helyzetbe, és sokan van-
nak, akik lehetõségek hí-
ján a társadalom periféri-

ájára szorulnak. Az egyik
ilyen család régóta kap-
csolatban áll az erzsébet-
városi Fidesszel - tájékoz-
tatott dr. Kecskés Gusztáv.
A helyi csoport egyik tag-

ja, amint tudomást szer-
zett nehéz helyzetükrõl
felajánlotta segítségét. A
Mátrában található lakás
mellé munkát is szerzett
Baloghéknak. 

Támogatott
telefonszámla
December 31-ig lehet igé-
nyelni a telefonszámlához
járó havi ezer forintos támo-
gatást az arra jogosultak-
nak. Az igényléseket a tele-
fontársaságokhoz kell be-
nyújtani. A támogatás az
idõskorúak járadékában ré-
szesülõknek jár, de igényel-
hetik a magasabb összegû
családi pótlékot, rendszeres
szociális segélyt, vagy fo-
gyatékossági támogatást il-
letve alanyi jogon ápolási dí-
jat kapók is. Feltétel, hogy a
jogosult és a vezetékes tele-
fon elõfizetõje ugyanaz a
személy legyen.

Elektronikus 
ügyintézés
A Fõpolgármesteri Hivatal
a jogszabályok elõírásainak
megfelelõen elindítja a
közigazgatási hatósági
elektronikus ügyintézési
szolgáltatást. Ennek
keretében fogadja az e-mail
útján elküldött dokumen-
tumokat, amennyiben azok
a 194/2005. (IX. 22.) kor-
mányrendeletben elõírt
aláírási tanúsítvány fel-
használásával kerültek
aláírásra.

EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossssiiii     eeeessssttttéééékkkk

A közbiztonság helyzete Erzsébetvárosban

Egy új élet lehetõsége

Kecskés Gusztáv segédkezik az indulás elõtti bepakolásnál

Hunvald György polgármester, Filló Pál a rendezvény házigazdája és Nagy-Juhák István
rendõrkapitány tájékoztatta a népes hallgatóságot a kerület közbiztonsági helyzetérõl

A novemberi testületi ülé-
sen elfogadott rendelet ér-
telmében a jövõben a pla-
kátokat, szórólapokat csak
az önkormányzat vagy a tu-
lajdonos engedélyével lehet
a közterületen kiragasztani.
Aki engedély nélkül „plaká-
tol” akár 50 ezer forintra is
büntethetõ. Részletek janu-
ári lapszámunkban.

RRRREEEENNNNDDDDEEEELLLLEEEETTTT AAAA
VVVVAAAADDDDPPPPLLLLAAAAKKKKÁÁÁÁTTTTOOOOZZZZÁÁÁÁSSSS
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Viperával támadt az eladóra
Egy Rákóczi úti ruhaüzlet bevé-
telét rabolta el egy ismeretlen
tettes december elsején. A férfi
az üzletbe belépve a „viperának”
nevezett fémeszközzel ütötte
meg az eladót, majd a kassza
tartalmát magához véve kisza-
ladt a boltból. Az elkövetõ a Kla-
uzál téren beült egy taxiba,
amellyel a Nyugati térre, onnan
pedig ismeretlen helyre távozott.
A grafikán látható elkövetõ 25-30 év körüli, 175-180 cm
magas, kissé testes férfi. Homloka alacsony, tekintete szú-
rós, szeme sötét és mélyen ülõ, szája húsos, álla kerek. El-
követéskor sötét színû farmernadrágot, sötét zöld, orkán
anyagú, combközépig érõ cipzáras, nagy zsebes dzsekit
viselt, továbbá egy fekete cipzáras hátizsákot.

Eltûnt - keresik
A képen látható Boros Alexand-
ra december 1-én tûnt el, azóta
tartózkodási helye ismeretlen. A
tizennégy esztendõs kislány
160 cm magas, vékony, hátkö-
zépig érõ szõkésbarna haja és
kék szeme van. Eltûnésekor
koptatott kék farmernadrágot,
fehér kabátot és fehér színû té-
põzáras, hosszúszáras csizmát
viselt.

A VII. kerületi rendõrkapitányság kéri, aki a fenti

esetekkel kapcsolatban érdemleges információval ren-

delkezik, hívja a kapitányságot a 461-8100 telefonszá-

mon.

A posta felkérésére az Erzsébetvárosi Polgárõrség vállalta, hogy az emelt nyugdíjak kéz-
besítésének ideje alatt, december 23-ig, biztosítja az erzsébetvárosi posták kézbesítõ-
it - tudtuk meg Faragó Sándor szolgálatvezetõtõl (képünkön). A kerületi kapitánysággal
állandó kapcsolatban álló polgárõrök a gépkocsis járõrözés mellett személyi kíséretet
biztosítanak azoknak a kézbesítõknek, akik ezt kérik.

A bevásárló helyeken na-
gyobb a tömeg, a vásár-
lók több pénzt tartanak
maguknál, mint általá-
ban, és figyelmük is in-
kább a vásárlásra kon-
centrálódik, ezért köny-
nyebb észrevétlenül eltu-
lajdonítani értékeiket. A
zseblopások jellemzõ-
en, elsõsorban a zsúfolt
helyeken történnek, kü-
lönösen tömegközleke-
dési eszközökön, a
mozgólépcsõk, az alul-
járók, a bevásárló köz-
pontok, a vásárcsarno-
kok, a bevásárló utcák,
a nagyobb pályaudva-
rok területén. Az elkö-
vetési módszerek - a ta-
pasztalatok szerint -
gyakorlatilag nem változ-
tak az elmúlt évek során,
továbbra is a táskából, a
hátizsákból, illetve a zse-
bekbõl történõ lopások a
jellemzõek. Az elkövetõk
legtöbbször a közlekedési
körülményeket - elsõsor-
ban a fel- és leszállásnál a
tömeget - kihasználva
„dolgoznak”, ritkábban
valamilyen trükköt vet-
nek be. Így például: elté-
vedt turista pénzváltás
utáni érdeklõdését színle-
lik, de elõfordul az úgy-
nevezett „álprostituált”,

„elájulós”, „hol vetted a
kabátot”, vagy a durva,
agresszív magatartással
történõ figyelemelterelés,
a „te verted meg az öcsé-
met” trükk alkalmazása
is. A tettesek változatla-
nul a pénztárcákat, kész-
pénzt, bankkártyákat,

igazolványokat, eseten-
ként mobiltelefont lop-
nak. A zsebesekre nem
jellemzõ, hogy az eltulaj-
donított igazolványokkal
visszaélnek, ezeket álta-
lában eldobják. Ám lé-
nyegesen gyakoribb a
bankkártyával történõ
visszaélés, a tettesek
szinte minden esetben
megkísérlik a pénzfelvé-
telt, illetve a vásárlást. A
sértettek nagy része a
bankkártyája PIN kódját
kártyájával együtt tárolja,
így megkönnyítik az el-

követõk dolgát, lehetõvé
teszik a visszaélést. 

A zseblopás kockáza-
ta jelentõsen csökkenthe-
tõ a következõ ajánlások
megfogadásával. A pénz-
tárcát, bankkártyát te-
gyük biztonságos helyre,
például belsõ zsebbe, ké-
zitáska belsõ részébe.
Nem biztonságos hely a
farzseb, a külsõ kabát-
zsebek és a hátizsákok.
Nagyobb összeget lehe-
tõleg ne tartsunk ma-
gunknál, illetve azt több
helyen tároljuk, ha lehet,

bankkártyával fizes-
sünk. Hasznos lehet a
kis lánccal az övhöz
vagy a táskához rögzít-
hetõ pénztárca. A bank-
kártyát és annak PIN
kódját soha ne tartsuk
egy helyen, pénzfelvé-
tel esetén idegen sze-
mély ne lássa a beütött
kódot, illetve azt, hogy
mennyi pénzt vettünk
fel. Mobiltelefonunkat

lehetõleg ne látható he-
lyen viseljük, tömegköz-
lekedési eszközökön, kü-
lönösen a fel- és a leszál-
láskor figyeljünk környe-
zetünkre, kézi, illetve
válltáskánkat szorítsuk
testünkhöz.

CCCCssssöööökkkkkkkkeeeennnntttthhhheeeettttõõõõ    kkkkoooocccckkkkáááázzzzaaaattttooookkkk

„Karácsonyi” zsebesek

Polgárõrök kísérik a postásokat

A karácsonyi és az újévi ünnepekre való felké-
szülésnek, a növekvõ bevásárló forgalomnak
sajnálatos velejárója a bûnözõk aktívabb tevé-
kenysége. A rendõrség ebben az idõszakban fo-
kozottan ügyel a biztonságra, mindemellett
magunk is sokat tehetünk a bûncselekmények
megelõzése érdekében.

TTÉÉLLII  VVIITTAAMMIINNHHIIÁÁNNYY

- Asszonyom! Már a pisztolyt is alig bírom, adja nekem
legalább a szatyrában lévõ három citromot...
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Közelegnek az ünne-
pek. Ilyenkor figyel-
metlenebbek va-
gyunk. Szeretnénk
mindent idõre elké-
szíteni, túl lenni a be-
vásárláson, sütésen,
fõzésen és persze jó
lenne békében ünne-
pelni is. Gondoltak
már arra, hogy mi-
lyen veszélyek lesel-
kednek ilyenkor
ránk?

Ott van például az adventi
koszorú, amit gyertyával
díszítünk fel, meggyújtjuk
és sokszor felügyelet nél-
kül magára hagyjuk.
Czeba János tûzoltó alez-
redes tapasztalatai szerint
ez nagyon veszélyes. A
koszorú alapanyaga, akár-
csak a karácsonyfáé a fe-
nyõfa, amely a lakásban
lévõ melegtõl könnyen ki-
szárad. Egy nem megfele-
lõen elhelyezett gyertyá-
tól, egy megbízhatatlan
minõségû izzósortól, vagy
akár egy csillagszórótól
pillanatok alatt lángra lob-
banhat. Persze fények nél-
kül nem ünnep az ünnep,
de legalább legyünk óva-
tosak! Ügyeljünk arra,
hogy a gyertyák és az iz-
zók ne érjenek hozzá az
ágakhoz, a tûlevelekhez,
és kapcsoljuk ki az izzó-
sort, amikor elmegyünk
otthonról! Vigyázat, a fe-
nyõben lévõ gyanta hõ,
láng hatására rendkívüli
módon gázosodik, és rajta
a tûz robbanásszerûen ter-

jed. Nem árt tehát, ha van
kéznél egy kis víz, vagy
homok, ha mégis lángra
kap valami, akkor azonnal
tudjunk intézkedni. Bár a
tûzoltóság karácsonykor
is 24 órás szolgálatban
van, inkább ne legyen rá
szükségünk! 

Molnárné Sipos Klára
tûzoltó alezredes a gyer-
mekek gondosabb fel-

ügyeletére szeretné fel-
hívni a figyelmet. A gyer-
tya és a csillagszóró gyúj-
tásánál mindig legyen ott
felnõtt, ha lehet, a gyer-
tyát helyezzék bele in-
kább egy almába, ami na-
gyobb biztonságot ad. Az
adventi koszorút pedig
rakják olyan magasra,
ahol a gyermekek nem ér-
hetik el. A kicsik ne legye-
nek a konyhában a kará-
csonyi ételek elõkészíté-
sénél. Ebbõl származik a
legtöbb baleset! Ha más-
ként nem lehet megolda-
ni, helyezzenek rácsot a
konyhaajtó elé, vagy ha
mindenképpen a konyha a

játszótér, ültessék a gyer-
meket etetõszékbe és ad-
janak neki egy kis „mun-
kát”, amivel kellõképpen
elfoglalhatja magát. 

A petárdázásról
Felnõtteknek és gyerme-
keknek egyaránt fontos
tudniuk az oly népszerû
petárda használatára vo-
natkozó legújabb rendel-
kezést! 

A 2003-as, polgári cé-
lú pirotechnikai eszközök
használatával kapcsola-
tos Kormányrendelet mó-
dosítása egyértelmûen ki-
mondja, hogy november
23-ától magánszemély
petárdát nem használhat.
Ha valaki ezt nem tartja
be, akár százezer forintos
büntetést is kiszabhatnak
rá. Az úgynevezett 1-es
pirotechnikai osztályba
tartozó, vagyis játékos pi-
rotechnikai termékeket

év közben is lehet hasz-
nálni. Ilyenen például a
különbözõ kisebb raké-
ták, durranó borsók, de
ide tartozik a tortagyertya
is. Magyar használati uta-
sítással ellátott terméket
maximum egy kilo-
gramm bruttó tömegig,
csak 14. életévét betöltött
személy vásárolhatja és
birtokolhatja. Kizárólag
Szilveszterkor, este hat
órától január elsején reg-
gel hat óráig lehet hasz-
nálni a 2-es kategóriába
tartozó pirotechnikai esz-
közöket, úgymint a ki-
sebb méretû vulkánok,
bombák, és egyes rakéták.
Megvásárlásuk idejét is
törvény szabályozza:
csakis december 28-a és
december 31-e között ma-
ximum 3 kg bruttó töme-
gig nagykorúak vásárol-
hatják. Az ünnep eltelté-
vel a megmaradt, fel nem

használt pirotechnikai
eszközöket a vásárlás he-
lyére vissza kell vinni.

Nagyon fontos, hogy a
fent említett termékeket
egyes helyeken - közin-
tézményekben, középü-
letek területén, védett
természeti területen és a
„C” tûzveszélyességi ka-
tegóriába tartozó terüle-
ten - csak pirotechnikus
segítségével lehet hasz-
nálni. 

Almási Kitti

Alapvetõen a köz-
rendvédelmi állo-
mány jármûparkját
gazdagítja az a 400
db személygépkocsi,
amelyet Lamperth
Mónika belügymi-
niszter adott át no-
vember végén az
ORFK Rendészeti
Biztonsági Szolgálat
alakulóterén. 

Az átadott jármûveket a
megyei fõkapitányságok,
kapitányságok, a Köztár-
sasági Õrezred valamint
a Rendészeti Biztonsági
Szolgálat (REBISZ) ál-
lománya kapják - derül
ki az ORFK Szóvivõi
Iroda tájékoztatásából. 

A közbeszerzési pá-
lyázat nyertese a Porsche
Lízing és Szolgáltató Kft
vállalja a gépjármûvek
átadásától számított 36
hónapon át tartó tel-
jeskörû szervizszolgálta-
tást, gumiabroncs cseré-
ket és javításukat, 24
órát meghaladó javítás

esetén a csereautó bizto-
sítását, CASCO ügyinté-
zést, asszisztencia szol-
gáltatást. A gépjármûten-
der másik nyertese a
LeasePlan Hungária Rt.
2005. december végéig
újabb 600 db gépkocsit
ad át, melyek ügyintézõi,
bûnügyi területen állnak
szolgálatba.

„Minden perc
számít”
A Magyar Nemzeti Szív
Alapítvány és az Egymá-

sért Alapítvány, az
Innomed Medical Rt. tá-
mogatásával a „Minden
perc számít” program
keretében, 25 db élet-
mentõ defibrillátort aján-
lott fel a Belügyminisz-
térium részére. Ezeket a
készülékeket a REBISZ
új gépjármûveiben he-
lyezték el. A jármûveken
szolgálatot teljesítõ
munkatársak külön okta-
tást kaptak a defibrillá-
torok használatára és ke-
zelésére.

NNNNééééhhhháááánnnnyyyy    jjjjóóóó    ttttaaaannnnááááccccssss    aaaazzzz    üüüünnnnnnnneeeeppppeeeekkkk    kkkköööözzzzeeeelllleeeeddddttttéééévvvveeeellll

Elõzzük meg a karácsonyfa tüzeket és ne használjunk petárdát!

DDDDeeeeffff iiiibbbbrrrr iiii llll llllááááttttoooorrrr     aaaa    jjjjáááárrrrõõõõrrrraaaauuuuttttóóóókkkkbbbbaaaannnn

Új gépkocsikat kapott a rendõrség

FFAAGGYYPPOONNTT  AALLAATTTT

- Adja át a lopott holmit, vagy magára engedem a
pingvinemet!
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A Magyar-Angol
Kéttannyelvû Álta-
lános Iskola és Ven-
déglátó Szakiskola
angolul tanuló diák-
jai és a nyelvet tanító
tanárai immár hato-
dik éve vannak kap-
csolatban külföldi is-
kolákkal a Tempus
Közalapítvány Soc-
rates Comenius 1
pályázata általános
iskolai kulturális
partnerkapcsolat
programja keretén
belül.

- Az elmúlt tanévben a
szabadidõs tevékenysé-
gek témakörön belül játé-
kokat, posztereket, fotó-
kat készítettek és cserél-
tek egymás között a részt-
vevõk, hogy megismerjék
az egyes nemzetek sajá-
tosságait, jellemzõit - tá-
jékoztatott Márta Edit
igazgató. - Az utcai búto-
rokat, üdvözléseket, a
családot, a ház berendezé-
seit, a ruhákat, jellemzõ
szórakozásokat megneve-
zõ többnyelvû szótár ösz-
szeállításával tették lehe-
tõvé, hogy a közös angol
nyelv segítségével ízelítõt
kapjanak egymás anya-
nyelvébõl is. Nagyon iz-
galmas volt a hagyomá-
nyok, szokások, hitvilág
témakör is, melyet leve-
lek, könyvek, kézimun-
kák, játékok, naplók, a
gyerekek által készített al-
bumok, plakátok segítsé-
gével mutattak be egy-
másnak. Kiépült és mû-
ködik a partnerek között
egy e-mail-hálózat, mely-
nek segítségével a gyere-
kek napi kapcsolatban
vannak egymással. En-
nek, a barátkozás mellett,
nagyon fontos funkciója a
nyelvhasználat gyakorlá-
sa is.

A jelenlegi angol (Bir-
mingham), német (Bel-
gern) és olasz (Varese)
partneriskolák képviselõi-
nek részvételével novem-
ber közepén, Budapesten
zajlott a programot záró
projektév munkájának

elõkészítése. A látogatás
során a vendégek izgal-
mas tanítási órákon vehet-
tek részt a Dob utcai isko-
lában, illetve megismer-
kedtek Budapest neveze-
tességeivel, részt vettek a
pedagógus vigadalmon,
ahol a kerület vezetõi is
köszöntötték õket, vala-
mint egy kellemes napot
töltöttek Szentendrén.

A találkozó fontos
feladata volt a programot
záró év munkájának
megbeszélése. Igazán ne-

héz dologra vállalkoztak
a gyerekek: a közélet ak-
tualitásaival ismerked-
nek meg. Az egyes ese-
ményeket - az életkori
sajátosságoknak megfe-
lelõen - a diákok által ké-
szített cikkek, riportok,
híradások segítségével
fogják feldolgozni. A
munka során lehetõségük
nyílik arra is, hogy az
adott történéssel kapcso-
latban kifejtsék vélemé-
nyüket, esetleg vitatkoz-
zanak egymással. 

Idén kilenc kerületi
óvodás csapat neve-
zett be a Mikulás
Kupa Óvodás Vetél-
kedõre. Az esemény-
re december 3-án
került sor az Erzsé-
betvárosi Sportköz-
pontban. 

A hangulatos sportvetél-
kedõ Devosa Gábor, a
mûvelõdési bizottság el-
nökének megnyitóját kö-
vetõen vette kezdetét. Az
ovisok különbözõ, játé-
kos, ügyességi feladatot
hajtottak végre: volt
szlalomfutás, frizbi-váltó,
pók-járás, páros alagút-
váltó és labdagurító váltó.

Három selejtezõt tar-
tottak, minden selejtezõ
forduló elsõ helyezettje a
szuperdöntõbe, második
helyezettje a nagy döntõ-
be, míg a harmadik a kis

döntõbe jutott be. Eredmé-
nyeik alapján a kis döntõt a
Gróf Brunszvik Teréz
Óvoda csapata, a nagy
döntõt a Csicsergõ Óvoda
nyerte meg. A szuperdöntõ
legjobbja a Liget Óvoda
lett, második helyen az Ist-
ván utcai óvoda, a harma-
dikon pedig a Nefelejcs
Óvoda csapata végzett. A
verseny minden részvevõ-
jét Mikulás csomaggal
ajándékozták meg, a szu-
per döntõ I-III. helyezettjei
kupát, érmet és oklevelet
kaptak, a további döntõk I-
III. helyezettjei érmet és
oklevelet. A díjakat átadta:
Gerenday Ágnes képvise-
lõ, a zsûri elnöke, valamint
a zsûri tagjai Schmidt Zol-
tán és Varga Tibor képvi-
selõk, továbbá Devosa Gá-
bor és Kecskés Gusztáv
képviselõk.

A szuper döntõ 1. és
2. helyezett csapata - a Li-
get Óvoda és az István ut-
cai óvoda - képviseli Er-
zsébetvárost a Budapesti
Szabadidõsport Szövet-

ség által szervezett Fõvá-
rosi Szabadidõ Kupa
Óvodás Vetélkedõjén,
amelyet 2006. március
18-án rendeznek meg a
BSE Csarnokban.

Az iskola újdonsült fióká-
inak zenés, vidám és szel-
lemes bemutatkozó mû-
sorával, a gólyaavatással
és a vetélkedõkkel színe-
sített rendezvény legna-
gyobb sikerének az osz-
tályfõnökökrõl készült
karikatúrák bemutatása
bizonyult.

- Gólyabáljaink alkal-

mával immáron szokássá
vált az új tanárok felavatá-
sa is. Ebben az évben a 74
kilencedikes kis gólyán
kívül 5 új kollégát is kö-
szönthettünk. Reméljük,
hogy mindnyájan befoga-
dó, meleg fészekre talál-
nak iskolánkban - mondta
Sevecsekné Hosszú Mária
igazgatónõ.

PPPPaaaarrrrttttnnnneeeerrrr iiiinnnnttttéééézzzzmmmméééénnnnyyyyeeeekkkk    llllááááttttooooggggaaaattttáááássssaaaa    aaaa    DDDDoooobbbb    uuuuttttccccaaaaiiii     iiiisssskkkkoooolllláááábbbbaaaannnn

Barátkozás és nyelvgyakorlás
Gólyabál 
„Kertész” módra

Mikulás Kupa 2005

A Dob utcai iskola hat éve ápol kapcsolatot külföldi part-
neriskolákkal

A szupedöntõ dobogósai: a Liget óvoda, az István utcai
óvoda és a Nefelejcs óvoda csapatai

Az iskolam hagyományos Gólyabálján vidám mûsorral
mutatkoztak be a kilencedikesek

Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Infor-
matikai Szakközépiskola Kertész utcai épülete
adott otthont a kilencedik osztályos "gólyák"
szárnypróbálkozásainak, azaz a hagyományos
Gólyabálnak. 
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KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

ÉS BÉKÉS, BOLDOG, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

Jézus születését több évszámhoz is
kötötték, mégis december 25-e lett
az ünnep idõpontja.  Erre a napra
esett a Mithrasz napisten emlékére
megült Legyõzhetetlen Nap szüle-
tése, a népszerû pogány ünnep.
Még ekkor, a IV. században sok
egyház átvette a december 25-i dá-
tumot, majd az V. századtól kiala-
kult az elõkészületi idõ (advent) és
a karácsony vigíliája (szenteste).  

A karácsony Jézus születésé-
nek és a szeretetnek az ünnepe. A
karácsonyt megelõzõ hosszú téli
estéken együtt volt a család. Ami-
kor az esthajnal csillag már feljött,

akkor került sor a karácsonyi va-
csora elfogyasztására. Ezt sok ház
udvarán a gazda puskalövése
elõzte meg a gonoszlélek elriasz-
tására. A karácsonyi asztal elkép-
zelhetetlen hal, bejgli, valamint
alma és dió nélkül. Akerek alma a
családi összetartozás jelképe. Ka-
rácsonykor piros csíkos terítõt tet-
tek az asztalra, melynek varázs-
ereje volt: bõséget, egészséget ho-
zott, ezért késõbb sütõ- vagy vetõ-
abrosznak használták. Karácsony-
kor a fõ étel a pulyka és a diós-
mákos bejgli. Szinte valamennyi
karácsonyi ételnek mágikus jelen-

tése van. A bab, a borsó, és a mák
bõséget biztosított, a diót használ-
ták rontás ellen, sõt jövendöltek is
belõle, hogy ki lesz beteg a követ-
kezõ évben. Az alma az egység,
egészség, szépség szerelem szim-
bóluma volt. Elmaradhatatlan étel
a hal. Ez városi hagyomány, és
bécsi eredetû, hiszen rántva kell
elfogyasztani. A halpénz, a hal-
pikkely sok pénzt jelent. 

Sok helyen nem szedték le az
asztalt, éjjel is ott maradt az étel,
hogy a család majd bõségben él-
jen, és az éjjel betérõ Jézuska talál-
jon ennivalót.

LAPUNK KÖZÉPSÕ NÉGY OLDALÁN, IMMÁR HAGYOMÁNYOSAN, ÜNNEPI MELLÉKLETET ÁLLÍTOTTUNK ÖSSZE A KARÁCSONYI, SZILVESZ-
TERI, ÉS ÚJÉVI HAGYOMÁNYOKBÓL, A KERÜLETI PÁRTOK ÜNNEPI RENDEZVÉNYEIRÕL VALAMINT A SZERKESZTÕSÉGÜNKHÖZ MEGKÜLDÖTT

ÜDVÖZLÕLAPOKBÓL. FOGADJÁK SZERETETTEL ÖSSZEÁLLÍTÁSUNKAT!
„ERZSÉBETVÁROS” SZERKESZTÕSÉGE

A karácsony hagyománya
A karácsony szláv eredetû szó, legrégibb alakjában „lépõ”, „átlépõ”, „fordulónap”, „nap-
fordulat” lehetett a jelentése. A karácsonyt, mint ünnepet valószínûleg Rómában, az i.sz.
IV. században ülték meg elõször a keresztények. 

SZDSZ-karácsony az Almássy-n

Akorábbi évek hagyományai
szerint az SZDSZ kerületi
szervezetének két tagja, Gál
György a 10-es és Molnár Ist-
ván a 9-es választókerület
képviselõje, az Almássy téri
Szabadidõközpontba invitál-
ta karácsonyi ünnepségre a
választókerületek idõs lakóit. 

Idén immár 320 vendég fogadta el
a meghívást. A vendégek részesei
lehettek a Sziget színház mûvészei,

Pintér Tibor és Németh Anikó - aki
egyébként Demszky Gábor fõpol-
gármester felesége - által bemuta-
tott színvonalas elõadásnak. A
résztvevõk a 45 perces mûsor után
ajándékcsomagot kaptak a képvise-
lõktõl, majd kötetlen beszélgetés
kezdõdött a vendéglátók és vendé-
geik között. A rendezvényen részt
vett Demszky Gábor fõpolgármes-
ter és Koromzay Annamária alpol-
gármester is. 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Sikerekben Gazdag, Nagyon Boldog Új Évet kívánunk

minden kedves erzsébetvárosinak!
MSZP Erzsébetvárosi Szervezete

A gyertya
A Biblia alapján
a Logosznak, a
Világ Fényének
a szimbóluma, a
k e r e s z t é n y
szimbolikában
Krisztus jelképe. A gyertya is meg-
semmisül, miközben fényt ad, mi-
ként az Üdvözítõnek is meg kellett
halnia, hogy az embereket meg-
váltsa. A gyertya a Szentháromsá-
got testesíti meg a láng, a kanóc
és a viasz egysége folytán. A ma-
gyar néphit szerint a mennyor-
szágban mindenkinek van egy égõ
gyertyája, ameddig az lángol, ad-
dig él az ember.

KKKKAAAARRRRÁÁÁÁCCCCSSSSOOOONNNNYYYYIIII
JJJJEEEELLLLKKKKÉÉÉÉPPPPEEEEKKKK

A több mint 300 vendég köszöntésére megérkezett Demszky Gábor
fõpolgármester is
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A különbözõ ünne-
pek során a fák,
örökzöldek szerepe
minden népnél nagy
volt. A magyar népi
hagyományokban a
karácsonyi életfa
vagy termõág te-
kinthetõ a kará-
csonyfa elõdjének. 

A karácsonyfa bibliai
eredetû magyarázata sze-
rint õsi, családfa jelentés-
sel bír, eszerint Jézus
családfáját is jelenti. Va-
lamint kapcsolatba hoz-
zák a bibliai tudás fájával
is, hiszen karácsony nap-
ja Ádám és Éva napjára
esik. A karácsonyfa-állí-
tás német eredetû szokás,
a 17. században terjedt
el. A németek abban a
hitben éltek, hogy a téli
napforduló idején a go-
nosz szellemek kiszaba-
dulnak, és szabadon csa-
tangolnak a világban. A
kísértetektõl csak úgy
menekülhetnek meg, ha
az élet örökzöldje, a fa
alá húzódnak. 

M a g y a r o r s z á g o n
csak múlt század máso-
dik felében kezdett ter-
jedni a bécsi udvar ösz-
tönzésére. Elõször csak a

nemesi családoknál, ké-
sõbb a módosabb polgá-
roknál is. A karácsonyfa-
dísz korábban alma, dió,
házilag készített sütemé-
nyek, mézeskalács volt.

Az 1880-as években je-
lent meg az üvegdísz. Ma
már egyre nagyobb fákat
állítanak, üvegdíszekkel,
szaloncukorral és színes
égõkkel.   

Az Erzsébet körúti polgármesteri hivatal elõtt a hagyomá-
nyoknak megfelelõen felállították a „mindenki kará-
csonyfáját”, ezzel is jelképezve, hogy a kerület is az ün-
nepekre készülõdik. 

EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossss    üüüünnnnnnnneeeeppppiiii     ddddíííísssszzzzeeeekkkkbbbbeeee    ööööllll ttttöööözzzzöööötttttttt

ffffeeeennnnyyyyõõõõffffáááájjjjáááátttt     aaaa    hhhhiiiivvvvaaaattttaaaallll     eeeellllõõõõtttttttt     áááállll llll íííí ttttoooottttttttáááákkkk    ffffeeeellll

Angyalok
Az angyalok a Bibliában az Úr
küldötteiként keresik fel az embe-
reket, vagy dicsõítve állnak az Úr
körül.
Az angyalok kilenc hierarchiája
az embertõl az Istenhez való fel-
emelkedés fokozatait szimboli-
zálja. Eleinte szárnyak nélkül, a
IV. századtól jelennek meg a
szárnyas angyalok, majd ké-
sõbb a reneszánsztól a szárny
ismét eltûnik a vállukról. Az an-
gyalok fejedelmei a hét arkan-
gyal, a három legnépszerûbb:
Mihály, Gábor, Rafael. Mihály
(Mikhaél) az ítélkezõ, a gonosz
legyõzõje, középkor harcias
szentje. Gábor (Gábriel) a hírho-
zó. Attribútuma  a liliom vagy a
jogar. Ráfáel a gyógyító és az
õrangyalok vezetõje.

KKKKAAAARRRRÁÁÁÁCCCCSSSSOOOONNNNYYYYIIII JJJJEEEELLLLKKKKÉÉÉÉPPPPEEEEKKKK

Sokan nem tudják,
hogy Gábriel arkan-
gyalt láthatjuk a Hõ-
sök terei Millenniumi
(Ezredéves) emlékmû
mintegy 36 méter
magas oszlopán is

Advent
A latin eredetû szó (adventus) megérke-
zést jelent. A Jézus születésére való vá-
rakozás, a felkészülés, a reménykedés
idõszaka. A régi idõkben éjfélkor ha-
rangszó hirdette advent, valamint az
egyházi év kezdetét. Eredete az V-VI.
századra tehetõ.

KEGYELETTELJES 

KARÁCSONYT

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET

KÍVÁN A

MAGYAR DEMOKRATA

FÓRUM

ERZSÉBETVÁROSI

SZERVEZETE NEVÉBEN

SIMON  PÉTER  ELNÖK

A karácsonyfa története
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Három királyok
A három királyokat
a IX. századtól
Gáspárnak, Meny-
hértnek és Boldi-
zsárnak nevezték,
s a három életkor,
illetve a három, ak-
kor ismert földrész
- Európa, Ázsia,
Afrika - szimbólu-
mává lettek. A
napkeleti bölcse-
ket, akiket a messi-
ás csillaga vezeti a
gyermek Jézushoz,
Máté evangéliuma említi. Ajándékainak jelké-
pes értelme van:az aranyat mint földi királynak,
a tömjént mint  istennek és a halott bebalzsa-
mozására szolgáló mirhát mint a keresztfán
szenvedõ embernek adták át Jézusnak.

KKKKAAAARRRRÁÁÁÁCCCCSSSSOOOONNNNYYYYIIII JJJJEEEELLLLKKKKÉÉÉÉPPPPEEEEKKKK

Aranyosmaróti mes-
ter, 1460 körül

Regölés
István napjától, december 26-tól
újévig jártak a regösök. Lénye-
gében természetvarázsló ének-
mondás, köszöntés-bõségva-
rázsló, párokat összeboronáló,
adománygyûjtõ szokás volt. Kü-
lönféle énekeket adtak elõ, és
jókívánságokat mondtak a ház
lakóinak. Nyelvészeink szerint a
regölés finnugor eredetû, és eti-
mológiailag összefügghet a régi
magyarok sámánjainak eksztá-
zisba esésével is.

Borszentelés
December
27-én, Szent
János napján
szokás volt a
bor megáldá-
sa. Ezen a
napon min-
den család
bort vitt a
templomba,
melyet a pap megáldott. A szentelt
bornak mágikus erõt tulajdonítot-
tak. Beteg embert, állatot gyógyí-
tottak vele.

Aprószentek
A Heródes parancsára tömege-
sen kivégeztetett betlehemi kis-
dedek emlékünnepe. Aprószent
minden csecsemõ, akit Heródes
király a gyermek Jézus keresé-
sekor megöletett. Az Aprószen-
tek-napi vesszõzés, az új esz-
tendei szerencsekívánás különös
fajtája.

KKKKAAAARRRRÁÁÁÁCCCCSSSSOOOONNNNYYYYIIII
HHHHAAAAGGGGYYYYOOOOMMMMÁÁÁÁNNNNYYYYOOOOKKKK

A december 31-ei szilveszteri szo-
kások és babonák legtöbbje az idõ-
jóslással kapcsolatos. A hiedelmek
szerint, ha az újév napján szépen
süt a nap, ak-
kor jó év
lesz, ha csil-
lagos az ég,
rövid lesz a
tél, ha pedig
piros a haj-
nal, szeles
lesz az esztendõ. Manapság pezs-
gõzés, újévi fogadalmak jellemzik
az év utolsó napját, pedig eredeti
szerepében bõségvarázsló és gond-
ûzõ mágikus praktikákat felvonul-
tató õsi szokásról volt szó. Nem
mindegy, hogy mit eszünk az év
utolsó és elsõ napján. 

Jósló ételek
Nézzünk néhány jósló ételt: - a sze-
mes termények (rizs, köles) és a hü-
velyesek (lencse, bab) bármilyen

formában fo-
gyasztva a
házra pénzbõ-
séget jósoltak
� az újévi
malac azt je-
lentette, hogy
a malac befelé

túr, tehát a szerencse is befelé jön a
házba �a baromfi fogyasztása nem
ajánlott, mert az meg kifelé kaparná
a szerencsét � hallal óvatosnak kell
lenni, mert folyó menti vidéken
ugyan szerencsét hoz, máshol vi-
szont épphogy baljós állat, vele
úszik el a háziak szerencséje.

Modern 
hagyományok
Manapság, fõleg a városokban
dívik éjfél után a virslivacsora.
Ezt a szokást állítólag az a hit
táplálja, hogy a virsli „malacból”
van. Abba ne menjünk bele, hogy
mibõl készül az újévi elsõ falat,
viszont ha hiszünk a hiedelmek-
ben mindenképpen készítsünk
elõ egy tál
lencsét a ja-
nuár elsejei
ebédhez. A
lencséhez
pedig kivá-
lóan illik a
szilveszteri
m a l a c s ü l t
maradéka.

AAAAzzzz    éééévvvv    uuuuttttoooollllssssóóóó    nnnnaaaappppjjjjaaaa

Szilveszteri varázslatok

ÁLDOTT 

KARÁCSONYT

ÉS 

BOLDOG ÚJ ÉVET

KÍVÁN

MINDEN

ERZSÉBETVÁROSI 

LAKÓNAK
VARGA TIBOR

KÉPVISELÕ

dr. Kecskés Gusztáv
képviselõ, 

választókerületi elnök
Fidesz

Kellemes
Karácsonyi

Ünnepeket és
Boldog Új
Évet kíván
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Karácsony külföldön
Az év vége és az újév kezdete már õsidõk óta szinte minden nép számára búcsúzással és ünneplés-
sel telik. Az óév eredményeire emlékezve és a jövõt tervezve ünnepléssel léptek át az újesztendõbe.
Ezek az év végi ünnepek hosszú idõn keresztül egybeestek a téli napforduló idejével, a csillagászati
újév kezdetével. Így a régi idõkben az újév kezdete nem január 1-e, hanem december 25-e környé-
kére esett. A karácsonyt vallástól, nemzeti hagyományoktól függõen ünneplik az emberek, azonban
egy biztos: a decemberi ünnep manapság már az egész világon szinte ugyanazt jelenti: az emberek
békében, szeretetben ünneplik a kis Jézus születését. Összefoglalónkból betekintést nyerhetnek ol-
vasóink a különbözõ népek szokásaiba. 

Ajándékcsomagolás
Ha már eljutottál odáig,
hogy minden szekrény alján,
tetején, és ágy alatt eldug-
dostad a szeretteidnek szánt
ajándékot, akkor jusson
eszedbe, hogy nem végez-
tél még: azokat idõben be is
kell csomagolni.

Emlékfotók, 
filmek
A szentestérõl, fõleg ha kis-
gyermek van a családban
sokan készítenek fotót vagy
filmfelvételt. A gépek elõké-
szítése nem elég, gondos-
kodj elemrõl, feltöltött akku-
ról, filmrõl és kazettáról is.

A fényfûzér
Ma már a karácsonyfa elen-
gedhetetlen része az égõ-
sor, melyrõl mindig az utolsó
pillanatban derül ki, hogy
mégsem ég. Nem árt egy
héttel az ünnep elõtt kipró-
bálni.

Christmas Day
Anglia
A karácsonyi készülõdés
már októberben elkezdõ-
dik. A bejárati
ajtókat és az
ablakokat fe-
n y õ á g g a l ,
gyertyával, di-
óval, mogyo-
róval dekorál-
ják, és feldí-
szített fenyõfát
állítanak a
szobába. A
gyerekek de-
cember 24-én
este kikötik a
hosszú, piros gyapjúzok-
nijukat a kandalló fölé,
mert karácsony éjjelén
Santa Claus vagy Father
Christmas a kéményen át
a kandallóba ereszkedik,
hogy megtöltse ajándék-

kal.  A protestáns angol-
szász karácsony nem is-
meri a szenteste fogal-
mát, itt az ünnep a

C h r i s t m a s
Day-jel de-
cember 25-én
kezdõdik. A
fára szalon-
cukor formá-
jú pukkanó
bonbont is
akasztanak,
melyben kis
a j á n d é k o k
rejtõznek. Az
ajándék ki-
bontása után

következik az ünnepi
ebéd, töltött pulykával,
zöldségkörettel, krumpli-
pürével. A fénypont az íz-
letes, fûszeres karácsonyi
puding.  A házilag készí-
tett süteménybe szeren-

cse pénzt rejtenek, aki
megtalálja, szerencsés
évre számíthat.

A Weihnachtmann
hozza az ajándékot
Németország
Lámpafüzérekkel, szala-
gokkal, fenyõágakkal dí-
szítik az utcá-
kat. Advent
idején meg-
nyílik a kará-
csonyi vásár-
nak nevezett
b ó d é v á s á r ,
ahol sült halat,
kolbászt, süte-
ményeket és
tócsnit lehet
enni. A karácsonyi menü
fõétele a libasült és elen-
gedhetetlen a püspökke-
nyér. Télen igen kedvelt
ital a Glühwein, a forralt
bor. A karácsonyi aján-
dékokat nem a Jézuska
hozza a gyerekeknek,
hanem a mi Mikulá-
sunkra emlékeztetõ
Weihnachtmann.

Mézeskalács
házikó
Svédország
A svéd karácsony már de-
cember 13-án, Luca nap-
ján elkezdõdik. A katoli-
kus hagyomány szicíliai
Szent Lucá-
nak állít
i l y e n k o r
emléket, de
itt azért ne-
vezetes ez a
dátum, mert
ekkora esett
az év legrö-
videbb nap-
ja. Az egyik ünnepi étel a
sáfrányos kalács. A kará-
csonyt megelõzõ héten a
családok gyömbéres mé-
zeskalácsból házikót épí-
tenek. A kalácshoz két
újabb karácsonyi fûszert,

gyömbért és fahéjat hasz-
nálnak.  A karácsony este
az ünnep fénypontja.
Ilyenkor halak, pástéto-
mok, különbözõ káposz-
ták mellett sült sonkát fo-
gyasztanak sok mustárral.
Szintén mustárral tálalják
a svéd karácsonyi halkü-

lönlegességet,
a lutfisket. Ez
szárított tõke-
halból készül,
kb. három hé-
tig beáztatják
vízben és egy
hétig lúgos ol-
datban, hogy
megpuhuljon.

Gyertyagyújtás
elõtt szaunázás
Finnország
December 24-én, ponto-
san 12 órakor, a turkui
régi városháza erkélyé-
rõl a polgármesteri hiva-
tal egyik vezetõje kihir-
deti a karácsonyi békét.
A karácsonyesti otthoni
gyertyagyújtást megelõ-
zi a szaunázás, majd szû-
kebb családi körben el-
csendesülve, együtt hall-
gatják a Bibliából felol-
vasott karácsonyi evan-
géliumot. A karácsony-
esti étkezés hosszabb
idõn át külön asztalon

maradó fo-
gásai: álta-
lában sonka,
vagy ritkáb-
ban pulyka-
sült, többfé-
le sütõfor-
mában sü-
tött étel:
k r u m p l i ,

sárga-és karórépa, máj-
pástétom, szilvaleves,
egy szem mandulát tar-
talmazó rizskása, a man-
dula elfogyasztója a kö-
vetkezõ évben megháza-
sodik. 

A Télapó színe a piros

Az MSZP-frakció tagjai a kerületi óvodákba látogattak Mikulás ünnepe alkalmából. A
Rózsák tere 6-7. szám alatti oviba Filló Pál, Erzsébetváros országgyûlési képviselõje
látogatott el, a Nefelejcs utcai kicsinyekhez Fedrid Gábor képviselõ, az Akácfa utcai
ovisokhoz Devosa Gábor képviselõ és Gergely József alpolgármester, a Rózsa utcai gye-
rekekhez Demeter Tamás alpolgármester és Kispál Tibor képviselõ személyében kuk-
kantott be a nagyon várt, ajándékosztó vendég. Fotónkon az István utca 34. szám alat-
ti óvodások, a Télapó és az egyik  krampusz szerepében Erzsébetváros polgármestere
Hunvald György. 
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Dr. Telegdiné Tóth Mária
az EPSZK igazgatója kö-
szöntötte a megjelente-
ket, többek között
Hunvald György polgár-
mestert, Demeter Tamás
és Gergely József alpol-
gármestereket, utóbbit
felkérve a rendezvény
megnyitására. Gergely
József megnyitója után
Hunvald György adta át
az emléklapokat a pályá-
zat résztvevõinek. Ezt
követõen Marosi Eszter
mûvészettörténész és
Szamódy Zsolt a Magyar

Fotómûvészek Szövetsé-
gének elnöke értékelte a
pályamunkákat. Eszerint,
a tavalyi pályázathoz ké-
pest, idén kevesebb, ám
színvonalasabb pályamû
érkezett, különösen a ko-
vácsoltvas mûvészetrõl
készült fotók arattak si-
kert. A szakmai zsûri
döntése szerint az elsõ
díjat Molnár András ér-
demelte ki, a másodikat
Szita László, a harmadi-
kat Tóth András, a külön-
díjat Aranyossy László
vehette át.

Bár dekorációnak
sem volt utolsó, a szí-
nes léggömbök fontos
szerepet töltöttek be a
„Ki tud többet Erzsé-
betvárosban?” vetél-
kedõ döntõ forduló-
jában november 14-
én. A Magyar-angol
kéttannyelvû iskolá-
ban megrendezett já-
tékos verseny az ER-
NA rendezvénysoro-
zatának része volt.

Az Erzsébetvárosi Peda-
gógiai Szolgáltató Köz-
pont által szervezett játék
elsõ fordulójában a jelent-
kezõ csapatok Erzsébetvá-
ros különbözõ helyszíneit
bejárva, a látottakkal kap-
csolatos feladatokat oldot-

tak meg, míg a második
fordulóban egy helytörté-
neti albumot kellett készí-
teniük. 
A döntõre november 14-
én került sor, amelynek a
hagyományokhoz híven
az elõzõ évi vetélkedõ
gyõztes iskolája adott ott-
hont, ezúttal a Magyar-
Angol Kéttannyelvû Ál-
talános Iskola és Ven-
déglátóipari Szakiskola.
Márta Edit igazgatónõ
köszöntõje után Devosa
Gábor képviselõ (képün-
kön), a mûvelõdési bi-
zottság elnöke nyitotta
meg a rendezvényt. 

A kérdések nehézsé-
gét a különbözõ színû lu-
fik jelezték, amelyekben

egy-egy témakör volt el-
rejtve, és amelyhez a csa-
patok egy egyszerû gom-
bostû segítségével jutot-
tak hozzá. A kérdések
irodalmi, logikai, képzõ-
mûvészeti, zenei, az Eu-
rópai Unióval, illetve Er-
zsébetvárossal kapcsola-
tos témákban voltak
megadva. A vetélkedõt a
Magyar-angol kéttan-
nyelvû iskola Arcok csa-
pata nyerte (tagjai: Orosz
Bálint, Szegi Huba, Dá-
vid Nándor, Gyarmati
Ádám, Hebõk Pál). A
második és harmadik he-
lyen az Erzsébetvárosi is-
kola Pegazus, illetve
Vajdaffy Ernõ csapata
végzett.

Origami, kirigami, bábuk,
babák és más csodák vol-
tak láthatóak azon a kiállí-
táson, amely az erzsébetvá-
rosi iskolák és óvodák mun-
káiból nyílt a Liget Óvodá-
ban november 11-én. Az Er-
zsébetvárosi Pedagógiai
Szolgáltató Központ által
szervezett és az ERNA kere-
tein belül megvalósult kiál-
lítás a gyerekek és a peda-
gógusok megannyi elraga-
dó alkotását mutatta be. Az
ünnepségen az Akácfa óvo-
da és a Dob utcai iskola nö-
vendékei adtak mûsort,
melynek során elhangzott a
kiállítás címét adó Szabó
Lõrinc vers is. A rendez-
vényt Fedrid Gábor képvise-
lõ (képünkön) nyitotta meg.

FFFFoooottttóóóóppppáááállllyyyyáááázzzzaaaatttt     ééééssss    kkkkiiiiáááállll llll íííí ttttáááássss

„Az én Erzsébetvárosom…”
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Léggömbökbe bújtatott témák
Kovácsoltvas mûvészet Erzsébetvárosban,
vagy Életképek Erzsébetvárosban - e témák-
ban hirdetett meg fotópályázatot az Erzsébet-
városi Pedagógiai Szolgáltató Központ
(EPSZK). Az eredményhirdetésre és a legjobb
pályamunkákból rendezett kiállítás megnyitá-
sára november 17-én került sor az Erzsébetvá-
rosi Közösségi Házban.

„Sokat tud az én kezem”

Az önkormányzat 2005. december 10-tõl 2006. április 30-ig
iskolai szünetek és ünnepnapok kivételével minden szomba-
ton megnyitja oktatási-nevelési intézményeinek tornatermeit
a sportolni vágyó kerületi lakosok számára. Az iskolákban a
helyi sajátosságoknak megfelelõ sportolási lehetõségeket
ajánlanak. A helyszíneken szakképzett foglalkozásvezetõk
biztosítják a szakszerû és biztonságos sportolás kereteit. A
sportolási alkalmakon való részvétel regisztrációs kártya ki-
váltásához kötött. A regisztráció feltételei: VII. kerületi beje-
lentett lakcím és 500 Ft/év díj megfizetése. A regisztrációs
kártya a helyszíneken a foglalkozások elõtt, vagy a sport
csoport irodájában (1076 Budapest, Százház u. 9-23. hét-
köznap 8.00-16.00, pénteken 8.00-13.00) 2005. januárjától
kezdõdõen váltható ki. Kérjük, a programokra vigyen magá-
val lakcím azonosítót (személyi igazolvány, lakcímkártya),
mellyel igazolni tudja, hogy VII. kerületi lakos.
A helyszíneken váltócipõ használata kötelezõ! További infor-
máció: a polgármesteri hivatal sport csoportjánál, tel.: 351-
7461, e-mail: sport@erzsebetvaros.hu.

LLLLAAAAKKKKOOOOSSSSSSSSÁÁÁÁGGGGIIII NNNNYYYYIIIITTTTOOOOTTTTTTTT
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1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117

December 17-én, szombaton 17,30-kor meggyújtjuk a negyedik
gyertyát az adventi koszorún.  December 24-én, szombaton 16
órakor a hittanosok pásztorjátéka a templomban. Ezen a napon
este 18 órakor nem lesz szentmise. 24 órakor éjféli mise. A temp-
lomot 23 órakor nyitjuk. December 25-én, vasárnap, Karácsony
ünnepe. December 26-án, hétfõn, Karácsony másnapján Szent
István, elsõ vértanú ünnepe. Ünnepi miserend. December 30-án,
pénteken a Szent Család ünnepe. December 31-én, szombaton,
17,40-kor litánia, 18 órától év végi hálaadás, szentmise, lelki-
pásztori beszámoló Január 1-jén vasárnap, Újév napja, Szûz
Mária Isten-anyaságának ünnepe, 17,40-kor litánia. 

ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd----hhhháááázzzz iiii
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Az írásos források szerint -
eltérõen a templomban lévõ
emléktáblán szereplõ dátum-
tól (1905. október 14.) - hiva-
talosan az elsõ görög katoli-
kus szent liturgia 1905. de-
cember 3-án volt templo-
munkban.  Erre emlékez-
tünk december 4-én, a 10
órai szent liturgián, melyen a
szentbeszédet dr. Janka
György teológiai tanár, egy-
háztörténész tartotta. 

Beszédében párhuzamot vont két
1905-ben történt esemény között,
illetve elsõsorban a harmadik
máriapócsi könnyezésrõl beszélt,
mely 1905. december 3-18. és
30-31. napjain történt. A könnye-
zés elsõ napjával egybe esik a
100 év elõtti budapesti esemény
is. Beszéde második részében
felidézte a templom történetének
fõbb eseményeit is.

A máriapócsi kegykép  az
idén 308 éves. Tudjuk, ez máso-
lat, az eredeti 1696-ban könnye-
zett, s I. Lipót király és császár
Bécsbe vitette. Ma is ott van a
Szent István-dómban. A másolat
viszont ismételten könnyezett
1715-ben és 1905-ben. Az évfor-
duló alkalmából a kegyképet res-
taurálták, Mária és Jézus feje fölé

arany korona került a régi festett
helyett. A képet XVI. Benedek
pápa áldotta meg.

A nagy ünnepség december 3-
án volt Máriapócson, ahol dr. Erdõ
Péter esztergomi érsek a búcsújá-
róhelyet nemzeti kegyhellyé nyil-
vánította. A közelmúltban a kegy-
képet elvitték jelentõsebb közös-
ségeink templomába, december
12-én templomunkban volt látha-
tó. Ezalatt istentiszteletek, zarán-
doklatok voltak. 

dr. Sasvári László

Két évezreddel ezelõtt, azon
a szentséges éjszakán az em-
beriség megkapta Isten sze-
retetének legnagyobb aján-
dékát: „Úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz õbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete
legyen” (Jn 3, 16). 

Békétlenség tombol az egész vi-
lágban! Ebben a forrongó világ-
képben karácsony szent éjszakáján
felfénylik Betlehem csillagának
szelíd ragyogása. Fénye a Kisded
jászolához vezet. Az emberiség
egyedül ott találhat rá a hõn óhaj-
tott békére. 

A jászolban fekvõ cseppnyi

gyermekben a Béke fejedelme jött
közénk. De jó lenne odafigyel-
nünk segítséget hozó szeretetére!
Õ azt akarja, hogy megnyugodjék
és békében épüljön a világ. Szép-
pé és boldoggá szeretné alakítani
életünket.

Teremtõ Istenünk szabad aka-
rattal ruházott fel bennünket. Raj-
tunk múlik, odafigyelünk-e arra
azt útra, amit a Betlehemi Kisded
mutat nekünk. Nincs veszve sem-
mi, ha Õt követjük. 

AKisded jászolánál az egysze-
rû pásztorok és a napkeleti Bölcsek
hódoló szeretetéhez csatlakozunk,
telve bizalommal és reménység-
gel. Õszinte, nagy akarással ajánl-
juk fel életünket, jóakaratú igyeke-
zetünket a béke szent ügyének
megvalósításáért. Tudjuk, mind-
annyiunkon múlik a jövõ. Tetteink
által meg tud változni a világ, is-
tennél semmi sem lehetetlen. Bet-
lehemi Kisded, Béke Fejedelme,
hozz békét az egész világnak!

Szûcs Gizella
Szent Erzsébet Plébánia  

A szeretet Isten szívünkbe rejtett
kincse. A rohanó mindennapok
koptatják, elrejtik, ám vannak na-
pok, amikor felkiált az ember: sze-
retni akarok! Ilyen nap a karácsony
is. A rohanó, szeretetben tapaszta-
latlan ember: vásárol, díszít, fõz,
asztalt terít, mert szeretni muszáj.
Nem megy? Segít majd a „Kisjé-

zus”! De… nem segít. Az ajándé-
kon összevesznek a gyerekek, a
csomagbontás egy idõ után una-
lomba fulladt, teher volt a mosoga-
tás, és az egészbõl pár nap múlva a
járdaszélen dísztelenkedõ, lecsupa-
szított fa maradt, melyen kísértetie-
sen lengedeztek a hideg szél fújta
üres szaloncukorpapír foszlányai.
Pedig  milyen sokba került a szere-
tet és a „Kisjézus”!

Isten Fia gyermekként, de nem
Jézuskának született. A szegényes
jászol-bölcsõ a kereszt felé vezetõ
utat jelentette, feltámadott Úrként
pedig karácsonykor is a szívedben
kér helyet. Ha elfogadod, Isten be-
lénk rejtett kincsét, a szeretetet, az
oly elevenné tesz, hogy azzal meg-
ment a szokványos karácsonyi
mûmosolytól, a visszafizethetetlen
kölcsönöktõl, a keserû szájíztõl.
Az Élõ Úrral úgy szervezheted
meg ünnepedet, hogy áldás része-
se leszel: a terített asztal mellett,
vagy az ajándékozásban is.

Mezey Tibor
református lelkipásztor

HARDVER-SZOFTVER
SAMSUNG mono- és multi 
lézernyomtatók AKCIÓJA!
ML-1610  18.000 Ft + áfa!

Nyomtatókellékek, 
töltõkészletek 

minden típusban!
DÍJTALAN házhozszállítás! 

www.rinnova.hu
rinncomp@rinnova.hu
Telefon/fax: 239-8347, 

288-0605
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Százéves évfordulók

A kegykép restaurálás elõtt

Az ünnep békéje

Karácsony és szeretet

A Beszédhibásokért
Alapítvány

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 

1%-át az alapítványnak ajánlották fel.
A befolyt összeget az óvodáskorú,
dadogó gyermekek terápiájára és

szüleik számára nyújtott rendszeres
tanácsadásra használtuk fel.
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Az Erzsébetváros újság minden
kedves olvasójának szeretettel kí-
vánunk áldott Karácsonyi Ünnepe-
ket és békés, boldog Újesztendõt!
A Betlehemi Kisded a mennybõl Is-
ten békéjét hozta a földre. Legyen
dicsõség mennyben az Istennek
és békesség ragyogja be a jó aka-
ratú emberek életét itt a földön.
Árpád-házi Szent Erzsébet plébá-
nia

A Chánuka ünnepe, Kiszlév
havának 25. napja, idén de-
cember 25-ére esik. E napon
este veszi kezdetét a nyolc
napig tartó Chánuká, a zsi-
dóság Fény ünnepe, amely-
nek során a zsidók az i. e.
165-ben megtörtént csodára
emlékeznek. 

Ezen a napon ünnepelik, hogy a
zsidók legyõzték Antiókhosz
Epiphanész, szeleukida királyt,
aki Júdeát erõszakkal akarta elgö-
rögösíteni. I. e. 168-ban bálványt
állított fel a jeruzsálemi Temp-
lomban, és elrendelte: áldozzanak
disznót a görög isten számára,
megtiltotta a Tóra tanítását és a fi-
úk körülmetélését. A papi Hás-
moneus-családból Mátitjáhu,
Modiinban megtagadta a bálvány
elõtt való áldozást, és saját kezé-
vel ölte meg azt az embert, aki
vállalkozott helyette a disznó le-
ölésére. Mátitjáhunak és öt fiának,
Jonátánnak, Simonnak, Jehudá-
nak, Elázárnak és Jochánánnak si-
került fellelkesítenie a Chás-

moneusok, a Mákábeusok nemze-
dékét, s ez a nemzedék félelmet
nem ismerve szállt harcba a görög
politikai hatalommal.

I. e. 165-ben, Kiszlév hónap
25-én a hûségesek Judá Mákábi,
Mátitjáhu harcos fia vezetésével
visszafoglalták a Templomot, s
ezzel megkezdõdött a nyolc na-
pon át tartó megtisztítási és újjá-
avatási ceremónia. A Chánuká
„felavatást” jelent. Az ünnep an-
nak a nyolc napnak az emlékét õr-
zi, amelyen a Templomot az
Örökkévaló imádatának szolgála-
tába visszaállították. Az egy napra
elegendõ olaj a legenda szerint
nyolc napon át égett. 

A chánukái menóra nyolckarú
kandeláber, amelyen a „szolga-
lángnak” külön helye van, a lán-
gokat a „szolgával” (sámás)
gyújtják meg. A Chánuká lángjait
napszállta után, a ház bejárata
elõtt gyújtják meg. A gyertyák
célja, hogy megvilágítsák a kör-
nyezetet, és jelezzék: a fény le-
gyõzi a sötétséget. Chánukákor

nyolc gyertyát gyújtanak, eggyel
többet mint a Szentélyben. A he-
tes a természet rendjének tökéle-
tességét fejezi ki, a Szentélyben
az isteni szentség feltárulása he-
lyén hét láng is elegendõ.  Kívül
azonban eggyel több lángra is
szükség van. Ilyen fénye a
Chánukákor meggyújtott nyolc
gyertyának van. A nyolcas szám
olyan fényre utal, amit semmiféle
határ nem korlátoz.

Az Erdélyben, szórványban élõ
gyermekek magyar anyanyelv-
ének megõrzéséért karácsonyi
jótékonysági hangversenyt ren-
deznek december 17-én 18 óra-
kor a Fasori Evangélikus Temp-
lomban (Városligeti fasor 17.). A
jótékonysági rendezvényen köz-
remûködik Kukely Júlia, a Ma-
gyar Állami Operaház Liszt és
Melis-díjas magánénekese,
Kaposi Gergely orgonamûvész,
az operaház karnagya, Bánffy
György Kossuth díjas színmû-
vész, igét hirdet: Tõkés László,
királyhágómelléki református
püspök. Az esemény szervezõi:

Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége Erzsébetvárosi Csoport,
Fasori Evangélikus Gyülekezet,
Fasori Református Gyülekezet,
Rózsák terei Római Katolikus
Egyházközség, Pesti Görög Ka-
tolikus Egyházközség. 

Az ünnepi asztalnál
A karácsony Jézus születésének és
a szeretetnek az ünnepe. Annak ide-
jén a karácsonyt megelõzõ, hosszú
téli estéken együtt volt a család: ad-
venti, karácsonyi dalokat énekeltek,
beszélgettek. Amikor feljött az esthaj-
nal csillag, elfogyasztották a karácso-
nyi vacsorát. Ezt sok ház udvarában
a gazda puskalövése elõzte meg, a
gonosz lélek elriasztására. A vacso-
rát felállás nélkül kellett elfogyasztani:
imádkoztak, majd elsõ fogásként
mézbe mártott fokhagymát, dióbelet
ettek, melynek szintén gonosz ûzõ
célzata volt. A karácsonyi asztal el-
képzelhetetlen volt hal, bejgli, alma
és dió nélkül. A család összetartásá-
nak jelképe a kerek alma, amelyet a
gazdasszony annyi szeletre vágott
ahányan ültek az asztal körül.
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A Chánuka, a Felavatás zsidó ünnepe

A Chábád Lubavics Zsidó Nevelé-
si és Oktatási Egyesület immáron
nyolcadik éve gyújtja meg a
Chánuka lángjait Budapest több
közterén, így a Nyugati-téren is. A
december 25-ével kezdõdõ, nyolc
napon át tartó ünnepélyes gyer-
tyagyújtásra és örömre minden
este 18 órakor szívesen látnak
minden érdeklõdõt.

Karácsonyi jótékonysági 
hangverseny
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Az Erzsébetvárosi
Bolgár Önkormány-
zat 2002 novemberé-
ben alakult meg. A
testület elsõdlegesen
kitûzött célja a bolgár
kultúra ápolása, a ha-
gyományõrzés és a
nyelvi identitás meg-
õrzése.

- Nyugodt lelkiismerettel
mondhatjuk, hogy törekvé-
seink az elmúlt három év
során nagyrészt megvaló-
sultak, s ha nem is mindig a
tervezett ütemben, de foko-
zatosan és nagy odafigye-
léssel teljesítettük ezeket -
mondta Kirov Péter a bol-
gár önkormányzat elnöke. -
Szerteágazó tevékenysége-
ink közül kiemelném a bol-
gár tengerpart egyik
gyöngyszemének számító
Szveti Vlasz üdülõvárossal,
2003-ban kötött testvérvá-

rosi szerzõdést, amelyet ki-
tûnõ együttmûködés jelle-
mez. Önkormányzataink
évente legalább egyszer
kölcsönösen meglátogatják
egymást, polgármestereink
segítségével igyekszünk
még inkább erõsíteni az
együttmûködést.

Emellett több együtt-
mûködési szerzõdést kötöt-
tek már, így például a buda-
pesti Bolgár Kulturális In-
tézettel, az Erzsébetvárosi
Reformpedagógiai Alapít-
vánnyal, utóbbiakkal közös
pályázatokat adnak be, kö-
zös programokat szervez-
nek. 

Abolgár önkormányzat
minden évben aktívan részt
vesz a „Kisebbségi Napok”
kulturális rendezvényein:
hagyományõrzõ együtte-
sek fellépéseit szervezik,
különleges gasztronómiai

ételbemutatókat tartanak a
magyar érdeklõdök részé-
re. Anyagi lehetõségeiktõl
függõen zenei különleges-
ségeket is bemutatnak bul-
gáriai elõadómûvészek
meghívása révén, de ven-
dégeik voltak már a Szveti
Vlasz-i pravoszláv nõi kó-
rus tagjai is. Megalakulá-
suk óta számos kulturális
programot szerveztek már:
folklór esteket, gyermekkó-
rusok hangversenyét, bol-
gár divatbemutatót, gitár
együttes, country és blues
koncertet, illetve találkozót
bolgár veteránoknak. A
bolgár nemzeti ünnepeket
az országos önkormányzat-
tal közösen tartják meg.

Az idén megrendezett
ERNA napokra az erzsé-
betvárosi önkormányzat tá-
mogatásával a bulgáriai
testvérvárosból delegációt

fogadtak, a vendégek a szí-
nes programokon túlmenõ-

en egy kulturális konferen-
cián is részt vettek. A dele-
gáció tagjai voltak idegen-
forgalmi szakemberek és
szállodatulajdonosok is,
akik rendkívül elõnyös
ajánlatot adtak ifjúsági és
gyermekturizmus vonatko-
zásában a 2006. évre. 

- Tervünk, hogy az is-
kolák, a civil szervezetek

valamint a nyugdíjas klu-
bok vezetõinek bevonásá-
val a jövõ év nyarán folya-
matos üdültetést szervez-
zünk a bolgár tengerparton,
továbbá egy weboldal létre-
hozása, melyen keresztül
több információt, hírt tud-
nánk eljuttatni a kerület la-
kossága felé. Készülünk a
2006. évi önkormányzati
választásokra is, mivel a
módosított törvény sok új
feladat megoldását igényli
tõlünk. Itt hívnám fel a ke-
rületi, bolgár kötõdésû hon-
fitársaink figyelmét, hogy
jelentkezzenek nálunk és
kapcsolódjanak be aktívan
önkormányzatunk munká-
jába - mondta Kirov Péter.
Az Erzsébetvárosi Bol-
gár Önkormányzat elér-
hetõségei: 06(20) 322-
2433, e-mail:
kirov.peter@chello.hu

Az erzsébetvárosi ki-
sebbségi önkormány-
zatok fesztiválja az
Erzsébetvárosi Napok
keretében zajlott no-
vember 17-én és 18-án
az Erzsébetvárosi Kö-
zösségi Házban, illetve
az Almássy téri Sza-
badidõközpontban.

A gála elsõ napján a ruszin
kisebbségi önkormányzat
szervezésében a kárpátal-
jai Uzsgorod zenekar elõ-
adását, valamint Õszi me-
lódiák címmel - a német
kisebbségi önkormányzat
szervezésében - vidám ze-
nés összeállítást láthattak
az érdeklõdõk.

A november 18-ai fesz-
tiválprogramon a Horváth
Hagyományõrzõ Tánc-
együttes, a román Arany-
szarvas néptánccsoport, a
bolgár Zornica tánccsoport,
a szlovák Tamburás és fú-
vós népi zenekar, a szerb
Tabán zenekar, továbbá a
görög Maskarades és
Helidonaki zenekar szere-
pelt nagy sikerrel. A gálaes-
tet Demeter Tamás alpol-

gármester (képünkön) nyi-
totta meg, mûsorvezetõje
dr. Ivánné Pluhár Emília a
szlovák kisebbség elnöke,
szervezõje és háziasszonya
Varga Mónika kisebbségi
referens volt. A fesztivál
meghívott vendégei között
köszöntötték Erzsébetváros
testvérvárosaiból érkezett
delegációkat is.

- Évrõl-évre egyre na-
gyobb siker övezi e hagyo-
mányos kisebbségi feszti-
vált - mondta Varga Móni-
ka kisebbségi referens. - Az

idei gála, azért is bizonyult
rendkívülinek, mert a kerü-
letbe érkezõ testvérvárosi
delegációkat a kisebbségi
fesztiválon is vendégül lát-
hattuk. Emellett budapesti
és szentendrei városnézést,
kulturális programokat és
konferenciát szerveztünk
számukra. A küldöttségek
Erzsébetváros múltját, jele-
nét és tervezett jövõképét
ismerhették meg, lehetõség
nyílt tapasztalatcserékre, az
együttmûködések erõsíté-
sére.

- Az egyesület a mozgás-
korlátozottak érdekeinek
képviseletét, munkába ál-
lásuk elõsegítését, egész-
ség- és szociális ügyekben
való intézkedést, kulturális
programok, kirándulások
szervezését tûzte ki céljá-
ul. Felmérjük az igényeket
az otthoni szakápolásra,
feltérképezzük a gyógyá-
szati segédeszközök, az
olcsó üdülések elérhetõsé-
geit, lehetõségeit, illetve a
mozgáskorlátozottak par-
kolásával kapcsolatos
ügyintézésben segédke-
zünk - mondta Ráfi Rózsa.

Az egyesület minden
hónap második hétfõjén
14 órától tart félfogadást,
15 órától pedig klubfoglal-
kozást, kijelölt irodája az
Erzsébet körút 40-42.
szám alatt található. A
klubfoglalkozásokon or-
vosi elõadásokat, ünne-
pekkor megemlékezése-
ket, valamint a tagok igé-

nyeit figyelembe véve, kü-
lönbözõ programokat tar-
tanak. A további tervekkel
kapcsolatban Ráfi Rózsa
elmondta: szeretnék elér-
ni, hogy a BKV jármûvein
a MEOSZ (Mozgássérül-
tek Országos Szövetsége)
igazolvánnyal rendelkezõ
mozgáskorlátozottak in-
gyen utazhassanak, és sze-
retnének megegyezést köt-
ni taxi-vállalatokkal, a
kedvezményes utaztatás
érdekében. Terveik között
szerepel annak elérése,
hogy minél több tömeg-
közlekedési eszközön fi-
gyelmeztessék az utaso-
kat, hogy az arra fenntar-
tott helyeket adott esetben
adják át a fogyatékkal élõk
számára. Továbbá folytat-
ni kívánják a más társszer-
vezetekkel való együttmû-
ködés kiépítését.

Az egyesület 
telefonszáma: 

322-51-26
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A bolgár önkormányzat

Egyesület a mozgáskorlátozottakért Nemzetiségi fesztiválnapok
AMozgássérültek Budapesti Egyesületének VII. ke-
rületi szervezete 2005. február 14-én alakult meg
Erzsébetvárosban. A fõbb célokról és feladatokról
Ráfi Rózsa Ágnes, a szervezet elnöke tájékoztatott.
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A vesztett háború, a menekültek
tömege a 20-as évekre nagyon
megnövelte a fõvárosi nyomort.
Népkonyhákat állítottak fel, ame-
lyek fenntartására évi 20.000
aranykoronát szavazott meg az
elöljáróság.  Sipõcz- konyháknak
nevezték ezeket az akkori al- ké-

sõbb fõ - polgármester után,
aki a szociális és népjóléti
ügyeket intézte a városházán.
Volt olyan nap, amikor
60.000-en fordultak meg nép-
konyhán, nem csoda, hogy
1925-ben elfogyott a pénz! 

Be kellett szüntetni az in-
gyen konyhát, a szegények
korgó gyomorral mentek ha-
za, az újságok firtatni kezdték,
miért nincs pont erre pénz? A
költség megvonása érdekes
módon egybeesett a döntéssel,
hogy minden nagyobb város-
ban csendõr- vagy rendõrlak-

tanyát kellett építeni… S ekkor
megjelent a városházán egy görbe
lábú, keménykalapos úr,
Feinschilbert Róbert török állam-
polgár és tört magyarsággal fel-
ajánlotta, hogy továbbra is bizto-
sítja az éhezõk levesadagját, sõt
tízezer embernek a második fogást

is. Örömmel fogadták, maga dr.
Sipõcz Jenõ mutatta be a sajtónak
a 6 nyelven beszélõ, 6 gimnáziu-
mot végzett vagyonos „magán-
zót”, aki átvenné a csõdbejutott
népkonyhákat. Mellékesen enge-
délyt kapott erre a célra adomá-
nyok gyûjtésére, az alpolgármes-
ter  kérte  „Budapest úri közönsé-
gét, részesítse erkölcsi és anyagi
támogatásában a népjólét emelé-
sének e nagyszabású vállalkozá-
sát!” Kérése nem talált süket fü-
lekre, Horthy Miklósné megígérte
egy nagyobb gyûjtés személyes
elindítását, addig is ezer pengõt
utalva át Róbert bácsinak, ahogy
nevezni kezdték a jóságos urat a
jóllakott szegények. Mert tagadha-
tatlanul egyre többen ettek az is-
mét üzemelõ konyhákon sûrû me-
leg levest és fõzeléket. Anagy em-
berbarát  az akkor még közigazga-
tásilag Erzsébetvároshoz  tartozó
Városligetben ütötte fel fõhadi-
szállását egy fabódéban,  idehoz-
ták az adományokat, Eszterházy
herceg inasával küldetett 150 pen-
gõt. Eleinte itt mérték nyomor me-
nüjét, húst soha, pedig Róbert bá-
csi segítõtársai (néhány hónap
múlva már 400-an voltak!) napon-

ta járták a vendéglõket, laktanyá-
kat és a maradékot köszönettel el-
szállították. Kereskedõk, kofák
nyersanyagát is elfogadták, utób-
biak részére két hatalmas helyisé-
get bérelt az emberbarát a Duna-
parti közraktárban.  Késõbb ez a
forrás elapadt, ugyanis az élelmes
kereskedõknek  feltûnt hogy az ál-
taluk adományozott húsok, gyü-
mölcsök nem jelennek meg a sze-
gények asztalán, viszont olcsón
kínálják ezeket más vendéglõsök-
nek, fûszereseknek. Pénzado-
mányok viszont bõven jöttek és
Róbert bácsi, aki már 1926-ban
vagyona fogytára hivatkozva el-
hagyta a második fogást konyháin
kiterjesztette tevékenységét, létre-
hozva az Öngyilkosokat az Élet-
nek Megmentõ Irodát. Szükség
volt erre, hiszen pl. a Ferenc József
híd turulmadarára a fõvárosi tûzol-
tóparancsnok 1927-es jelentése
szerint havonta másztak fel öngyil-
kosjelöltek, ezért javasolta „drót-
akadály” felszerelését az oszlopok-
ra. Ha a rendõrök lehozták, egye-
nesen Róbert bácsi Életnek Meg-
mentõ Irodájába vitték, ahol meg-
próbálták lebeszélni szándékáról. 

Róbert Péter

Róbert bácsi Erzsébetvárosban - 1. rész
Ma már csak nagyon idõs emberek emlékeznek az 1925-30.
évek közötti népkonyhákra  és arra a jóságos szakállas -
bajuszos  bácsira, aki néha maga kezelte a kanalat, késõbb
csak irányította a nem túl ízletes, de mindig meleg lé kiada-
golását a kopott kondérokból. Már kevesen élnek, akik lát-
ták a köpcös úriembert, de neve és konyhája fogalommá
vált. Ki volt õ, s minek köszönhette hírnevét?

Korábban megjelent
lapszámunkban már
írtunk arról, hogy
Mikszáth Kálmán
1886-1890 között a
Dohány utca 28-ban
lakott családjával. Er-
zsébetvárosi tartózko-
dásuk alatt választot-
ták meg Mikszáthot
országgyûlési képvise-
lõnek és a MagyarTu-
dományos Akadémia
tagjának. 

Családi öröm is érte ebben
az otthonukban: 1889. ápri-
lis 3-án megszületett har-
madik kisfiúk, Albert. Az
örömök mellett a legna-
gyobb bánatot is itt élte át:
1890. április 22-én diftériá-
ban meghalt középsõ kisfi-
úk, János. Mikszáthnak ab-
ban a novellájában, mely
kisfia haláláról szól, egy
krajcárka szerepel. Az író
haláláig óraláncán hordta az

átlyukasztott krajcárt. Ebbõl
a novellájából idézünk.

„…Egyetlen egy csé-
sze van a háznál, amelyen
ott áll a neve felírva: 'János-
ka'. Ebbõl iszogatta a kávé-
ját, õ és a macska, mert a fe-
lét mindig od'adta a macská-
nak. Most én reggelizek ab-
ból a csészébõl. Szomorúan
nézi messzirõl a macska,
mintha kérdezgetné: „Hol
az én kis gazdám?”… Ott
állnak íróasztalomon az õ
kedvenc állatjai, amikkel
utoljára játszott; nem szabad
elmozdítani. A ló a nyereg-
gel, aranysárga sörényével,
a nyúl a piros pántlikával, a
bárányka a csengettyûvel
nyakán. Mereven, csönde-
sen néznek rám. … Hol a mi
kis gazdánk, aki megitatott,
aki megetetett, piczi kezei-
vel aki simogatott, ki a zöld
pokróczra legelni lerakott.
… Mit kérditek hol van? ...

Hiszen utoljára is rátok gon-
dolt. Haldokló hangjával
benneteket szólított: lovacs-
kám! báránykám! ... Óh mi-
lyen huszonnégy nap volt
ez! Ha volna szívem leírni.
Mikor haldokolva odahítt a
kis ágyacskájához és azt
súgta fülembe:- Apa, ha
meghalok, viseld gondját az
állataimnak, oda ne add se
Laczinak, se Albertnek,
mert azok összetörnék. Még
egyszer látni akarta. Az any-
ja vitte ágyába a lovacskát, a
báránykát és a nyulat. Néz-
te, nézte õket, keze már erõt-
len volt arra is, hogy meg-
fogja. Azután még egyszer
odaintett s nagy titokzatosan
egy fényes krajczárkát nyo-
mot a markomba (Az orvos-
tól kapta, amiért az orvossá-
got bevette.)

- Nekem adod, János-
kám?

- Az állatok kosztjára-

felelte elhaló hangon. … Itt
van a szobában újra a kará-
csonyfa. Gyújtsátok meg
rajta a gyertyákat - tudnak-e
még ragyogni, világítani?
Hadd jõjjenek be a gyere-
kek. Minden kész! Minden
olyan rajta, mint tavaly. Hát
igazán termettek a diófák
még diókat az idén is?
Nem, nem. Lökjétek félre
az összevásárolt új holmit.

Ide kell állítani a fa alá a lo-
vacskát, az aranysárga söré-
nyût, a nyulat és báránykát,
a kiket nekem kell kosztol-
nom abból a kis rézkra-
jczárból. Itt álltak tavaly, áll-
janak itt az idén is. Rázd
meg magadat, báránykám,
hadd hallom csengõdnek
szívettépõ hangját: Kling,
klang! Hol a mi kis gaz-
dánk?”

BUDA KATALIN HELYTÖRTÉNET ROVATA

Mikszáth visszaemlékezése Erzsébetvárosban elhunyt kisfiára

Mikszáth Kálmán fiaival, Kálmánnal és Bercivel. Fotó:
Petõfi Irodalmi Múzeum



HHHHIIIIRRRRDDDDEEEETTTTÉÉÉÉSSSS20 2005/20. szám

HHHHIIII RRRR DDDD EEEE TTTT ÉÉÉÉ SSSS FFFF EEEE LLLLVVVV ÉÉÉÉ TTTT EEEE LLLL::::     GGGGAAAA RRRR AAAAYYYY UUUU TTTT CCCC AAAA 5555....         EEEERRRRZZZZSSSSÉÉÉÉBBBBEEEETTTTVVVVÁÁÁÁRRRROOOOSSSS SSSSZZZZ EEEE RRRR KKKK EEEE SSSS ZZZZ TTTT ÕÕÕÕ SSSS ÉÉÉÉ GGGG IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMÁÁÁÁCCCCIIIIÓÓÓÓ::::     444466662222----33334444----11111111

� Kõmûves burkolási, festés-mázolási munkála-
tokat, teljes lakásfelújítást vállal. Tel.: 210-6130,

06(20)426-3626

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

ingyenes kiszállás, kõmûves munka, burkolás és

komplett lakásfelújítást, nagyobb munka esetén a

nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.:

06(20)9125-128

� AVON tanácsadó nõnek regisztráltassa magát
SMS-en. Mintacsomaggal üdvözöljük személye-

sen. Tel.:  06(20)9515-742 

� Fogyjon Hypoxitrainerrel, infra-szaunával,
vacumos testkezeléssel, aromaterápiás fáslizással
+ 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 ked-
vezõ áron. Gyulai, Erzsébet krt. 51. f/5. Tel.: 342-
3429, 06(30)231-1519

� Gyógypedikûr-manikûr, testmasszázs. Hajós
u. 13-15. Tel.: 06(20)483-5501, 06(30) 466-8429.
Kérésre házhoz 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, rolettaszerelés,
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

� Órajavítás, antik órák restaurálása, esetleg
oda-visszaszállítással. Órák, elemek, csatok
óraszíjak (erõs csuklóra is). Tel.: 06(70)505-
5620, VII., Garay u. 45. Üzletház. Web:
www.jungoras.hu

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

�� 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 gázégõk,
konvektorok,  tûzhelyek, FÉG vízmelegítõk  javí-
tása, karbantartása. Bán László Tel.: 220-9765,
06(20)432-5598 
� Antikváriumunk készpénzért vásárol könyve-
ket, teljes könyvtárakat, vitrintárgyakat, régi ké-
peslapokat, valamint CD-t, DVD-t, hanglemezt.
Tel.: 332-0243, 06(20)9220-001
� Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló,
napellenzõ szerelése, javítása, garanciával. Tel.:
261-3380, 06(30)973-4378

�Holló utcában, teremgarázsban parkolóhely ki-
adó. Tel.: 06(20)9424-207

�Bélyeggyûjteményeket, régi képeslapokat, régi
pénzeket és levélborítékokat vásárolunk. V., Bécsi
utca 5. Tel.: 317-4757 
� Angol diplomás, számlaképes utóvizsgára kor-
repetálást, érettségire felkészítést vállalok. Tel.
06(30)495-2575
� Munkaalkalmasság, gépjármû vezetõk orvosi
vizsgálata. VII., Dózsa György út 60. Tel.: 321-
5759, 06(30)954-3224
� Városligeti, 121 négyzetméteres, felújított, 3,5
szobás, bútorozatlan lakás irodának kiadó!  Tel.:
333-7650
� Bridzs tanfolyamok a belvárosban.
www.bridzsakademia.hu Tel.: 06(1)209-5243,
06(30)9000-400

�Törõdjön többet egészségével! Próbálja ki fek-
võ infra szaunánkat! 20 perc 1000 Ft, 30 perc 1500
Ft, 40 perc 2000 Ft. Bejelentkezés: 321-3790,
1071 Bajza u. 1. III.emelet 318.
� 56 éves egyedülálló nõ korban hozzáillõ társat
keres. Tel.: 06(30)6025-182
� Társasházak képviseletét vállaljuk 0-24 órás
javítószolgálattal, referenciával. Tel: 06(70)517-
2345
� VII., Rózsa utcai új házban  utcafronti kis üz-
lethelyiség kiadó. Tel.: 06(30)393-5050
�Háztartási ezermester munkák végzése! Polc,
bútor összerakás, szerelés, hibás konvektorok,
kapcsolók, lámpák, csapok, szifonok, wc-tartá-
lyok, stb., stb…. cseréje, javítása. Tel.: 06(20)225-
7648
� Eladó másfél vagy kétszobás, emeleti lakást
keresek 15 millióig. Tel.: 06(30)900-5774

� Professzionális weblapkészítés korrekt áron!
-=SadSunday Internet Stúdió=- Tel.:
06(20)3263-981, www.sadsunday.hu,
balázs@sadsunday.hu

� 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? Az ünnepeket már új párjá-
val töltheti. Szilveszteri program: Cronos
Társkeresõ  302-0593  

�Tv, videó, cd javítás  garanciával, kiszállá-
si díj nélkül, javítás esetén. Tel.: 210-4281,
06(30)394-4090

� 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

� 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
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Jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban részesülõ személy neve: ………………………………………………………………………
Leánykori neve: ..........................................................................…… Lakcíme: …………………………………………………………
Személyi igazolvány száma: .............................................................. TAJ- száma: ………………………………………………………
anyja neve: ......................................................................................... születési hely, idõ: .........................................................................
Hozzátartozó neve, címe , telefonszáma: ..........................................
Betegségek, egészségi állapottal kapcsolatos egyéb tudnivalók (pl. testi fogyatékosság, gyógyszerérzékenység stb.):
.......................................................................................................................................................................................................................
LAKÁSKULCS TALÁLHATÓ: Név: ........................................................................................................................................... 
Cím: ................................................................................................... Telefonszám: ...................................................................................
Szociális Szolgáltató Intézménynél V A N  -  N I N C S  az ügyfélnek lakáskulcsa
(kérem aláhúzással jelölni az igaz állítást!)
(Ha van leadott lakáskulcs a Szociális Szolgáltató Intézménynél, akkor ki kell tölteni az átadás-átvételi nyilatkozatot a lakáskulcs
átadásakor, illetve a Szociális Szolgáltató Intézmény azon nyilatkozatát is, amelyben a lakáskulcs használatára vonatkozik).
Van-e lakásba való bejutást korlátozó tényezõ? Ha igen, mi az?     ( pl. kutya)  .....................................................................................
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban részesülõ személy a ……………………………………….Gondozási Központhoz tartozik,
amelynek címe: …………………………...............................……., Vezetõje:………………………………………………,
Telefonszáma (vonalas és mobil):……………………………………
Budapest, 200…………………….

………..................................................................……...
Gondozási Központ vezetõ 
Ph.     aláírása, bélyegzõje

KÖNYVVITEL
Kft-k, bt-k, könyvelése

Teljes körû felelõsségvállalással
Részletes tájékoztatás és ajánlatkérés:

www.rinnova.hu, 
rinnkonyv@rinnova.hu

Ajándékozzon üdülést!
AKCIÓ Gyulán,

az AQUA***HOTEL-ben
Szállás: 4.000,- Ft / fõ / éj-tõl

Szilveszter: 14.000,-Ft / fõ
Üdülési csekket 

elfogadunk!
Tel/fax: 06-66-463-146
aqua-hotel@t-online.hu

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

Az Erzsébetváros Kft. 
munkatársakat keres 

társasházkezelõi munkakörbe.
Pályázatát várjuk 1072 Budapest,

Nyár u. 7. III. 7. címre. 
Tel: 343-0914

Kollégáink részére 
� szakmai továbbképzést 
� kultúrált munkakörülményeket, 
� elõmeneteli lehetõséget biztosí-

tunk. 
Bérezés: 

megegyezés szerint, 
+ juttatásokkal.

Az Erzsébetváros
Kft. vállalja: 

� társasházak teljeskörû
közös képviseletét, 

� társasházi építõipari
beruházások elõkészítését,
bonyolítását, kivitelezését 

� szakértõi munkák végzését.

Cím: 1072 Budapest, 
Nyár u. 7. III. 7. címre. 

Tel:  343-0914

ADATLAP
jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban részesülõ személyrõl

Alulírott  …………………………………………………………………………………………………….elismerem, hogy a mai napon
………………………………………………………-tól, …………………………………………………………………………címen
található lakásnak kulcsát átvettem a Jelzõrendszeres Házi Segítségnyújtás Szolgáltatás biztosításához. 
Egyben az átvevõ nyilatkozik arról, hogy a lakáskulcsot biztonságos helyen õrzi, és csak a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás szol-
gáltatásának céljából (probléma esetén a lakásba való bejutás érdekében) használja azt. 

MEGJEGYZÉS: A Szolgáltatást nyújtó Intézmények közötti megállapodás értelmében felelõsséget a II. sz. Szociális Szolgáltató
Központ (1071. Budapest, Peterdy u. 16.), csak a szerzõdésben rögzített idõpontok alatt vállal. Ezen idõpontok az alábbiak: hétköznap
1600-tól reggel 800-ig, valamint hétvégi és ünnepnapokon történõ folyamatos ügyeleti idõszakban, 2400-ban. 

Budapest, 200………………………….

………………………………….                             ……………………………………
Átadó aláírása                                            Szolgáltató Központ vezetõjének, 

Átadó címe: .....................................................................                                     mint átvevõnek aláírása
Gondozási Központ bélyegzõje 

NYILATKOZAT
kulcs átadási és átvételi elismervény
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Bejgli-recept
Hozzávalók a tésztához: 1 kg liszt,
20 dkg, zsír, 20 dkg vaj, 10 dkg
porcukor, 3 dkg élesztõ, 3 dl tej, 1
dkg só, 3 db tojás. Hozzávalók a
töltelékhez: 1 kg dió vagy mák, 60
dkg cukor, 4 dl tej, 40 dkg mazso-
la, 30 dkg kandírozott narancshéj,
1 dkg fahéj, reszelt citromhéj.

A tészta alapanyagát összegyúr-
juk, és pihenni hagyjuk (1 vagy
két órát). Közben elkészítjük a
tölteléket (a hozzávalókat össze-
keverjük). A pihentetés után a
tésztát kinyújtjuk, megkenjük a
töltelékkel, feltekerjük, megken-
jük tojássárgájával és a sütõben
egyenletes pirosra sütjük.  

Flódni
Hozzávalók a tésztához: 50 dkg
liszt, 25 dkg margarin, 3 tojássár-
gája, ízlés szerinti cukor, kevés
bor, 1 kg alma, szilvalekvár. 

Máktöltelék: 20 dkg darált mákot
kevés borral felfõzünk, cukorral,
mazsolával, reszelt narancshéjjal
ízesítjük. Baracklekvárt teszünk
bele, kihûtjük. 
Diótöltelék: 20 dkg darált diót
kevés borral felfõzünk, cukorral,
mazsolával, reszelt csokival íze-
sítjük, kihûtjük. 
Alma elkészítése: szeletekre vág-
juk, borban, fahéjjal, cukorral és
darált szegfûszeggel megpároljuk 
A tészta alapanyagát könnyen
nyújtható tésztává gyúrjuk, 5
részre osztjuk. Vékonyra nyújt-
juk, majd rá a máktöltelék, lap,
erre 1 kg alma kerül, lap, diótölte-
lék, lap, szilvalekvár, lap, a végén
tojássárgájával megkenjük és
szép pirosra megsütjük. 

Hájas tészta
Hozzávalók: 110 dkg liszt, 7 dkg
cukor, 2 db tojás, 2 dkg élesztõ, tej
vagy fehérbor, 50 dkg, háj, lekvár
vagy krém.
1 kg lisztet 7 dkg cukorral, 2
egész tojással, 2 dkg élesztõvel,
s annyi tejjel vagy fehérborral
eldolgozunk, hogy rétestészta
keménységû tésztát kapjunk.
Fél óráig pihentetjük. 50 dkg
hájat a hártyától megtisztítunk,
húsdarálón kétszer átdaráljuk,
és 10 dkg liszttel összegyúrjuk.
A tésztát vékonyra sodorjuk, fe-
lét megkenjük a hájjal, a másik

felét ráhajtogatjuk. Így pihen-
tetjük félórát. Aztán kisodorjuk,
hajtogatjuk. Négyszer ismétel-
jük a hajtogatást, azután sütjük.
Másnap is meg lehet sütni, de
akkor csak háromszor hajtogat-
juk, és közvetlenül sütés elõtt
még egyszer- lekvárral vagy
krémmel töltve fogyasztjuk. 

Kefires pogácsa
Hozzávalók: 2 pohár kefir, 10 dkg
margarin, 1 teáskanál só, liszt, 1
teáskanál szódabikarbóna.
2 pohár kefirhez, 10 dkg marga-
rinhoz, 1 teáskanál sót és annyi
lisztet adunk, amiben 1 teáskanál
szódabikarbónát elkeverünk,
hogy könnyen gyúrható tésztát
kapjunk. Jól kidolgozzuk, 2 cm
vastagra kinyújtjuk, késsel rácso-
san bevagdaljuk. Pogácsaszagga-
tóval kiszaggatjuk. Tojással meg-
kenjük és kisütjük. 

Sajtos rúd
Hozzávalók: 30dkg liszt, 15 dkg
margarin, 1 tojássárgája, 2 dkg
élesztõ, 10 dkg reszelt sajt, tejföl,
só, bors  ízlés szerint
30 dkg lisztet összemorzsolunk
15 dkg margarinnal, 1 tojássár-
gájával, 2 dkg élesztõvel és 10
dkg reszelt sajttal, tejföllel, jól
gyúrható tésztává gyúrjuk. (Só,
bors, ízlés szerint). 1 órát pihen-
tetjük. Egy centiméter vastagra
nyújtjuk, tetejét megkenjük to-
jással, meghintjük reszelt sajttal.
Kb. 1,5 cm széles rudakat vá-
gunk belõle derelyevágóval.
Szalmasárgára sütjük. 

Jó étvágyat!  
Fényes Nóra

Karácsonyi és szilveszteri finomságok

1617
December 16. -
Gyarmatok
Hernando Arias de Saavedra spa-
nyol helytartó kezdeményezésére
megalapítják a spanyol gyarmatbi-
rodalom két új tartományát, Rio de
la Platát (mai Argentína) és Guairát
(mai Paraguay). Mindkét tarto-
mányban Peru alkirálya uralkodik.

1996 
December 17.
- ENSZ

A ghánai Kofi Annant választják
az Egyesült Nemzetek Szerveze-
tének hetedik fõtitkárává.

1865
December 18. -
Rabszolgaság

Az Egyesült Államokban eltörlik a
rabszolgaságot. A Kongresszus
ezen a napon ratifikálta a híres
13. alkotmány kiegészítést.

1000
December 25. 
A Szent Korona
István fejede-
lem 1000. de-
cember 25-e
elõtt követséget
küld II. Szil-
veszter pápá-
hoz a királyi koronáért és az egy-
házszervezéssel kapcsolatos in-
tézkedések jóváhagyásáért. De-
cember 25-én (vagy 1001. január
1-jén) a Szilveszter által küldött
koronával királlyá koronázzák.

1579
December 26. 
A kávé
A kávé elsõ hazai említése egy
török vámnaplóban.

1571
December 27.  
Kepler
Megszületik Kepler János csilla-
gász, aki megállapította a bolygók
mozgásának, ke-
ringésének törvé-
nyeit. Azért, hogy
megélhessen,
horoszkópokat
készített.

EEEEZZZZ EEEE NNNN AAAA NNNNAAAAPPPPOOOONNNN
TTTT ÖÖÖÖ RRRRTTTT ÉÉÉÉ NNNN TTTT

Ó, a várva várt ünnepek… minden évben újra-és újra átéljük a
készülõdés izgalmát, az ajándékozás gyönyörûségeit, a titkolózás,
a várakozás szelíd boldogságát és az együttlét örömeit. A kará-
csony elképzelhetetlen bejgli nélkül, a szilveszterpedig sós sütemé-
nyek nélkül. Ezért a Hamdi Cukrászda jóvoltából „begyûjtöttük”
az egyik legjobb bejgli  és több sós sütemény receptjét. 

Az Erzsébet körút 44-46.
szám alatt található a Hamdi
cukrászda és fagyizó. A tu-
lajdonos, Hamdi Sándor ezt
az üzletet idén május 29-én
nyitotta meg. 

Terjeszkedni akart, ugyanis van
még egy üzlete a Jókai utca 16.
szám alatt, mely 1972 óta üzemel.
Tulajdonképpen családi vállalko-
zás, mert Hamdi úr nagyapja is
cukrász volt, 1918-ban hozta létre
elsõ cukrászdáját, valamint Hamdi
úr két fia szintén ezt a mesterséget

választotta magának, az idõsebbik
viszi tovább a Jókai utcai üzletet. 

Az Erzsébet körúti cukrászda
kedves hely, a Hamdi úron kívül
még két alkalmazott dolgozik itt.
Sokféle finomságot lehet kapni,
pl. a marcipános gesztenyegolyó
rendkívül ízletes. Akülönbözõ tor-
tákat, amiket fõként a kirakatban
lehet látni, a Jókai utcai üzletben
készítik. 

Már elkezdõdött a karácso-
nyi készülõdés,  ez már a dekorá-
ción is látszik. Karácsonyra

bejglit és flódnit sütnek, illetve
tortákat, amikre karácsonyi figu-
rák kerülnek: karácsonyfa, an-
gyalka stb. Szilveszterre kb. 10-
12 féle sós süteményt csinálnak:
különbözõ pogácsákat, hájas és
élesztõs tésztákat.  

A Hamdi cukrászda finomsá-
gai megvásárolhatóak az üzletben,
ámaz üzlet vezetõje Hamdi Sán-
dor még néhány különleges
ünnepi receptet is elárult olvasó-
inknak. A recept a Fõzzünk együtt
finomat rovatunkban olvasható.  

AAAA    HHHHaaaammmmddddiiii     ccccuuuukkkkrrrráááásssszzzzddddaaaa    „„„„tttt iiii ttttkkkkoooossss””””    rrrreeeecccceeeepppptttt jjjjeeee

Ünnepi finomságok
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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 2005/18. lapszám nyertesei: Kiss Irén Dob u. 103.;Vargha Máté dr. Hevesi Sándor
tér 1.; Szalai Lászlóné Kazinczy u. 5. Gratulálunk! A nyeremények, telefonon történõ egyeztetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõk.

Egy „kis” meglepetés!
Mivel elérkezett az év végi, jól megérdemelt pihenés ideje, több idõ jut a szórakozásra is. Így ünnepi lapszámunkban dupla rejt-
vénnyel kedveskedünk rejtvénymegfejtõinknek. A dupla rejtvény dupla nyereménnyel is jár, így a szerencsés nyertesek nem
könyvjutalmat kapnak majd. Hogy mi lesz a csomagban? Az legyen meglepetés. A rejtvény beküldési határideje január 15., a bo-
rítékra írják rá „Karácsonyi rejtvény”. Jó szórakozást kívánunk! 
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☺☺ ☺☺ ☺☺

Autózik a házaspár.
- Drágám, megcsalta-
lak - szól az asszony. A
férj egy kicsit begyor-
sít, de nem szól sem-
mit. - El akarok válni és
elviszem a házat, a ko-
csit és fizetsz nekem
havi öt milliót tartás-
ként - mondja tovább
az asszony. A férj hall-
gat, és még vadabbul
nyomja a gázt. - Na és
neked kell valami? 
A férj válasza: Nem, drá-
gám. Nekem van légzsá-
kom,és most ez minden,
amire szükségem van.

* * *
Miben hasonlít a he-
gyipásztor és a szikla-
mászó?
- Mindkettõ marhára
vigyáz a hegyen.

* * *
- Mirõl ismered meg a
Nagy Õ-t?
- Két nagy ékezet van
rajta....

Filló Pál országgyûlési
képviselõ jövõ évi elsõ fo-
gadóóráját 2006. január
19-én (csütörtökön) 17.00
órától tartja az István utca
29. szám alatti irodában.
Bejelentkezni nem kell.

A 10. választókerület képviselõjének, Gál Györgynek a ja-
nuári fogadóórája, a korábban meghirdetettel ellentétben,
elmarad. A 2006-os év elsõ fogadóórájára a szokásos idõ-
ben, azaz február elsõ péntekjén (3-án) kerül sor a Dob ut-
ca 103. szám alatti SZDSZ irodában.

A Magyar Vöröske-
reszt Budapesti
Szervezete az OVSZ
Péterfy Sándor utcai
Vérellátó Állomással
közösen Szeretet
Véradást rendez  de-
cember 20-án 8-15
óráig. A rendezvény
szlogene: „Ajándé-
kozd Karácsonyra a
gyógyulás esélyét a
betegeknek!”

A véradás helyszíne:
Péterfy Sándor utca 14-
20. félemelet, vérellátó.
Személyi igazolvány,
TAJ-kártya, lakcím kár-

tya, szükséges. Nagy
szeretettel várnak min-
den jó szándékú,  egész-
séges, segíteni kész do-
nort 18-60 éves korig!
Egy véradással három
ember életét is meg lehet
menteni!  

Jótékonysági koncert

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen idén is jótékonysági koncertet tartottak a
Gróf Brunszvik Teréz Óvoda javára, annak fejlesztésére. A Rózsák terei Görög Katolikus
Templomban megrendezett, december 8-ai rendezvényen az óvodások karácsonyi mûso-
rára és a Budapesti Vándor Kórus hangversenyére került sor.

AAAA    vvvvöööörrrröööösssskkkkeeeerrrreeeesssszzzztttt     ffffeeeellllhhhhíííívvvváááássssaaaa
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ERZSÉBETVÁROS
a VII. kerületi önkormányzat ingyenes lapja

Fõszerkesztõ: Sári Judit 
Szerkesztõ: Matus Adrien 

Fotó: Kissimon István 
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5.

Telefon: 06-1-462-34-11 Fax: 462-34-18
E-mail: ujsag@erzsebetvaros.hu

Kiadja: Erzsébetváros Önkormányzata

Álláskeresõk teaházaFFÉÉNNYY  ÉÉSS  
BBRROONNZZKKÉÉPPEEKK

Bánky Tibor és Czirfusz
György Fény és Bronzké-
pek címû kiállítása nyílt a
III. számú Gondozási Köz-
pont Nyitott Mûtermében
(Dózsa György út 46.). A ki-
állítást január 18-ig, napon-
ta 10 és 18 óra között te-
kinthetik meg az érdeklõ-
dõk. A rendezvény fõvéd-
nöke Koromzay Annamá-
ria alpolgármester.

FFFFOOOOGGGGAAAADDDDÓÓÓÓÓÓÓÓRRRRAAAA VVVV ÁÁÁÁ LLLLTTTT OOOO ZZZZ ÁÁÁÁ SSSS

Az érdeklõdõk a munka-
keresés örömeirõl, bána-
tairól, az õket foglalkoz-
tató kérdésekrõl beszél-
gethetnek a szakembe-
rekkel és egymással.  Az
álláskeresõk Teaháza he-
tente változó témákkal

várja az álláskeresõket a
VIII. kerület Baross utca
22-26. szám alatti kiren-

deltségen. A programról
érdeklõdni a 215-8805
telefonszámon lehet. 

Ezúton szeret-
nénk tájékoztat-
ni az Erzsébetvá-
ros újság olvasó-
it, hogy e-mail cí-
münk megváltozott. 
Az SZDSZ erzsébetváro-

si szervezete de-
cember 1-tõl az
s z d s z . a h e t k e r -
@chello.hu illetve
az szdsz.bhetk-

er@chello.hu címeken
érhetõ el. 

@
E-mail cím változás

Az ÁFSZ Fõvárosi Munkaügyi Központ Baross utcai kirendeltsége, az Esély
Családsegítõ Szolgálat, a Józsefvárosi Családsegítõ Szolgálat valamint a Fe-
rencvárosi Családsegítõ Szolgálat munkatársai az álláskeresõk számára rende-
zi meg az Álláskeresõk Teaházát minden csütörtökön 16.30 és 18 óra között. 

Különleges szilveszteri
buliba invitál az Almássy
téri Szabadidõ-
központ de-
cember 31-
én.  A rendez-
vényen fellép
a Jazzékiel, a
Heaven Street Seven, a
Hiperkarma, a Zagar és a
ColorStar, az elõtérben

Radio Café DJ-k pörge-
tik a lemezeket.

A ház 19.30-
kor nyitja meg
kapuit, a
koncertek 21

órakor kez-
dõdnek. A jegyek

elõvételben is megvásá-
rolhatók az Almássy tér
6. szám alatt.

Exit 2006 - Szilveszteri házibuli 

KKAARRÁÁCCSSOONNYYII  VVAACCSSOORRAA

- Dezsõ! Biztos, hogy pontyot fogtál a Dunában?

Szeretet véradás


