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E-pont az
ügyfélszolgálatokon
Manapság egyre nagyobb
figyelem irányul az internetre, az interneten beszerezhetõ információkra. A nemzetközi háló fejlõdése mellett a helyi fejlesztés is elkerülhetetlen. Ezt felismerve a kerületi önkormányzat
már évekkel ezelõtt meghirdette az e-kerület programját - tudtuk meg Hunvald
György polgármestertõl.
Folytatás a 3. oldalon

Lakásvásárlási
kedvezmények
A képviselõ-testület módosította a lakásvásárlási kedvezmények határidejét, így a
jelenlegi kedvezmények
2005. december 31-ig érvényesek. Mivel a kedvezmény
szó így magában igencsak
általános információ, bõvebb
tájékoztatást kértünk Gergely József kerületfejlesztési
alpolgármestertõl.
Folytatás az 5. oldalon

Fészekrakó program
Az idei évben induló Fészekrakó program azoknak nyújt esélyt az otthonteremtésre, akik a szociálpolitikai támogatás jelentõs emelése mellett sem
rendelkeznek elegendõ
megtakarítással, jelentõs
önerõvel - tájékoztatott
Filló Pál Erzsébetváros országgyûlési képviselõje.
Folytatás az 5. oldalon

Erzsébetvárosi
Televízió
minden hétköznap 17-tõl
18 óráig. Ismétlés a következõ munkanap 11
órától. Telefonszám adásidõ alatt: 462-0794. Üzenetrögzítõ: 462-0795.
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Szabályozott utcai zene-bona
A zene nagyon fontos tényező az ember életében.
Van, aki a komolyzene
mellett teszi le a voksát,
van, aki a népzenét kedveli, a fiatalabb korosztály
főként a modern zenei stílusok előadóit hallgatja
szívesen. Ám a muzikális

lélekkel megáldott zenekedvelők között is megoszlanak a vélemények
arról, hogy hangosan, halkan, fülhallgatóval vagy
óriás hangfalak árnyékában lehet igazán kiélvezni
az adott darab értékeit.
Egy dolog bizonyos, dü-

N e k a t t i n t s o n r á b á r m i re !

Szélhámosok a világhálón
Az utóbbi időben a rendőrség több banktól kapott
olyan bejelentést, hogy a
nevükben, vagy rájuk hivatkozva e-mailt küldenek,
amelyben ismeretlenek arra
kérték a címzettet, kattintson a levélben található hivatkozásra, és a megjelenő
- az adott bank honlapjára
hasonlító - oldalon töltsön
ki egy adatlapot. Ezen, személyes adatai mellett,
bankszámlájára vonatkozó
adatokat, jelszavakat is meg

kellet adnia. Aki az adatlapot kitölti, mások számára
hozzáférhetővé teszi az
elektronikus banki tranzakciókhoz szükséges adatait,
amely lehetővé teszi számlája feletti rendelkezést.
Folytatás a 11. oldalon

börgő hangfalak szomszédságában akár zenekedvelő az ember, akár
nem - nem lehet pihenni.
Folytatás a 2. oldalon
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MIKULÁSCSOMAG
VA G Y M AT R I C A ?
Tizenegyezer kerületi autótulajdonos figyelmébe
ajánljuk az ügyfélszolgálati iroda tájékoztatóját a
parkolómatricák kiváltásáról. Cikk a 9. oldalon

Rendeletmódosítással
a lakásmaffia ellen
- Rendkívül fontos, hogy
ne csak beszéljünk a lakásmaffiáról, ne csak
szörnyülködjünk, amikor
kisemmizett
emberek
sorsáról hallunk, hanem
tevőlegesen is vegyünk
részt a tulajdonok védelmében - mondta Gál
György képviselő. - Ezért
nyújtottam be módosító

indítványomat, melynek
elfogadásával konkrét lépéseket
fogalmazunk
meg ez ügyben.
Folytatás a 3. oldalon
E-mail címünk:
olvlev@
freemail.hu

E g y re t ö b b e n v e s z n e k r é s z t a g y û j t é s b e n

Négy tonna veszélyes hulladék

Pénztárcát
érintõ
változások az
okmányirodában
Az erzsébetvárosi önkormányzat okmányirodájának vezetőjétől, Polgár
Évától megtudtuk, hogy jelentős változásokat hozott
az új év okmányaink kiváltásának illetékében. Az
alábbiakban röviden összefoglaljuk a legfontosabb
változásokat.
Folytatás a 8. oldalon
Lejárt a mozgásukban
korlátozottak
parkolási igazolványa.
Részletek a 7. oldalon

A háztartási szeméttel
együtt kiszórt veszélyes
hulladék jelentős környezeti kockázattal jár.
A közrendvédelmi és

környezetvédelmi bizottság ülésén összesítették
a tavaly november 27-én
megtartott veszélyes hulladék gyűjtés adatait.

Bán Imrét, a bizottság elnökét kértük rövid, éves
szintű összefoglalásra a
témával kapcsolatban.
(Folytatás a 6. oldalon)
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T Á J É K O Z TAT Ó
Budapest, Erzsébetváros
Önkormányzata - az 1997
évi LXXVIII. törvény, illetve a
253/1997 (XII. 20.) Korm.
rendelet (OTÉK) alapján a
Budapest, VII., a Király utca Csányi utca - Dob utca Akácfa utca által határolt terület Kerületi Szabályozási
Tervének és Építési Szabályzatának elkészítésérõl határozott.
A munka célja: a terület sajátosságainak megfelelõ építési szabályzat, illetve a terület
adottságainak
megfelelõ
szabályozási terv kidolgozása, a hatályos jogszabályok
keretei között. A tervezett
fontosabb változtatások az
alábbiak:
1. a hatályos 4/2000 (III. 09.)
ÖK. rendelettel jóváhagyott
KSZT egyes szabályozási
elemeinek újraértékelése.
2. A tömböket felfûzõ gyalogos út- és térhálózat elemeként a tervezési terület tömbjén átvezetõ gyalogos paszszázs helyének kijelölése.
3. A történelmileg kialakult
térfalak és utcakép megõrzése.
4. Az új beépítési elemek épületek - jellemzõinek meghatározása
A szabályozási terv meghatározza a telkeken elhelyezhetõ épületek és más építmények jellemzõit, kialakításuk módját, a telekalakítás
helyi szabályait, az épített és
a természeti környezet alakításának és -védelmének
szabályait és egyéb elõírásokat.
Hunvald György
polgármester
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Szabályozott utcai zene-bona
A zene nagyon fontos tényező az ember életében. Van, aki a komolyzene mellett teszi le a voksát, van, aki a
népzenét kedveli, a fiatalabb korosztály főként a modern zenei stílusok előadóit hallgatja szívesen. Ám a muzikális lélekkel megáldott zenekedvelők között is megoszlanak a vélemények arról, hogy hangosan, halkan,
fülhallgatóval vagy óriás hangfalak árnyékában lehet igazán kiélvezni az adott darab értékeit. Egy dolog bizonyos, dübörgő hangfalak szomszédságában akár zenekedvelő az ember, akár nem - nem lehet pihenni.

Molnár István

A kerület több pontján régóta problémaként vetődik
fel a kérdés: mikor és milyen időtartamban lehet úgy
koncertet szervezni, mely
teret ad a szórakozni vágyók
igényeinek, de a lakók nyugalmát sem zavarja. Ezt a
kérdést rendezte Molnár István képviselő egyéni módosító javaslata alapján a képviselő-testület a decemberi
testületi ülésen. Az egyhan-

gúlag elfogadott rendelet
módosításról a képviselő tájékoztatta lapunkat.
- Választókörzetem
egyik, a fenti problémában
jelentősen érintett része az
Almássy tér, ám a kerület
más pontjairól is hasonló
problémáról tájékoztattak
az érintettek. Így nagyon
örülök annak, hogy a testület elfogadta rendeletmódosító javaslatomat, mely
szerint: Erzsébetváros közterületein hangszeres zenélés alkalmazásával együtt
járó vagy hangosítást
igénylő rendezvényt tartani, hétköznap és munkanapot megelőző napon 20 és
8 óra között, szombaton 22
és 8 óra között tilos.
Erzsébetváros a főváros
belvárosi területének részét
képezi. Ez a lakosság számára olyan - jobbára nem
kívánt - következmények-

kel is jár, mint a túlzsúfoltság, parkolási anomáliák, a
(tömeg- és) közlekedésből
is származtatható fokozott
egészségi (idegi) megterhelés és környezetszennyezés
- mondta a képviselő, hozzátéve: mindezek mellett
még egy olyan követelmény is megfogalmazódik,

Illusztráció

hogy az itt élő polgárok - a
peremkerületekben élőknél
- nagyobb ingerküszöböt
alakítsanak ki magukban a

Karácsonyi jótékonyság

Burgonya és hagyma a rászorulóknak

ERZSÉBETVÁROSI
ESTÉK
Filló Pál Erzsébetváros országgyûlési képviselõje január 18-án 17 órai kezdettel várja az érdeklõdõket az
Erzsébetvárosi Esték soron következõ rendezvényére.
Téma: A mi Budapestünk
Vendég: Molnár Gyula, az
MSZP budapesti elnöke,
országgyûlési képviselõ.
Helye: Erzsébet körút 42.
MSZP irodahelyiség
Mindenkit szeretettel vár a
szervezõ Filló Pál.

Tavaly év végén már második alkalommal rendeztek ingyenes burgonya- illetve hagymaosztást a helyi
Roma Kisebbségi Önkormányzat szervezésében, az
erzsébetvárosi MSZP képviselőinek támogatásával.

December 18-án a Roma
Kisebbségi Önkormányzat
Dob utca 107. szám alatti
helyiségében megjelenő
nyugdíjasok, nagycsaládosok és rászorulók számára
MSZP-s képviselők adták
át az adományokat. A 250

különféle szórakoztató rendezvényekkel óhatatlanul
együtt járó káros mellékhatásokkal összefüggésben.
- Bár elismerem, nemcsak országos, de kerületi
érdek is az idegenforgalom
élénkítése, a kerületi élet
ellangyosodásának a megakadályozása, az arányos-

zsáknyi burgonya és hagyma szétosztásában többek
között részt vett Fedrid
Gábor, Kispál Tibor (képünkön jobbra), Gergely
József és Farkas Jenő, a roma kisebbségi önkormányzat elnöke.

ság követelményére szintúgy tekintettel kell lenni.
Tekintettel kell lenni a helyi
lakosság azon részének elvárására is, amely korántsem fogadja kitörő lelkesedéssel a nagyfokú zajeffektussal együtt járó (műsoroshangszeres, hangosítást
igénylő) rendezvényeket.
Figyelembe kell venni az
idősebbek és a kisgyermekek esetleges, nagyobb fokú egészségi labilitását,
mások lehetséges érzékenységét, illetve a munkavégzés előtti háborítatlan
pihenéshez kapcsolódó jogos elvárást.
Fontosnak tartom, hogy
saját frakcióm, az SZDSZfrakció mellett a FIDESZ és
az MSZP is jobbító szándékú javaslatokkal támogatta
előterjesztésemet, melyeket
befogadtam azért, hogy minél szélesebb támogatással
fogadja el a testület a kezdeményezésemet. Remélem
ezzel, az egész kerületre kiterjedő szabályozással választókerületem,
az
Almássy tér körzetében élők
régi panaszai is megoldást
nyertek.
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Kiépülõ intranet a lakosságnak

E-pont az ügyfélszolgálatokon
Manapság egyre nagyobb
figyelem irányul az internetre, az interneten beszerezhető információkra. A nemzetközi háló fejlődése mellett a
helyi fejlesztés is elkerülhetetlen. Ezt felismerve a
kerületi önkormányzat már
évekkel ezelőtt meghirdette

Hunvald György

az e-kerület programját tudtuk meg Hunvald
György polgármestertől.
A lakossági ügyfélforgalom immár nem korlátozódik kizárólag az irodákra,
az ügyintézést magát ugyan
még nem, de az űrlapokat, a
vonatkozó rendeleteket
már megtalálhatják lakóink a kerület honlapján a
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www.erzsebetvaros.hu címen. Mindemellett nagyon
fontos, hogy az ügyfélszolgálati irodán és az okmányirodán már működik egyegy úgynevezett intranet
kapcsolattal rendelkező számítógép, melyen keresztül a
lakók elérhetik a fontosabb
honlapokat, így például a főváros és a kerület honlapját
is. Egy hasonló számítógép
áll majd a lakosság rendelkezésére a várhatóan február
elejétől működő Garay utca
5. szám alatti, második ügyfélszolgálati irodán is.
Az intranet szó tulajdonképpen a belsõ hálózat megjelölése (ahogyan azt a
neve is mutatja: intra valamin belüli). Más hálózatokkal összekötve az internet részeként is mûködhet.

Rendeletmódosítással
a lakásmaffia ellen
A tavalyi év utolsó testületi ülésén Hunvald
György polgármester
előterjesztésében tárgyalt a képviselő-testület a „lakásrendelet”
módosításáról.
A rendelet újabb módosítására azért volt szükség, mert
az eredetileg a bérlők tulajdonszerzésének elősegítését
célzó rendelet korábbi módosításában megfogalmazott elidegenítési konstrukció mind az önkormányzat,
mind a bérlő szempontjából
előnytelen volt. Ennek oka,
hogy az értékesítés során a
bérlőnek juttatott kedvezményeket az APEH természetbeni juttatásként számolta el.
A rendeletmódosító javaslathoz Gál György képviselő egy kiegészítő , a lakások vételárára vonatkozó
módosító indítványt nyújtott be, melyet ugyancsak
elfogadott a testület.
- Rendkívül fontos,
hogy ne csak beszéljünk a
lakásmaffiáról, ne csak
szörnyülködjünk, amikor
kisemmizett emberek sorsá-

ról hallunk, hanem tevőlegesen is vegyünk részt a tulajdonok védelmében mondta Gál György képviselő. - Ezért nyújtottam be
módosító indítványomat,
melynek
elfogadásával
konkrét lépéseket fogalmazunk meg ez ügyben. Véleményem szerint a jelenlegi
rendeletben megfogalmazott, vásárlási kedvezményre vonatkozó módosítások a
bérlők érdekeit szolgálják,
és reményeink szerint valamilyen szinten védelmet
nyújtanak a lakásmaffia tevékenysége ellen.

A biztosíték
Az elfogadott módosító indítvány értelmében a lakások vételára a mindenkori
forgalmi érték 100%-a, kivéve, ha a vételi lehetőség a

Ve r s e n y b e n a v e v õ c s a l o g a t ó ü n n e p i d í s z e k

Karácsonyi kirakatverseny
A kerületi önkormányzat tavaly év végén már második alkalommal hirdette
meg a Karácsonyi
Kirakatversenyt.
A versenyen való részvétel
feltétele, egyben a kiírás
célja is az üzletek vonzóbbá, szebbé tétele volt a karácsonyi ünnepekre. A díjak átadására december 20án került sor az V. kerület
Arany János utca 10. szám
alatti Aranytíz művelődési
ház Lovagtermében. Az első helyezett 100 ezer, a
második helyezett 70 ezer,
a harmadik helyezett 30
ezer forintos jutalomban
részesült, a díjakat Bodzsár
Frigyesné
(képünkön
jobbra), a BKIK VII. kerületi elnöke adta át.

Gál György

megvásárlást megelőző 5
éven belül nyílt meg - ez
esetben a vételi lehetőség
megnyíltát követően 5 évig
él a kedvezmény. Ugyancsak kedvezményben részesül az a bérlő (a bérleti szerződés megkötését követő 5
éven belül) aki lakását cserelakásként kapta, és korábban nem megvásárolható
lakás bérlője volt , illetve az
a bérlő, aki pályázat vagy
méltányosság útján jutott
bérleményhez.
Hasonló lesz az eljárás
azon bérlők számára is, akik
a polgármester által, a gazdasági bizottság egyetértésével a testület által kijelölt
keretből jutottak bérleményhez, illetve azon bérlők számára, akik korábban
osztatlan közös tulajdonú
házfelügyelői szolgálati lakásban laktak és cserelakáshoz jutottak. Számukra is
fennáll a kedvezményes vásárlás lehetősége, ám csak a
bérleti szerződés megkötését követő 5 éven belül.

5 évig
kamatmentesen

A

L E G S Z E B B K A R Á C S O N Y I Ü Z L E T P O RT Á L O K

 A verseny elsõ helyzettje az Arany Zafír rövidárú és divatárú bolt (Berczely Margó)
lett, mely a Károly krt. 3/a. szám alatt található .  Második helyezést ért el az Aphrodite
Divatárú (Kiss Anita Éva) lett az Erzsébet körút 8. szám alól.  Harmadik díjat kapott a
Wesselényi utca 18. szám alatti IM-KA Kft. Görög ajándék üzlet (Belomenosné Békési
Katalin). Minden résztvevõnek gratulálunk!

Új paragrafussal is bővült a
rendelet. Eszerint az adásvételi szerződés megkötését
követő 5 évig a bérlő (vevő)
nem fizet kamatot a vételár
fennmaradó részére. Az 5
év leteltét követően a kamat
mértéke 5% lesz. A kamatfizetés kezdő időpontja a
szerződés aláírásától számított 6. év első napja, alapja
az adott napon fennálló vételár hátralék.
A kedvezményekrõl az 5. oldalon olvashatnak bõvebben.
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KÖZÉLET

Jótékonysági árverés

Sportolók az esélyegyenlõségért
A Kékmadár Egyesület szervezésében
december 17-én került sor a „Sportolók az esélyegyenlőségért” címmel megszervezett jótékonysági árverésre
A jótékonysági árverésen
többek között Igaly Diána, Lékó Péter, Bardóczky
Kornél, Bessenyei Péter,
Kapros Anikó, Balázs
Gyuri, Kővágó Zoltán,
Vaszi Tünde, Sifter Tímea,
Fazekas Róbert, Annus
Adrián,
Baumgartner
Zsolt, az FTC és MTK élsportolói,
Lothar

Matthäus, Kovács Ági, a
kajak-kenu válogatott és a
vízilabda válogatott által
felajánlott ereklyéket (dedikált mez, labda, pilóta
ruha, sisak, sakk készlet,
kesztyű, könyv stb.) lehetett megvásárolni.
Az árverésből származó bevételt az állami gondoskodásban élő gyerekek
és fiatalok továbbtanulási
lehetőségeinek és munkaerő-piaci versenyképességének megteremtésére
fordítja az egyesület.
Az
Erzsébetvárosi
Közösségi Házban megrendezett jótékonysági

program fővédnöke Szabó
Sándorné, az Ifjúsági-,
Családügyi-, Szociális és
Esélyegyenlőségi minisztérium helyettes államtitkára volt.
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MATÁV segélyvonal a szökőár
áldozatainak megsegítésére
2005. január 5-tõl 2005. január 31-ig él a 1749-es
segélyvonal. Aki felhívja a 1749-es számot, hívásonként 200 forinttal támogatja a Magyar
Vöröskereszt segélyakcióját, mely a dél-kelet-ázsiai
földrengés és szökõár áldozatainak megsegítésére
irányul.

Nem készíthetõ pontos statisztika
születésrõl és halálról a kerületben
Az év végén többféle
statisztikát, összegzést is készítenek. Mi
is úgy gondoltuk,
hogy utánajárunk,
lakosságszámban
gyarapszik-e, avagy
csökkent kerületünk
lélekszáma.
Az okmányiroda illetékességébe tartozó, lélekszámmal kapcsolatos adatokról azonban kiderült,
hogy, bár pontos számadatokhoz juthatunk, az
így megkapott eredmény
mégsem fedi teljesen a
valóságot. Erzsébetvárosban a 2004-es évben 1854
újszülöttet regisztráltak,
és a december „közepéig”
feldogozott adatok szerint
2311 haláleset bejelentése
történt meg. Mint megtud-

KÖZÉRDEKÛ

tuk, az irreálisan magasnak tűnő számokbeli különbség abból adódik,
hogy Erzsébetvárosban
több kórház is működik,
és a kórházakban elhalálozott emberekkel kapcsolatos anyakönyvi eseményeket abban a kerületben
kell bejelenteni, ahol elhunytak. Ennek megfelelően a születések és a halálesetek száma nem tükrözi pontosan a kerületi
adatokat.
Szabad választás alá esik
a házasságkötések helyszíne. Tavaly a kerületben
199 házasság köttetett bár nem tudjuk pontosan,
ebből mennyi pár kerületi
lakos. Ami bizonyos: Erzsébetváros lakossága
tavaly 61 ezer 488 fő volt.

Az Akácos Udvarban, az Akácfa utca 61. szám alatti nyugdíjas klubban szerveztek
december 17-én karácsonyi ünnepséget, melynek meghívott vendégei voltak dr. Szabó
Zoltán, Erzsébetváros és Józsefváros országgyûlési képviselõje, valamint dr. Hahn
György képviselõ.

Társadalmi képviselet, társadalmi vita

Javaslat a demokrácia kiterjesztésére
A bennünket, mint kerületi lakókat ellátó és
kiszolgáló, az önkormányzatnak adót fizető
iparosok és kereskedők, kamarai szervezetben működnek Erzsébetvárosban is - mondta dr. Kecskés Gusztáv képviselő, a Fideszfrakció tagja december elején, amikor más
kerületek példáján alapuló javaslatot tett a
kerületet vezető MSZP- és SZDSZ-frakciók
irányába.
- A kamarai szervezetbe
tömörült iparosok, kereskedők részvétele - leg-

T Á J É K O Z TAT Ó

A hiperaktivitás ellen
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány megjelentetett egy INGYENES
tájékoztató kiadványt a hiperaktív gyermekek szüleinek és az ilyen problémákkal küzdõ
gyermekekkel foglalkozó személyek informálása érdekében. Az alapítvány kutatómunkája során feltárta, hogy a hiperaktívnak, figyelemzavarosnak nevezett gyermekeknek
adott pszichiátriai szerek számos mellékhatást és függõséget okozhatnak. A hiperaktivitás nem betegség, hanem tünet, tehát mindenképpen az okot kell kideríteni és azt kezelni. Az ok többek között lehet: allergia, környezeti ártalom, élelmiszer-adalékanyag, gombás megbetegedés, vitaminhiány, édességfogyasztás és különféle fel nem fedezett fizikai betegségek. Az INGYENES kiadvány kérhetõ: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány: 1461. Budapest, Pf: 182. Tel: 1-342-63-55

alább külsős szakértői helyeken - indokolt lehetne
az önkormányzat munkájában, mint ahogy ez más
kerületekben már korábban megvalósult. A kerületi kamara egy választott
köztestület, amelynek vezetését ugyanúgy választják, mint bennünket, a
képviselőket. Ez a jól
szervezett közösség méltán tarthatna számot arra,
hogy képviselőjük az önkormányzat pénzügyi bizottságában jelen legyen,
amely bizottság a kerület
pénzügyi ellenőrzésére hi-

dr. Kecskés Gusztáv

vatott, és ott a szakértelmükkel élesítsék a tisztánlátást.
Képviselőcsoportunk
részéről felvettem, hogy
választott képviselőként
ne feledkezzünk meg a
mellettünk működő más
demokratikus szerveződésekről - egyelőre érdemi
írásos válasz nem érkezett
javaslatomra. A válaszról
a későbbiekben tájékoztatni fogom az olvasókat.
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A határidõ: 2005. december 31.

Lakásvásárlási kedvezmények
A képviselő-testület
novemberi ülésén ismét módosította a lakásvásárlási kedvezmények határidejét,
így a jelenlegi kedvezmények 2005. december 31-ig érvényesek. Mivel a kedvezmény szó így magában igencsak általános információ, bővebb tájékoztatást
kértünk Gergely József kerületfejlesztési
alpolgármestertől.
A jelenlegi változás legfontosabb része, hogy a
„lakástörvényben” megfogalmazott vásárlási határidő elmúltával is megvásárolhatóak maradnak a bérlők számára a lakások - bizonyos feltételek teljesültével.
- Az egyik fontos feltétel,
hogy a bérlőnek határozatlan időre szóló szerződése
legyen az önkormányzattal
- mondta Gergely József alpolgármester. - Ez esetben,
azokban a társasházakban,
ahol már korábban megnyílt a vásárlási lehetőség,
azonban a bérlő csak most
döntött a vásárlásról, megvehetők a lakások. Ugyancsak megvehetők a lakások
azokban az önkormányzati
tulajdonú épületekben,
ahol a kijelölés megtörtént.
Itt az alapító-okirat bejegyzése, az értékbecslés, a vételár megállapítása után az
ERVA Rt. küld adás-vételi
ajánlatot azoknak, akik ezt
kérték.

Nincs vásárlási
kötelezettség
Azt minden bérlőnek érdemes tudni, hogy nincs vételi kötelezettség. Tehát csak
akkor éljen ezzel a lehetőséggel, ha van pénze a lakás megvételére és a közös
költségen, a közmű költségeken túl, a ház esetleges
felújításának ráeső költségeit is fizetni tudja. Senkit
nem ér hátrány, ha bérlő
marad. A döntésben talán
segít, ha tudják bérlőink:

februártól ugyan emelkednek a lakbérek, ám ez nem
vonatkozik azokra a lakásokra, ahol a lakások nem
megvásárolhatóak, vagyis
vételre ki nem jelölt épületben vannak. Hosszabb távra azt érdemes tudni, hogy
2006-tól évenként 10%-os
lakbéremelés várható.

Gergely József

A kedvezmények
A lakások forgalmi értékét értékbecslő határozza
meg, melyből a „vételár
százalék” szerint kell fizetni. A vételár százalék
15-40% közötti, a jelenleg kijelölésre kerülő épületeknél 15% szokott lenni, egyedi esetekben (jobb
állapotú épületnél) néhány százalékkal több. A
vételárról értesítést kap a
bérlő. Ha egyben fizeti ki
a vételárat, akkor 45%
kedvezményt kap. Ha
részletfizetést választ, akkor 10%-t kell befizetnie,
majd legfeljebb 25 év
alatt kell a hátralékot
megfizetni. Tudniuk kell
a részletfizetést választóknak, hogy a 6. évtől
kamat is terheli a fennmaradó összeget. Mindemellett fontos tudnivaló,
hogy a vételár teljes kifizetéséig eladási tilalom
van a lakásra.
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A módosítások többségére főként a közös képviselőnek kell odafigyelnie,
de kiemelek három fontos változást. Minden pályázót érint, hogy az 50%
saját erővel a pályázat benyújtásakor rendelkeznie
kell a társasháznak. A
másik változás, hogy a
műemlék épületeknél a
műemlékké nyilvánítás
alapjául szolgáló részek
felújítására beadott pályázatot kiemelten kezelik. A harmadik változás,
hogy az állami rehabilitációs támogatási pályázatoknál lehet az önkormányzati vissza nem térítendő harmadra pályázni.
(Ilyen állami pályázatnál
az állam ad vissza nem
térítendő harmadot.) Tehát a társasháznak szintén
egyharmad saját résszel
kell rendelkeznie. Az erre
vonatkozó pályázati kiírás a jövő évi állami pályázat megjelenése után
lesz kihirdetve. A „szokásos” társasházi pályázat kiírása márciusban a
költségvetésünk elfogadása után lesz.

Oktatási segédeszközök
az ünnepi csomagban

Varga Gábor az iskola igazgatója, dr. Vedres Klára az adományozó képviselõ és a kilencedikes diákok az ajándékokkal

Az Alsóerdősor utcai
Ének-zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium
kilencedik osztályos tanulói számára karácsonyi
meglepetéssel kedveskedett december 18-án a körzet képviselője, dr. Vedres
Klára.
- A magas színvonalú
oktatás elengedhetetlen kelléke manapság a televízió
és a videó, melynek beszerzésére azonban az iskolák-

nak nincs, vagy csak nagyon ritka esetben van lehetőségük - mondta a képviselő. - Szeptember óta
több esetben is támogattam
az iskola programjait, kirándulásokat, állatkerti látogatást, mivel úgy gondolom, nagyon fontos, hogy
az ifjúságot segítsük abban, hogy minél könnyebben, minél magasabb színvonalon készülhessenek
fel a vizsgákra, az életre.

Karácsonyi ajándékok - szilveszteri pezsgővel

Tulajdonosként
Ha már valaki tulajdonos,
akkor fontos a társasház
felújításának az ügye.
Ehhez az önkormányzat
pályázati keretben ad támogatást. (Az erről szóló
rendelet
változásaira
visszatérünk. -a szerk.-)

Az SZDSZ két erzsébetvárosi képviselõje, Gál György és Molnár István immár hagyományosan
az Almássy téri Szabadidõközpontban rendezték meg választókörzetük lakóinak a karácsonyi
évzáró rendezvényüket december közepén. A háromszáz meghívott vendéget Gál György és
Molnár István (képünkön balra) fogadta, valamint Demszky Gábor Budapest fõpolgármestere
és Koromzay Annamária alpolgármester köszöntötte. A mintegy egy órás színvonalas mûsor
után az erzsébetvárosi képviselõk karácsonyi ajándékcsomaggal és a szilveszter elõtti idõszakra való tekintettel egy kis üveg pezsgõvel kedveskedtek megjelent lakóiknak.
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Négy tonna
veszélyes hulladék

Az év végi ünnepségsorozat kedves helyszíne volt
december 22-én a Király
utca 97. szám alatti nyugdíjasklub, ahol a klubtagok szép karácsonyi műsorral örvendeztették meg
meghívott vendégeiket.
Filló Pál Erzsébetváros
országgyűlési képviselője

és Kispál Tibor képviselő
(fotónkon) ajándékcsomaggal kedveskedtek a
klubnak. A csomagok között a vendéglátók örömmel fedezték fel a mintegy
50 fős klubtagság számára
ajándékozott teljes étkészleteket, evőeszközöket,
poharakat, asztalterítőket.

Az ajándék révén az ünnepekre teljesen megújult a
klub helyi étkezést választó tagjainak asztalterítéke.
Kecskés Gusztáv képviselő színházjegyeket ajánlott
fel a klubtagoknak. A Király utcai klubtagok a Bob
herceg című előadást választották.

Állami kezesség fiatalok lakáshiteléhez

Indul a Fészekrakó program

Filló Pál

Az idei évben induló
Fészekrakó program
azoknak nyújt esélyt
az otthonteremtésre,
akik a szociálpolitikai
támogatás jelentős
emelése mellett sem
rendelkeznek elegendő megtakarítással,
jelentős önerővel - tájékoztatott Filló Pál
Erzsébetváros országgyűlési képviselője.
- Leginkább a vagyonos
szülői háttér nélküli fiataloknak és a nehezebb anyagi helyzetben lévő gyermekes családoknak nyújt lakáshoz jutási lehetőséget
ez a program - mondta
Filló Pál. - A program keretében az állam kezességet vállal a fiatalok lakáshiteléhez, így azok, akiknek

megfelelő jövedelemük
van, ám megtakarítással
nem rendelkeznek, lehetőséget kapnak arra, hogy a
lakás árának 50% helyett
annak 90%-ra kapjanak hitelt.
Az első önálló lakás
vásárlása esetén nyújtott állami garancia Budapesten
és vidéken különböző öszszeget takar. Használt lakás
esetében a fővárosban 12,

vidéken 8 millió forint értékű lakás vásárlására, míg új
lakás esetében (telekár nélkül) Budapesten 15, vidéken 12 millió forint értékű
lakás építéséig, vásárlásáig
vehető igénybe a lakáshitel. Az új otthonteremtési
kedvezmény a már gyermeket nevelő fiatalok használt lakás vásárlásánál is
biztosítja a szociálpolitikai
támogatás 50%-át.

A háztartási szeméttel
együtt kiszórt veszélyes hulladék jelentős
környezeti kockázattal jár. A közrendvédelmi és környezetvédelmi bizottság ülésén
összesítették a tavaly
november 27-én megtartott veszélyes hulladék gyűjtés adatait.
Bán Imrét, a bizottság
elnökét kértük rövid
összegzésre.
Minden évben kétszer szervez az önkormányzat veszélyes hulladék gyűjtést a
kerületben. A tavaszi és az
őszi gyűjtéseken a lakosság
ingyenesen teheti le a háztartásban felgyülemlett, ám
a kommunális szeméttel
együtt ki nem dobható hulladékokat a kerület három
pontján, a Klauzál, az
Almássy és a Bethlen téren
- tudtuk meg a bizottsági elnöktől.
A Bethlen téren 1987
kg, a Klauzál téren 967 kg,
míg az Almássy téren
1314 kg veszélyes hulladéknak minősülő „szemetet” dobtak ki a lakók. A
három helyszínen legnagyobb
mennyiségben
(1249 kg) elektronikai hulladék került kidobásra. A
lakosság számára ingyenes

Hagyományszerûen, évek óta szervez a Dózsa György út 46. szám alatti Nyugdíjasház lakóinak karácsonyi ünnepséget Ádler György képviselõ. Az otthon mintegy 45 lakójának
személyesen átadott ajándékcsomagok gazdag választékot kínáltak az ünnepekre, így
például kávét, pezsgõt, édességeket. Az ajándékozást megelõzõen több mint egy órás,
opera, operett és magyarnóta valamint karácsonyi dal összeállítást hallgathattak meg
a ház lakói a képviselõ ajándékaként.

Bán Imre

gyűjtés az önkormányzat
tárcáját igencsak megterheli, hiszen a fenti mintegy
1200 kg elektronikai hulladék begyűjtése, biztonságos elszállíttatása, tárolása
több mint 122 ezer költségvetési forintba került.
A teljes veszélyes hulladék mentesítés 451 ezer
289 forintot tett ki az ősszel,
ami összevonva a tavaszi
hulladékgyűjtés „eredményével” több mint 909 ezer
forintnyi költségvetési keretösszeget igényelt.
Bán Imre elmondta,
hogy legkisebb mennyiségben savak, kozmetikumok, ismeretlen vegyszerek, növényvédő szerek kerültek kihelyezésre, míg
arányaiban nagy mennyiségben dobtak ki a lakók
autógumit (429 kg), festékmaradékot (505 kg), étolajat (336 kg).
- Érezhető a lakossági hozzáállás megváltozása a veszélyes hulladékok biztonságos tárolásával, kidobásával kapcsolatban - összegzett a
képviselő. - Ez meglátszik a minden háztartásban előforduló, apró méretű mégis kiemelkedően
nagy tételben leadott lejárt szavatosságú gyógyszerek (171 kg) és szárazelemek (201 kg)
mennyiségén. Remélhetőleg a jövőben még többen lesznek, akik nem
csak a szavak útján, hanem tetteikkel, hozzáállásukkal is segítik a kerület környezetvédelmi
törekvéseit.
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Kiegyenlített küzdelem a Sissi kupán

Telefonos segélyszolgálat Vívóverseny - kerekesszékben
Nyugdíjasként, vagy még
korábban, a munkával töltött életszakasz befejeztének közeledésével,
ezer megoldandó vagy
megoldhatatlannak tűnő
gonddal, problémával kerülhetünk szembe, például
az egészség, a megélhetés
biztosítása, a személyes
kapcsolatok területén. A
kérdéseket sokszor nincs
kinek feltenni, döntéseinkben nincs kire támaszkodni. A súlyos terheket sokan kénytelenek egyedül
viselni, nincs kivel megosztani a gondolatokat, érzéseket, s nem mindig
azért
mert
egyedül
élnek…
A DélUtán Közhasznú
Alapítvány ingyenesen hívható lelkisegély szolgálat

L E J Á RT A
MOZGÁSUKBAN
K O R L Á T O Z O T TA K
TAVA LY I PA R K O L Á S I
I G A Z O LV Á N YA
A 218/2003. (XII. 11.)
Korm. rendelet értelmében
a mozgásában korlátozott
személyek régi (kék színû)
igazolványainak érvényessége 2004. december 31én lejárt. 2005. január 1-tõl
minden behajtási és parkolási kedvezmény csak az
új, fényképes, mozgásában korlátozott személy
parkolási igazolványával
vehetõ igénybe. Aki még
nem váltotta ki új parkolási
igazolványát, az okmányirodán megteheti. Pótdíj
nem terheli a kései igazolványkiváltókat.

működtetésével szeretne segíteni. A szolgálat munkatársai a hét minden napján
két vonalon fogadják az 50
évnél idősebb emberek hívásait. A közelmúltban befejeződött képzés eredmé-

06-80200-866

Új megközelítést kapott a hagyományteremtő céllal, két éve
először megrendezésre
került Sissi vívókupa.
December 19-én a Király
utcai UTE vívóteremben
megrendezett vívó találkozó idén már az esélyegyen-

keitől elkapott bárányhimlő. A képviselőt január
elején kérdeztük az idei
verseny különlegességéről.
- Mivel idén kerekesszékes vívók is beneveztek
a kupára, változtatások történtek az első versenyhez
képest a szabályokban. A

vóink is, mivel, hogy
edzőik Feczer Viktor és
Tóth András is a klubban
végzik szakmai munkájukat.
Dr. Kecskés Gusztáv
képviselőként támogatta
a sportrendezvényt, azzal indokolva döntését,

lőség jegyében, épek és
mozgásukban korlátozottak kiegyensúlyozott versenyeként zajlott.
Dr. Kecskés Gusztáv
képviselő a klub amatőr vívószakosztályának tagja. A
versenyre azonban hiába
készült, a megmérettetésben megakadályozta a december közepén a gyerme-

decemberi küzdelemben, a
kiegyenlített verseny érdekében, a mozgásukban
nem korlátozott vívók is
kerekesszékben ülve versenyeztek - természetesen
csak abban az esetben, ha
kerekesszékes ellenfelet
kaptak. A versenyen részt
vettek a paraolimpiai
ezüst és bronzérmes ví-

hogy számára kiemelkedően fontos szempont az
esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése,
melynek szép példája az
immár hagyományokkal
is büszkélkedhető Sissi
vívókupa.

az ingyenesen
hívható
lelkisegély
száma
nyeképpen már 31 segítő
vállal rendszeresen - havonta 2-3 alkalommal - telefonos ügyeletet.
Önkénteseik a DélUtán
adatbázisának köszönhetően - hasznos információk nyújtásával, az új
szempontok közös átgondolásával segítenek a
megfelelő döntés meghozatalában.
A támaszadó beszélgetések a hat éves működés során ingyenes jogsegélyszolgálattal és betegjogi tanácsadással egészültek ki, 2003 óta pedig
minden szerdán orvosi tanácsok is kérhetők.

Jelentkezõket
várnak

PA R L A M E N TL Á T O G AT Á S
Filló Pál Erzsébetváros országgyûlési képviselõje január 21-én 9 órai kezdettel
Parlamentlátogatást szervez az érdeklõdõ kerületi
lakosok, és közösségek
számára.
Elõzetes bejelentkezés január 19-ig a 32-10-637-es
telefonszámon.

OTTHON
SEGÍTÜNK

Hat éve látja vendégül a körzet képviselõje, Molnár István a Rózsa utca 3. szám alatti nyugdíjasklub tagjait karácsony közeledtével. A képviselõ a decemberi rendezvényen mûsorral
és ajándékcsomaggal kedveskedett az ezúttal is nagy létszámban megjelenõ klubtagoknak.

A kisgyermekes családok
támogatását fontosnak tartó, ezért rendszeres, heti
3-4 óra önkéntes munkát
vállalni tudó, szülõi tapasztalattal rendelkezõ segítõk
jelentkezését várja újból az
Otthon Segítünk Alapítvány VII. Kerületi Szolgálata. Az elõzetes beszélgetés után kiválasztott önkéntesek számára 2005
februárjától 10 alkalommal
40 órás, ingyenes felkészítõ tréninget tartunk az Erzsébetvárosi Közösségi
Házban. Érdeklõdni lehet
napközben a szervezõnél:
Balázs Péterné Anitánál, a
06-70-335-7409-es számon.
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Január elejétõl többet fizetünk okmányainkért

Pénztárcát érintõ változások az okmányirodában
Az erzsébetvárosi önkormányzat okmányirodájának vezetőjétől, Polgár Évától megtudtuk, hogy
jelentős változásokat hozott az új év okmányaink
kiváltásának illetékében. Az alábbiakban röviden
összefoglaljuk a legfontosabb változásokat.

Búcsú az
okmánybélyegtõl
A pár ezer forintos okmánybélyegek felragasztásánál eddig sem volt különösebb problémája az ügyfélnek, azonban egy-egy
nagyobb összeg esetében
bizony előfordulhatott,
hogy nehezen talált helyet
az ember az adott iraton a
bélyegeknek. Április elsejétől már bizonyosan nem

fordulhatnak elő ilyen jellegű problémák, ugyanis
ettől a naptól már nem lehet okmánybélyegen leróni
az illetékeket. Helyette marad a postai csekk, illetve
ahol erre módot tudnak adni a készpénzes (esetleg
bankkártyás) fizetéssel lehet leróni a kívánt összeget. Mint megtudtuk, a helyi önkormányzatnál valószínűleg a csekkes fizetési

lehetőség lesz majd elérhető, azonban erről még nem
született meg a konkrét
döntés.
Fontos tudnivaló, hogy az
adó-, a vámhatóságnál illetve az önkormányzati
adóosztályok és az illetékhivatal felé már január elsejétől is csak csekken
vagy helyben lehet az eljárási illetéket megváltani.

Dráguló okmányok
Kezdjük a jó hírrel: nem
változik a járművek átírása
után fizetendő illeték mértéke az 1890 cm3-t meg
nem haladó személyautók

Adóbevallás határidõ: május 20.

Változások az adózásban
tést, ám a visszatérítésre
legkorábban március elsején kerülhet sor.

Kitöltik
helyettünk

Az elmúlt évek hagyományai szerint
március 20-a előtt óriási tömegben lepték el
a postákat azok, akik
„még éppen időben”
szerették volna postára adni adóbevallásaikat. Nos, idén márciusban nem kell az immár megszokott rohamra számítani a
postai dolgozóknak,
mivel idéntől a bevallások leadási határideje május 20-a lett.
Ez persze nem jelenti azt,
hogy mindenkinek ki kell
várnia a május 20-át, az
adóbevallásokat az év első
5 hónapjában - határidőig bármikor be lehet adni.
Aki azonban visszatérítésre számít, annak tudnia kell, hogy az APEH a
bevallás kézhezvételétől
számított 30 napon belül
fizeti vissza az adótúlfize-

Az adópapírok kitöltése nem mindenkinek megy
egyszerűen - és lássuk be, a
segítségként kiadott több
oldalnyi tájékoztató sem
javított a helyzeten. Aki
idén már nem akar az adóbevallásán napokig rágódni, annak segítséget nyújt
az APEH. Ehhez semmi
mást nem kell tenni, mint
február 15-ig nyilatkozni
az APEH-nél arról, hogy a
hivatal állapítsa meg, mennyi adót kell még fizetniük,
vagy éppen mekkora viszszatérítésre jogosultak. A
hivatalosan adóhatósági
adó-megállapításnak nevezett lehetőségből azonban
bizonyos személyeket a
törvény kizár. Ilyenek
azok, akik felsőoktatási
tandíj halasztott kedvezmény, felnőttképzés díjának
kedvezménye illetőleg halasztott kedvezmény, számítógép, számítástechnikai
eszköz beszerzéséhez kapcsolódó kedvezmény címén csökkentik az összevont adóalap adóját. A ki-

zártak körébe tartoznak a
nem belföldi illetőségű
adózók, és azok akik
olyan adóköteles jövedelemmel rendelkeznek,
amely nem belföldről
származott.

és az 5000 cm3-t meg nem
haladó motorkerékpárok és
- mérettől függetlenül - a
tehergépjárművek esetében (15 Ft/cm3). A felsorolt
hengerűrtartalmat
meghaladó gépjárművek
esetében 20 Ft/cm3 lesz a
fizetendő vagyonszerzési
illeték. A Wankel motorok
esetében - melyek a „hagyományos” motorok teljesítményéhez képest magasabb teljesítménnyel bírnak azonos hengerűrtartalom, illetve kamratérfogat
esetén - a kamratérfogat
minden megkezdett cm3-e
után 30 forint lesz az illeték.
Változik az útlevelek, a
forgalmi engedély, a törzskönyv, a vállalkozói igazolvány kiváltásának, cseréjének illetéke is. Az öt
évre érvényes útlevélért az
eddigi 4 ezer forint helyett
6 ezret, a tíz évre érvényesért 6 ezer forint helyett 10
ezer forintot kell fizetnie az
igénylőnek.
Mondhatni drasztiku-

san, háromezer forintról a
duplájára, azaz 6 ezer forintra emelkedik a forgalmi
engedély és a törzskönyv
kiadásának illetve cseréjének illetéke. A vállalkozói
igazolvány ára is a duplájára, ötezerről tízezer forintra
nő.
Jó hír a dráguló okiratbeszerzésben, hogy a jogosítvány kiváltásának,
cseréjének illetéke nem
változott, maradt 4000 Ft.

Az elsõ Bandy kupa

Alsósok hokimeccse

A téli hónapokban a kerületi általános iskolások a helyi önkormányzat támogatásával
korcsolyaoktatásban vesznek részt. A pár évvel ezelõtt még a jégen csetlõ botló apróságok, ma már, 2-3 évadnyi tanulás után, mint összeforrott jégkorongos csapat vettek
részt a december 16-án, a városligeti Mûjégpályán megszervezett Bandy kupán. Az elõször megszervezett alsósok versenyén részt vett az Alsóerdõsor utcai Ének-zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium 4. a és 4. b osztálya.
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Tizenegyezer kerületi autótulajdonos figyelmébe

Eljött a matricaváltás ideje
Tisztelt Személygépjármû Tulajdonos ! 2005. január 31-én a 12/2000. (05.05.) számú önkormányzati rendelet, valamint a
38/1993. Főv. Közgyűlés rendelete alapján mintegy 11.000 kerületi személygépjármű tulajdonos várakozási engedélye jár le. A rendelet értelmében a várakozási övezetek egész területén csak a rendeletben meghatározott díj fizetése ellenében, illetve lakossági várakozási engedéllyel,
intézményi várakozási engedély alapján kiadható parkolókártyára váltott parkolójeggyel, intézményi bérlettel, és kedvezményt helyettesítő ideiglenes matricával szabad várakozni. Amennyiben Ön a VII. kerületben állandó lakóhellyel, vagy bejegyzett székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik és a 2005. évre igényt tart a kedvezményre, kérjük az alábbiak szerint járjon el a 2005. évi parkolási matrica igénylése alkalmával:
A hosszú sorok elkerülése
érdekében kérjük, hogy az
elkövetkezendő hetekben
a postaládákba dobott szórólapokon feltüntetett időpontokban fáradjanak be a
Polgármesteri
Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodájára
(Bp. VII. Erzsébet krt. 6.)

Ügyfélfogadási
idõ:
Hétfő: 8-12.00 és 13.0018.00,
Kedd: 8-12.00 és 12.0016.00,
Szerda: 8-12.00 és 13.0018.00,
Csütörtök: 8-12.00 és 1316.00,
Péntek: 8-12.00
Az ügyfélfogadási idő vége előtt 1 órával az ügyek
számának nagyságától
függően adunk ki sorszámot, illetve fogadjuk
ügyfeleinket!

Általános tájékoztató
Azon VII. kerületi lakóhellyel rendelkező ügyfeleink, akik
saját tulajdonú személygépkocsijukra kérik az
engedélyt
vagy üzembentartóként a
forgalmi engedélyben
szerepelnek
a személygépkocsi a kerületi gépjármű nyilvántartásban szerepel
súlyadó tartozásuk nincs
(illetve az éves súlyadó 2004. szeptember
15-ig befizetésre került)
és a 2004. évben is rendelkeztek lakossági várakozási engedéllyel
1000 Forint eljárási díj ellenében átvehetik a már
elkészített parkolási matricájukat. Ebben az esetben
kérelmet nem kell kitölteni, az Ügyfélszolgálati Iroda munkatársai előre elké-

szítették az ügyfelek engedélyeit, melyet a helyszínen a forgalmi engedély
bemutatása után azonnal
átvehetnek az Okmányiroda területén. Azon lakosok, akiknek nem készült
el előre a várakozási engedély, az Ügyfélszolgálati
Irodán nyújthatják be kérelmüket, és a jogszabályban rögzített feltételek
fennállása esetén 8 munkanap alatt készül el az engedélyük.

Lakossági
várakozási
engedély
Igénybe veheti az a személy, akinek állandó lakóhelye a VII. kerület területén van, a tulajdonában álló egy darab személygépkocsira. Az engedély kiadásának további feltétele,
hogy a személygépkocsi a
kerület gépjárműadó nyilvántartásában szerepeljen,
és a gépjármű tulajdonosának gépjárműadó hátraléka ne legyen, vagy a törvény alapján adómentességet élvezzen.
A várakozási engedély
eljárási költsége 1000
Forint. Az engedély 2006
január 31-ig érvényes.
Lakossági várakozási engedély kiváltására lehetősége van a gépjármű
üzembentartójának
is,
amennyiben
a kérelmező gépjárművet
lízingszerződés alapján üzemelteti, vagy
a kérelmező a gépjármű
forgalmi engedélyében üzembentartóként
szerepel, vagy
a kérelmező a gépjárművet a munkáltatójával
kötött
használatbaadási
szerződés
alapján üzemelteti.
Mindhárom esetben szükséges, hogy a kérelmező a

kérelméhez csatolja az illetékes adóhatóság súlyadó hátralékra vagy mentességre vonatkozó 8 napnál nem régebbi igazolását, valamint az üzembentartói jogosultságot, vagy
a használati jogosultságot
igazoló okiratot is.

Intézményi
várakozási
engedély
Igénybe veheti az a VII.
kerületben székhellyel, telephellyel, fiókteleppel
rendelkező jogi személy,
tartós gazdálkodási tevékenységet folytató és
székhellyel vagy telephellyel rendelkező magánszemély, jogi személyiséggel nem rendelkező
társaság és szervezet, a tulajdonában álló személygépkocsira, amennyiben a
személygépkocsi tulajdo-

nosának gépjárműadó hátraléka nincs, vagy a törvény alapján adómentességet élvez. Az engedély
50 %-os díjkedvezményt
biztosít, melynek átvétele
után a chipkártyát a Centrum Parkoló Kft-nél (Bp.
VII. Dohány u. 90.)
30.000 Ft-ért vásárolhatja
meg

Intézményi
kedvezményes
bérlet
Intézményi várakozási
engedély birtokában váltható ki, a jogosult által
megjelölt, a tulajdonában
álló egy darab személygépkocsira, amennyiben
parkolási díj hátralékkal
nem rendelkezik, illetve a
fennálló tartozása megfizetésére vonatkozó megállapodást a kérelméhez
csatolja. A bérlet érvénye

a jogosult székhelyétől,
illetve telephelyétől számított két-két utcasarok
által határolt területre terjed ki.

Megváltási díja:
a., Károly krt - Király u. Erzsébet krt. - Rákóczi
út által határolt területen: éves bérlet:
100.000 Ft, fél éves
bérlet: 60.000 Ft, negyed éves bérlet:
32.500 Ft
b., Erzsébet krt. - Király u.
- Városligeti fasor Dózsa Gy. út - Verseny
u. - Thököly út - Baross tér - Rákóczi út által határolt területen:
éves bérlet: 60.000 Ft,
fél éves bérlet: 40.000
Ft, negyed éves bérlet: 25.000 Ft
Baki Zsuzsanna
Ügyfélszolgálati Iroda vezetõ

Adventi szerepjáték a nyugdíjasházban

A Dózsa György út 46. szám alatti nyugdíjasházban szép, adventet idézõ mûsorral egybekötött karácsonyi ünnepséget szerveztek a nyugdíjas klub tagjai. A meghívott
vendégek, Filló Pál, Erzsébetváros országgyûlési képviselõje, Fedrid Gábor (képünkön
balra), dr. Vedres Klára képviselõk személyes ajándékkal érkeztek. Dr. Kecskés Gusztáv
nevében Csurka Renáta adta át a képviselõ ajándékát, egy videomagnót.
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Szilveszteri riasztások

Tüzes, durrogós évvége
Szilveszterkor összesen 156 esethez riasztották
a tűzoltókat. Ez, az ilyenkor szokásosnál 20
százalékkal több tűzesetet jelent. Személyi sérülés tűzeset miatt nem történt, főként kukákban, szeméttárolókban keletkezett tűz, amit
feltehetően a beledobott petárda okozott.
Az év utolsó napján a fővárosi mentők több mint
500 riasztást kaptak, míg
országszerte háromezer
hívás érkezett. Az esetek
többségében az alkoholfogyasztás okozta problémák miatt hívták a mentőket, sokszor utcán fekvő
részegekhez kellett kivonulni. Több ízben verekedés okozta sérüléseket lát-

tak el. A fővárosban hat,
országosan pedig több
mint tíz petárdabaleset sérültjét kellett ellátniuk a
mentőknek, ebből kettő
volt súlyos. A fej mellett
robbanó pirotechnikai eszköz az egyik esetben súlyos szemsérülést, a másik
esetben pedig nyolc napon
túli fülsérülést okozott. A
többi petárdabalesetnél

könnyebb horzsolásokat
kellett ellátni.
Az Országos Rendőrfőkapitányság összesítése
alapján az újévi ünnepléssel összefüggésben tűzijátékokkal,
petárdákkal,
egyéb pirotechnikai termékek jogszabályba ütköző használatával kapcsolatban országos szinten
bejelentést, panaszt 153
esetben nyújtottak be.
Rendőri intézkedés 103
esetben történt, a rendőrség 52 esetben szabálysértési eljárást, 6 esetben pedig büntetőeljárást indított.

Tûzoltók szabadították ki az autó utasát

A „tartozásért” jött
Csalás miatt keresi rendõrség a grafikán látható ismeretlen férfit. A tettes
október 19-én bement egy erzsébetvárosi lakásba és 20 ezer forint készpénzt csalt ki, arra hivatkozva, hogy
a sértett férje tartozik neki.
A grafikán látható elkövetõ 165-170
centiméter magas, körülbelül 30 év
körüli, vékony testalkatú férfi, haja színe sötétbarna, rövid,
arca hosszúkás, jobb lábára sántít. A bûncselekmény elkövetésekor sötét színû nadrágot (rajta kisméretû fehér pötytyök) és fekete zakót viselt.

Álrendõr
Egyelõre ismeretlen az a férfi, aki
magát rendõrnek kiadva, lopott el értékeket egy Károly körúti lakásból.
Az elkövetõ november 25-én csengetett be a lakásba, ahova úgy jutott
be, hogy rendõr igazolvánnyal igazolta magát és arra hivatkozott, a
házban végzett felújítási munkálatok
miatt a villanyvezetéket ellenõriznie kell. A lakásból három
darab ezüst tálcát, egy ezüst szivardobozt, valamint egy
ezüst dobozt tulajdonított el, körülbelül 100 ezer forint értékben.
A grafikán látható elkövetõ körülbelül 40-45 év körüli, megközelítõleg 170-175 centiméter magas, telt, erõs testalkatú, gömbölyû arcú, barna rövid hajú, barna szemû férfi. Az
eltulajdonított ezüst dobozba bele volt vésve a sértett neve, 1968 év, valamint az „Együttmûködésünk emlékére” felirat. A doboz méretei: 20 centiméter hosszú, 16 centiméter
széles és 5 centiméter magas. Az ezüst tálak körülbelül 35
centiméter hosszúságúak.

Hadaró szélhámos
Fotó: tuzoltosagbp.hu
Két személyautó karambolozott december 10-én este a Marek József utca és a Murányi utca keresztezõdésében. Az egyik autó utasa a jármûbe szorult. Õt a tûzoltók feszítõvágóval
szabadították ki. A balesetben ketten súlyosan, ketten könnyebben sérültek meg.

Tolvajlás: Mintegy negyedóra alatt elfogták azt a
férfit, aki egy Dohány utcai
élelmiszerboltot rabolt ki. A
36 éves biharkeresztesi férfi
december 26-án ment be a
boltba, az ott dolgozó alkalmazottat bántalmazta, majd
elvitt egy mobiltelefont és egy
pénztárgépet, amelyben körülbelül 80 ezer forint volt.

Á L D O Z ATA

Eltûnt társaság nyomában

Riasztólövés a bárban
Már a délelőtti órákban
megkezdte a mulatozást az
a többfős, külföldi állampolgárságú társaság, amelynek egyik, ismeretlen tagját
garázdaság miatt keresi a
rendőrség. A társaság a Rákóczi út egyik szórakozó-

I S V O LT A L A K Á S T Û Z N E K

Tûz ütött ki december 28-án egy Marek József utcai ház lakásában. A kiérkezõ tûzoltók egy idõs hölgyre találtak, akinél sajnos már csak a halál beálltát tudták megállapítani a
mentõk.

helyén múlatta az időt,
egyikük azonban körülbelül egy órára elment, majd
visszatérésekor szóváltásba
keveredett a társaság többi
tagjával. Ekkor elővett egy
riasztópisztolyt és a bárpult
irányába leadott egy lövést.
Az alkalmazott kiment a
helyiségből, hogy segítséget hívjon, de mire visszatért, a társaságnak már csak
hűlt helyét találta. A riasztólövés során senki sem sérült meg.

Önkormányzati dolgozónak adta ki
magát az a férfi, aki november 3-án
keresett fel egy erzsébetvárosi lakást.
Arra hivatkozott, hogy nyugdíjpótlási
pénzt hozott, majd a tulajdonos figyelmét elterelte, miközben pénzt és
arany ékszereket lopott el. Zsákmányának értéke körülbelül 340 ezer forint. A grafikán látható elkövetõ körülbelül 170 centiméter
magas, körülbelül 40-50 éves, erõs testalkatú férfi. Arca
kerek, szeme színe barna. Hadarva beszélt. A bûncselekmény elkövetésekor szürkés-kékes öltönyt viselt és a kezében egy A4-es nagyságú fekete mappa volt.

!

A VI.-VII. kerületi rendőrkapitányság kéri, aki a grafikán látható elkövetők
valamelyikét felismeri, róla vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges
információval rendelkezik, hívja a 4618100 telefonszámot, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111
„Telefontanú” zöld számán, vagy a 107,
112 központi segélyhívó telefonszámok
valamelyikén.

2005/1. szám
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Több fajtája is létezik a számítógépes csalásnak

Szélhámosok a világhálón
Az utóbbi időben a rendőrség több bank tól kapott olyan bejelentést, hogy a
nevükben, vagy rájuk hivatkozva e-mailt küldenek, amelyben ismeretlenek
arra kérték a címzettet, kattintson a levélben található hivatkozásra, és a
megjelenő - az adott bank honlapjára hasonlító - oldalon töltsön ki egy adatlapot. Ezen személyes adatai mellett bankszámlájára vonatkozó adatokat,
jelszavakat is meg kellet adnia. Aki az adatlapot kitölti, mások számára hozzáférhetővé teszi az elektronikus banki tranzakciókhoz szükséges adatait,
amely lehetővé teszi számlája feletti rendelkezést.

Internetes
vásárlás

Ezért a rendőrség felhívja a
figyelmet arra, hogy a bankok nem kérnek interneten
keresztül az ügyfelektől az
internetes
bankoláshoz
szükséges adatokat, jelszavakat, ezért ilyen jellegű
megkeresés esetén soha ne
adják meg ezeket.
Amennyiben internetes
banki szolgáltatást vesznek
igénybe, azt mindenképpen
a bank eredeti honlapjáról
tegyék meg, ne használjanak más honlapokon elhelyezett, a bankra mutató linkeket, vagy közvetítő
weboldalakat. Ugyanez vonatkozik az e-mail postafiókokba történő belépésekre
is , mivel e-mail azonosítók
és jelszavak megszerzésére
irányuló törekvésekkel is találkoztak már. A közvetítő
weboldalak szerverein megmaradhatnak adataink, vagy
a közvetítő oldal és a szolgáltatást nyújtó oldal közötti
kommunikáció során is
megszerezhetik azokat.
Internetes banki szolgáltatást lehetőleg csak otthoni,
illetéktelen behatolástól kellően védett számítógépről
vegyenek igénybe, semmiképpen se használjanak
nyilvános helyen - például
internet kávézóban - levő
számítógépet. Aki internetes
banki szolgáltatást vesz
igénybe, mindenképpen figyelmesen olvassa el a bank
tájékoztatását és az ott leírt
biztonsági szabályokat maradéktalanul tartsa be!

Egyre gyakrabban találkozhatunk internetes árverésekkel, vásárlási lehetőségekkel
is. Ezek alkalmával a felek a
termék kifizetése során az
aukciós házak által preferált
fizetési módot alkalmazzák.
Semmiképpen se utalják át
előre a kialkudott vételárat,
illetve átutalás során ne
küldjék el személyi igazolványuk, útlevelük, fényképük, vagy más okiratuk. másolatát. A nagyobb értékű,
Magyarországon található
termékek átvételét, valamint
a vételár kifizetését célszerű
személyesen intézni (el kell
menni az áruért, meg kell
győződni a minőségéről, állapotáról és a helyszínen
kell kifizetni).
A külföldön levő termékért fizessünk postai utánvéttel, vagy a szállítást hagyjuk nagy nevű, megbízható
nemzetközi szállító, kézbe-

sítő cégekre. Az ő közbeiktatásukkal is az áru átvételekor a helyszínen kell annak
ellenértékét kifizetni. Ilyen

ságosnak ítélt fizetési módba, bármilyen jó üzletnek
ígérkezik is a vétel, álljunk
el a vásárlástól.

Kecsegtetõ
nyeremények
Az internetes csalások egyik
új típusa a „Spanyol- illetve,
Holland lottó” néven ismert
módszer. Különböző fiktív
eseményekre hivatkozva például elhunyt, külföldön

illusztráció

esetben a vevő csak a vételár kifizetésével kapja meg
az árut - eladó védelme -,
valamint a vevő is biztos lehet abban, hogy a vételár kifizetésével megkapja az árut
- vevő védelme. Amennyiben az eladó nem egyezik
bele az aukciót lebonyolító
cég, vagy az általunk bizton-

élő, gazdag távoli rokon,
vagy beteg kisgyermekek
számára - adománygyűjtés
céljából csalnak ki különböző nagyságú összegeket a
sértettektől.
Több bejelentés érkezett
arról, hogy ismeretlen személyek óriási lottónyeremény ígérete ellenében a ke-

zelési költség, vagy elhunyt
távoli rokon hagyatékának
megszerzése miatti költségek megelőlegezésére, illetve más esetekben beteg kisgyermekek számára pénzt
kértek - és kaptak - állampolgároktól.

A védekezés
Telefonon vagy faxon történt megkeresés esetén,
anélkül, hogy ellenőrizték
volna az állítás valóságtartalmát, soha ne utaljanak át
pénzt. Amennyiben faxon
vagy e-mail-ben a „pénzátutaláshoz szükséges” adataikat kérik, vagy esetleg valamely okmány fénymásolatát, annak szintén ne tegyenek eleget.
Ezek az adatok rendszerint az átutalt pénz felvételéhez szükséges okmányok meghamisítását, művi
elkészítését segítik elő.
Az átlagosnál jóval nagyobb mértékű haszonnal
járó vétel, vagy nyeremény
esetén különös elővigyázatossággal járjanak el!
Az internet hozzáféréssel rendelkező számítógépüket, informatikai rendszerüket lehetőség szerint tűzfallal és víruskereső programmal védjék!

A tűzoltók „Mikulása” az apróságoknál
Több mint száz kisgyermek látogatott el
a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományában dolgozó
szüleikkel december
3-án az FTP-n megtartott Mikulás ünnepségre. A kicsik
rajzokkal, mondókával és a nagyszakállúról szóló dalocskákkal várták a Télapót,
aki természetesen
minden gyermeknek
hozott ajándékot.
A tűzoltóság Mikulása
viszont december 6-án a
Bethesda Gyermekkórház Országos Égési Központja kis betegeinek vitt
ajándékot, majd az Or-

szágos Baleseti és Sürgősségi Intézet gyerekosztályának gyermekei
örülhettek a Mikulás ér-

kezésének. Délután a
Bolyai Gyermekotthon
kis lakóit látogatta meg a
Mikulás, nagy örömet

szerezve ezzel a csöppségeknek.
(Forrás és fotó:
www.bptuzoltosag.hu)

O K TAT Á S - E R N A
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Gólyák bálja az informatikai szakközépben

Vizsga közép- és emelt szinten
Sorozatunkban az idén bevezetésre kerülő kétszintű érettségi vizsgával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze, az Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
(OKÉV) tájékoztatása alapján.

A középszintû
érettségi vizsga

Az emelt szintû
érettségi vizsga

A középszintű érettségi
vizsga a tartalmi követelményekben és a vizsgák
jellegében is különbözik
a jelenlegi érettségi vizsgától. Szervezése és lebonyolítása viszont alapvetően megegyezik a
mostani vizsgáéval: a
vizsgázók saját iskolájukban oldják meg az
írásbeli feladatokat minden vizsgatárgyból az
előre kijelölt napokon,
majd ugyanott az iskola
tanáraiból, és egy, az iskolában nem tanító elnökből álló érettségi
vizsgabizottság előtt szóbeliznek. A középszintű
érettségi vizsga az adott
tantárgy általános érettségi követelményei alapján állhat írásbeli és szóbeli/gyakorlati vizsgarészből, vagy csak írásbeli, illetve csak szóbeli/gyakorlati vizsgarészből.

Az emelt szintű vizsga jelentősen eltér a jelenleg
megszokott érettségi vizsgától. Mindez abból adódik, hogy az emelt szintű
vizsga külső vizsga lesz,
azaz a vizsgáztatás elszakad a felkészítő iskolától
és tanáraitól. Az írásbeli
dolgozatokat nem a tanuló iskolájában javítják és
értékelik, hanem ezt
olyan független értékelők
végzik, akik a tanulót
nem ismerik. Az emelt
szintű írásbeliket az iskolában vagy az Országos
Közoktatási Értékelési és
Vizsgaközpont (OKÉV)
által kijelölt helyszíneken
írják, tantárgyanként a középszintű írásbelivel azonos időpontban. Az egyes
vizsgatárgyakból az emelt
szintű szóbeli vizsga is
külső tantárgyi bizottság
előtt zajlik. Az egyes
érettségi vizsgaidőszakokban az emelt szintű
szóbeli érettségi vizsgákat
a középszintű szóbeli
vizsgák előtt kell lebonyolítani.

Jelentõs
változás
Jelentős változás, hogy
az eddigiektől eltérően
szinte minden tantárgyból lesz írásbeli és szóbeli vizsga is. Az írásbeli feladatlap és az értékelési útmutató az
összes tárgyból központilag készül, a javítás és
az értékelés azonban az
iskola feladata. A szóbeli feladatok összeállításának "forgatókönyvét" az érettségi vizsgatárgy részletes követelményei rögzítik, a
konkrét tételeket azonban az iskola tanárai
helyben állítják össze,
értékelésüket, pontozásukat a részletes követelményekben megadott
szempontok alapján maguk végzik.

Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola az elmúlt tanévben
is megrendezte a kilencedikes tanulók gólyabálját.
A november 19-ei bálon
a „gólyák” színvonalas
produkciójukkal örvendeztették meg az iskola

idősebb tanulóit és tanárait. A tizedikes és tizenegyedikes tanulók zenés
műsorral szórakoztatták

a nézőket, de a prózai
előadásokat kedvelők is
jól szórakozhattak az iskola tanárainak vidám
előadásán. A fellépők
után a gólyák és a nagyobbak kedvükre mulatozhattak a tornateremben.

Általános iskolások rajzversenye - ERNA

Meseillusztrációk és csendéletek
Sok szép gyermekalkotás
készült a kerületi általános
iskolások részére megrendezett rajzversenyen november 8-án. A rendezvényt Hunvald György
polgármester nyitotta meg.
A Dob utcai magyar-angol
kéttannyelvű iskolában lezajlott versenyen az alsó tagozatosok egy meséhez ké-

szítettek illusztrációt, míg a
felső tagozatosok egy több
oldalról
megvilágított
csendéletet rajzoltak le.
Ezeket az alkotásokat, illetve a verseny kiírása szerint,
egy otthon készített grafikát, vagy festett rajzot egy
független zsűri bírálta el.
Az évfolyamonkénti kategóriákban a következő első

helyezések születtek: Lukács Abel első osztályos
(Baross Gábor iskola), Kozma Ilona másodikos
(Alsóerdősor utcai iskola)
Tölgyszéki Sára harmadikos (Alsóerdősor utcai iskola), Lehotay-Kéry Lídia
negyedikes (Julianna iskola). Sági Viktória ötödikes
(Fasori Evangélikus Gimnázium), Tran Linda hatodikos (Magyar-angol kéttannyelvű iskola), Foltin
Fruzsina hetedik osztályos
(Fasori Evangélikus Gimnázium), Zlógai Regina
nyolcadik osztályos (Fasori
Evangélikus Gimnázium).

A M A G YA R
K U LT Ú R A N A P J Á N

Az Alsóerdõsor utcai ének-zene tagozatos iskola az Almássy téri Szabadidõközpontban
rendezte meg hagyományos karácsonyi ünnepi koncertjét december 7-én

A Magyar Kultúra Napja alkalmából kerületi megemlékezést tartanak az Erzsébetvárosi Általános Iskola
és Informatikai Szakközépiskola valamint a Molnár
Antal Zeneiskola rendezésében január 21-én 17 órakor az Erzsébetvárosi Közösségi Házban (Wesselényi utca 17.)
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KERÜLETI

A Magyar Köztársaság
jó tanulója, jó sportolója
Az elmúlt év végén az
ország diákjai közül
százhúszan vehették
át „A Magyar Köztársaság jó tanulója,
jó sportolója” címet.
A kitüntetettek között volt Orosz Beáta,
az Alsóerdősor utcai
iskola diákja is.
Az Oktatási Minisztérium
általános-, középiskolás és
felsőoktatásban tanuló diákok számára kiírt pályázatának eredményhirdetésére december 13-án került sor a Néprajzi Múzeumban. Magyar Bálint oktatási miniszter százhúsz
diáknak adta át a „A Magyar Köztársaság jó tanulója, jó sportolója” címet.
Az általános iskolások
korcsoportjában Orosz Beáta, erzsébetvárosi tanuló
is nyertes pályázóként vehette át az elismerést. Az
Alsóerdősor utcai iskola
nyolcadikos osztályos diákja tanulmányi eredményeiért és a sportban nyújtott teljesítményéért érdemelte ki a díjat.
Beáta minden évben
általános dicsérettel zárta a
tanévet, emellett rövidpályás gyorskorcsolyázóként
országos és vidéki versenyek többszörös bajnoka.
Tanulmányi eredményéért
és sport teljesítményéért a
fővárosi és a helyi önkor-

Csábítás

- Karcsika, maradj itt!
- Karcsika, gyere velem!

KÖZÉLET

- ERNA

Iskolások adtak ünnepi mûsort az ovisoknak

Nagyok ajándéka a kicsiknek
A karácsony a szeretet ünnepe. A felnőttek is
várják, ám a gyerekek számára különösen fontos. Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola diákjai az advent
időszakában, folyamatosan készülnek a karácsonyra.

mányzattól több ízben
kapta már meg az „Élen a
tanulásban, élen a sportban” kitüntetést.
Bea nagyon szereti az
állatokat, a természetet és
az éneklést, de egyelőre
nem döntött még, később
mivel is szeretne foglalkozni. Ami biztos, hogy
jelenlegi iskolájában, az
Alsóerdősor utcai gimnáziumban szeretné letenni
az érettségi vizsgát, és persze marad az örök szerelem, a korcsolya is. A kislány a Budapesti Korcsolyázó Diák Sportegyesületnél sportol.
Édesanyja természetesen büszke lánya sikereire,
amelyhez igyekszik minden segítséget megadni.
Mint mondta, a kerületben
számtalan kiemelkedő tehetségű diák van, tovább
fejlődésükhöz
nagyon
fontos - helyi szinten is - a
pályázati támogatások lehetősége.
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Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok ápolására. Már december elején a decemberi
ünnepek, népszokások történetét, üzenetét feldolgozó iskolai versenyt szerveztek. Ezt követően a tanulók esztétikus ajándék-

tárgyakat-mécseseket, figurákat - készítettek. Ellátogattak a Murányi utcai,
az István utcai, valamint a
Csicsergő Óvodába, s színvonalas karácsonyi műsorral kedveskedtek a kicsiknek, akik örömmel fogadták a meglepetést.

Az adventi készülődés
csúcspontját az a nagyszabású ünnepség jelentette,
melynek keretében a tanulók műsorral köszöntötték
szüleiket és a megjelenteket az ünnep alkalmából.
Az Almássy téri Szabadidőközpont nagytermében
a zsúfolásig megtelt nézőtér előtt jeleneteket, zenéstáncos műsorokat adtak elő
a diákok. A rendezvényhez
kapcsolódó vásáron a gyerekek saját készítésű ajándéktárgyakat árultak.

Szép magyar beszédû diákok
Az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató
Központ szervezésében november 15-én
rendezték meg a kerületi diákok „Nyelvünkben élünk”, valamint vers és prózamondó versenyét.
A hetedik és nyolcadik osztályosok számára megrendezett
„Nyelvünkben
élünk” elnevezésű versenynek az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola adott otthont. A két fordulóból álló
tudáspróba első részében a
gyerekek írásban adtak számot helyes nyelvhasználatból és szövegértésből. A
második forduló minden
évben más-más témát ölel
fel, utóbb a legtöbben az
erzsébetvárosi idegenveze-

tő szerepét választották. A
hetedik osztályosok kategóriájában első lett Révai
Zsófia (Alsóerdősor utcai
iskola), második Weiszmüller Mátyás (Baross Gábor iskola), és harmadik helyezést ért el Varga Fanni
(Fasori Evangélikus Gimnázium). A nyolcadik osztályosok kategóriájának
legjobbja Király Eszter
(Alsóerdősor utcai iskola),
a második Erdődy Adrienn
(Magyar-angol
kéttannyelvű), a harmadik Tímár
Tímea (Baross Gábor iskola) lett.

Vers és próza
Az alsóerdősori iskolában
megrendezett, alsó tagozatosok vers és prózamondó
versenyén a gyerekek egy
szabadon választott irodal-

mi alkotást, illetve annak
részletét adták elő. A prózamondó versenyen a 2. osztályosok közül Lipták Bence (Alsóerdősor utcai iskola) első helyezést ért el, a 3.
osztályosok közül Tatár
Melinda (Julianna iskola),
míg a 4. osztályosok közül
Berecz Nikolett (Magyarangol kéttannyelvű iskola)
lett az első.
A versmondó verseny
zsűrije a legszebb szavalatért járó díjat a 2. osztályosok kategóriájában Kindlinger Alexnek (Magyarangol kéttannyelvű iskola), a 3. osztályosok közül
Csernok Dalmának (Janikovszky iskola), a 4.
osztályosok kategóriájában Bucz Magor Somának
(Alsóerdősor utcai iskola)
ítélte oda.

S P O RT
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Petschauer Attilára emlékeztek

Emléktáblát avattak a „Madáchban”
Petschauer Attila, vívó olimpia bajnokra emlékeztek születésének 100.
évfordulóján, az elmúlt év december 14-én. Ez alkalomból, a Magyar
Olimpiai Bizottság Hagyományőrző Bizottsága emléktáblát avatott, amelyet a sportoló egykori iskolájában, a Madách Imre Gimnáziumban helyeztek el.
Az egyéni verseny döntőjében az aranyért folyó
mérkőzésen a taktikus,
kiválóan küzdő Tersztyánszky Ödöntől vereséget szenvedett. Magyar bajnokságot csak
egyszer nyert, örök második maradt. Los Angelesben (1932) is hozzájárult a csapat diadalához,
majd viszonylag fiatalon, 28 évesen visszavonult.
A kardot csiszolt
technikával, csodás pengevezetéssel, csillogással
és utolérhetetlen gyorsasággal forgatta. Kortársai
szerint kacagva vívott,
szinte dalolt kezében a
kard. Később az újságírói
hivatást választotta. A
sport mellett színi kritikákat is írt, a főváros mű-

vészeti életének egyik
népszerű alakja volt. A
háború, a fasizmus őt
sem kímélte. Olimpiai
bajnoksága és a Los Angelesben aratott győzelme után kapott Signum
Laudis kitüntetése mentességet jelentett volna
számára. Mégis behívták, ősszel csak zakóban,
vitézségi érmét kitűzve
jelent meg a katonai parancsnokságon. Munkaszolgálatra sorozták be.
Emberi méltóságában
megalázva, több ezer társához hasonlóan a doni
áttörés során vesztette
életét. Petschauer Attila
egyike azon magyar
olimpiai bajnokoknak,
aki ismeretlen helyen
nyugszik. A MOB néhány éve Petschauer Attila és további öt, ismeretlen helyen nyugvó
aranyérmes emlékére
obeliszket állított a Farkasréti temetőben.
(Forrás: www.mob.hu)

Kiemelkedõen
szerepelõ
Erzsébetvárosi SE
A Budapesti Sportszövetség idén is megrendezte a
Fõvárosi Szabadidõ Kupa
elnevezésû versenysorozatát. A februártól novemberig tartó vetélkedõsorozat kilenc sportágból állt,
amelyre két csapattal nevezett be az Erzsébetvárosi Sportegyesület. A kupa
elnyeréséért zajló küzdelem utolsó versenyszámára,
a játékos sportvetélkedõre
november 13-án került sor
a Tungsram SC Sportcsarnokában. Az Erzsébetvárosi Sportegyesület mindkét
csapata kiemelkedõ teljesítményt nyújtott: az I. csapatok és a II. csapatok versenyeiben is a második helyen végzett. A felkészültséget és ügyességet bizonyítja, a Fõvárosi Szabadidõ Kupa összesített végeredménye is. Az Erzsébetvárosi SE az I. csapatok
versenyében 37 csapat közül, 264 ponttal elsõ helyezést ért el, míg a II. csapatok versenyében, 20 csapat közül az elõkelõ második helyezést érte el.

MTK ünnepség

Gyertyagyújtás és kakaó
Az 1928-as és az 1932-es
olimpia bajnok kardcsapat
tagjáról, a magyar kardvívás kiemelkedő egyéniségéről Sákovicsné Dömöky
Lídia olimpiai tőröző emlékezett meg az ünnepségen, amelyen részt vett
Hunvald György polgármester és Mészáros Gábor,
a gimnázium igazgatója is.

Petschauer Attila kétszeres olimpiai bajnok, a
magyar kardvívás egyik
kiemelkedő egyénisége.
Santelli mester kedvenc
tanítványaként már húsz
évesen a legjobbak egyike volt. Az amsterdami
olimpián (1928) a csapatverseny során mind a
húsz asszóját megnyerte.

Sprintbajnokok a Városligetben
Az MTK versenyzője, Mátyás Márton a második helyen végzett a gyorskorcsolya Országos Bajnokságon.
A Városligetben, január elején megrendezett, két napos
rendezvény első versenynapját 40.09 másodperces
részidővel még az első helyen zárta a fiatal sportoló.

Ám a verseny második napján a jászberényi Gémesi
Balázs már jobbnak bizonyult nála, s végül összetettben ő diadalmaskodott, Mátyást megelőzve az 500 méteres sprint kategóriában. A
szintén kék-fehérben versenyző Kiss Dávid az ötödik helyen végzett.

,,A sport megtanít győzni,
a sport megtanít veszíteni,
a sport megtanít mindenre..” - Hemingway e
gondolatának fényében
tartották meg karácsonyi
ünnepségüket az MTKsok, Erzsébet körúti klubhelyiségükben december

14-én. A „Karácsonyi
gyertyagyújtás egy kakaó
mellett” elnevezésű rendezvényre immár harmadik éve kerül sor, amelyen
a klub vezetősége köszönti
a kerületi gyermekeket. Az
MTK ajándékait Hunvald
György
polgármester

(képünkön), az MTK elnöke adta át az erzsébetvárosi óvodák és iskolák képviselőinek. Az ünnepet a
Nefelejcs utcai ovisok Betlehemi műsora színesítette,
majd kakaóval és a süteménnyel vendégelték meg
a gyerekeket.
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A Télapó sok-sok ajándékkal érkezett

Gyermekek karácsonya

Az önkormányzat és a szociális bizottság nevében,
valamint a szociális iroda szervezésében rendezték
meg azt a karácsonyi ünnepséget, amelyen szociálisan rászoruló családok gyermekei vettek részt. A
kisdiákokat a pedagógusok javaslata alapján
hívták meg az önkormányzati ünnepségre.
A december 8-ai ünnepségen egy hatalmas maci
és egy elefánt fogadta az
érkezőket, a krampuszok
és varázslók szaloncukorral kedveskedtek a
gyerekeknek.
Az Almássy Téri
Szabadidőközpont zsúfolásig megtelt, a benső-
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séges karácsonyi hangulat, a hatalmas karácsonyfa látványa csak
fokozta a kisgyermekek
izgalmát, akik már nagyon várták a Télapót.
A gyerekeket az önkormányzat
nevében
Koromzay Annamária, a
szociális ágazatért felelős

T É L U T Ó I V I G A S S Á G, A L A P Í T V Á N Y I
A J A N I K O V S Z K Y I S K O L Á É RT

alpolgármester, majd dr.
Vedres Klára a szociális
bizottság elnöke köszöntötte. Az ünnepi műsorban Rosta Gábor énekes,
a Kolibri Színház művészei és a Kolompos
Együttes szórakoztatta a
kicsiket és természetesen
megérkezett a Télapó is,
zsákjában sok-sok értékes
ajándékcsomaggal.

Megváltozott TB szabályok I.

Külföldibõl belföldi
Az Európai Unióhoz való csatlakozás
jelentős változásokat eredményezett a
társadalombiztosítás szabályairól rendelkező jogszabályokban. Ezek közül
néhányról,
az
APEH tájékoztatása alapján, az alábbiakban olvashatnak.
Fő szabályként a biztosítási kötelezettség akkor
is csak egy tagállamban
keletkezik, ha több tagállamban, több munkavégzésre irányuló jogviszonyban van valaki foglalkoztatva. Tehát egy alkalmazott, vagy egy vállalkozó abban az országban lesz biztosított és a
járulékokat is ott fizeti
meg, ahol a tevékenységet ténylegesen végzi.
Ettől való eltérést a rendelet bizonyos személyi
kör tekintetében enged
meg (például: külképviseletek tagjai, tengeré-

szek, köztisztviselők).
Lényeges változás az is,
hogy másként, tehát nem
a személyi igazolvány
alapján kell megítélni a
belföldi, illetve külföldi
személyi státuszt. A társadalombiztosítás ellátásairól szóló törvény
(Tbj) szerint irányadónak a tényleges lakóhelyet kell tekinteni, amit a
lakcímkártyával lehet
igazolni. Ezzel összefüggésben az a külföldi is
rendelkezhet állandó lakóhellyel, aki bevándorolt, letelepedett, vagy
tartózkodási engedéllyel
rendelkezik Magyarországon. Esetükben is a
Tbj. szabályait kell alkalmazni. Ha az itt tartózkodásuk nem éri el a
három hónapot, akkor a
magyar biztosítási szabályokat kell alkalmazni a
biztosítási kötelezettség
megítélésénél, és tartózkodási engedélyre sincs
szükség.
(Folytatjuk)

Jótékonysági est
Tardy Balázs javára

BÁL

A Janikovszky Éva Mûvészeti Általános Iskola 2005. február 12-én 19 órai kezdettel nagyszabású jótékonysági estet
szervez a „Jövõnkért a Rottenbiller utcai Általános Iskoláért” alapítvány javára.
Az alapítvány kiemelt feladatai:
- tanulók táboroztatása, erdei iskolák szervezésének támogatása
- a szakmai munka támogatása/ neveltségi szint emelése,
színház, múzeum, hangverseny látogatás finanszírozása/
- iskola rendezvények támogatása
- tehetséges gyermekek mûvészeti nevelésének anyagi
segítése
- bónuszrendszer kiépítése/ az iskola állagának megõrzése, gyermekek szervezõképességének fejlesztése.
A vacsorával és szórakoztató mûsorral egybekötött a „Télutói Vigasság” jótékonysági bál helyszíne: Novotel-Palace
Szálloda, Rákóczi út 43-45.
Az est fõvédnöke: Magyar Bálint oktatási miniszter.
Védnökök: Hunvald György polgármester, Gál György és
Czibula Csaba önkormányzati képviselõk.
Információ és jegyigénylés az iskola titkárságán, a 3426999/11-es telefonszámon.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Tardy Balázs látássérült
előadóművész támogatására ajánlották fel annak a jótékonysági estnek a teljes
bevételét, amelyre a színészkollégák összefogásával került sor december 21-

én. A Közös Dolgaink Alapítvány és művészek közreműködésével megvalósult „Költőnk és kora” című estet a civil házban rendezték meg, amelyen fellépett Udvaros Dorottya,

Cserhalmi György, Cseh
Tamás, Dörner György,
Tardy Balázs, Fehér Anna,
Földes Hobo László
(képünkön), Sebő Ferenc,
Galkó Balázs, Jordán Tamás, Papp Györgyi.
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Árpád-házi
Szent Erzsébet plébánia
1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117
Január 13-án 14 órára szeretettel várjuk idõs és magányos testvéreinket a hittanterembe az Idõsek Klubja
összejövetelére. Január 16-tól 23-ig tart az Imahét a
Krisztus-hívõk Egységéért. Ennek keretében templomunkban január 22-én 18 órakor ökumenikus istentisztelet lesz, melyre szeretettel hívjuk a testvéregyházak kedves híveit. Január 23-án egyházközségi zarándoklat a
margitszigeti kolostor romjaihoz, Árpád-házi Szent Margit
ünnepe alkalmából. Indulás 14 órakor a templom elõl.
Plébániai irodai szolgálatunk új rendje 2005 januárjától: hétfõn 15-18 óráig, kedden 9-12 óráig, szerdán 9-12ig és 15-18 óráig, csütörtökön 9-12-ig és 15-18 óráig,
pénteken 15-18 óráig. Saját urnatemetõnk ügyintézése
a plébánia irodájában: hétfõn 14-18 óráig, szerdán 15-18
óráig, csütörtökön 9-12 óráig.
Szeretettel kérjük, hogy adófizetõ híveink adójuk 1-1 %át ajánlják fel a Magyar Katolikus Egyháznak (technikai
száma: 0011), illetve a Szent Erzsébet Plébániáért Alapítványnak, melynek adószáma: 18001927-1-42. Az alapítvány céljai között szerepel templomunk tatarozása, a
szociálisan rászorulók támogatása és az ifjúság testi-lelki fejlõdését célzó programok megvalósítása.
Idén is számítunk nagylelkû támogatásukra.

Január 16-tól 23-ig

Görög katolikus egyházközség

Karácsonyi énekek
A karácsony hagyományvilága igen gazdag egyházunkban is.
Ez mutatkozik meg
többek között karácsonyi énekeinkben.
Az ünnep egyik legismertebb énekének szövege a
következő: „Az ég és a
föld, az ég és a föld mostan
ünnepelnek, Angyal és
ember, angyal és ember,
vígan örvendeznek. Krisztus született, Isten ember
lett, Angyalok éneklik, királyok tisztelik, Pásztorok
imádva, térdhajtva ének-

„…Hova mentek három király? Csillag mutat
nékünk irányt. Megyünk
Betlehembe, Megváltót
keresve, Vágyó szívvel…”
Énekeink karácsony
után még sokáig felhangzanak. Az időszakot
ugyan megszakítja a január 6-ai vízkereszt, Jézus
megkeresztelésének ünnepe, ám a karácsonyra
egészen február 2-ig emlékezünk énekeinkkel.
Addig áll templomainkban a betlehem is.
Dr. Sasvári László

Januári jeles napok, hagyományok

Vízkereszttõl a termésjósló napig
A Vízkereszt utáni második vasárnap megemlékezés Jézus első csodatételéről, amikor a kánai menyegzőn a vizet borrá változtatta. A házaknál
általában énekmondó asszonyok beszélték el a történetet, majd a házigazda étellel-itallal vendégelte meg a jelenlévőket.

Ökumenikus imanyolcad

Január 13.
Veronika napja

Lélekemelő hagyomány
1968 óta, hogy a Krisztushívők minden januárban
nyolc napon keresztül
együtt imádkoznak a kereszténység egységéért.
„Ahol ketten vagy hárman
összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”
(Mt 18,20) - ígérte meg
Urunk Jézus. A közösen
mondott imádság áldáshozó erejének bizonyossága
tölti el szívünket, amikor
estéről estére más-más felekezet templomában, vagy
imaházában jövünk össze.
Kerületünk különleges
adottsága, hogy itt hat keresztény felekezet találhat
egymásra. Római katolikus,
református, evangélikus, görög katolikus, baptista és metodista hívek testvéri szeretetben jönnek egymáshoz
közösen imádkozni, együtt
énekelni.
Együtt kérjük az Úr
szent áldását minden nemzetre, népre. Hisszük, hogy
az emberiségnek egyedül az
Ő békéje képes újra reményt
adni. Az Ő békéje, amely az
igazságra, az igazságosság-

Azt tartják az évtizedes
tapasztalatok alapján,
hogy ez az év leghidegebb napja.

ra, a szeretet és a szabadság
erejére épül.
Urunk Jézus, add, hogy
életünkkel és egyházaink
szolgálatával a Te szeretetedről tegyünk tanúbizonyságot.
Szűcs Gizella
Szent Erzsébet Plébánia

lik, A nagy csodát hirdetik.” Ez az ének igen elterjedt Kárpátalján is, sőt van
román változata is. A „királyok tisztelik” részlete,
elsősorban a három királyokra vonatkozik, hisz
egyházunk a róluk szóló
evangéliumi történetet december 25-én délelőtt olvastatja fel.
Egy másik énekünk első szakaszában a karácsonyi örömre szólít fel, míg a
továbbiakban a három királyok történetét foglalja
össze:

Január 17.
Antal napja
Antal, azaz Téli Szent
Antal napja. Remete

Szent Antal régebben a
beteg emberek, állatok
nagy tiszteletben álló védőszentje volt.

Január 18.
Piroska napja
A néphagyomány szerint: „Piroska napján, ha
fagy, negyven napig el se
hagy.” Piroska napja te-

Advent a Fasori Evangélikus templomban

hát negyven napot átfogó időjósló nap.

Január 20.
Fábián és
Sebestyén napja
Ez az első tavaszt ébresztő
nap. Hiszen a szőlőkben,
kezdenek mézgásodni a
fák, megindul bennünk a
nedvkeringés.

Január 21.
Ágnes napja
A néphit szerint varázslónap. Úgy tartják, ha kivezetik az istállóból a lovat e
napon, összeszedik a patájából kihulló trágyadarabokat, és azt a tyúkok fészkébe teszik, akkor a
tyúkok sokat tojnak és jó
kotlók lesznek.

Január 22.
Vince napja

A Fasori Evangélikus templomban gyermekek- és ifjak karácsonyi ünnepségét rendezték meg december 19-én

Egyes vidékeken a bor
védőszentje, napja termésjósló nap. Nevének a
vinum, a bor szóval rokon hangzása magyarázza, hogy a szőlőművesek
Vince névnapjának időjárásából a következő
bortermésre szoktak jósolni.

2005/1. szám
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A római-katolikus egyház visszakapta a Regnum-házat
December 11-én a Damjanich utca 50. szám
alatti ház földszintjén működő római-katolikus
kápolnában hálaadó szentmisével egybekötött
szerény ünnepségre került sor. A zuglói domonkosrendi Rózsafüzér Királynéja római katolikus főplébániához tartozó kápolna hívei és egykori regnumi diákok azt ünnepelték, hogy a
Regnum-ház visszakerült az egyházhoz és december 9-én sor került a műszaki átadásra.
Az épületet 1900-ban gróf
Mailáth Gusztáv gyulafehérvári püspök, majd soteropolosi címzetes érsek, a
család pénzéből vásárolta
meg és ajándékozta a
Regnum Marianum közösség elődjének, a Philippinumnak. A háznak igen
jelentős mecénása volt
Kánter Károly címzetes
apát, pápai prelátus, esztergomi kanonok, a Szent Jobb
őre, aki főként a ház felszereléséről gondoskodott. A
regnumi életet állandó, igen
komoly anyagi támogatásban részesítő személyek közül meg kell még említeni
herceg Eszterházy Miklóst,
gróf Károlyi Sándort, gróf
Zichy Aladárnét és özvegy
gróf Mailáth Györgyné gróf
Zichy Karolinát. A Damjanich utca 50. szám alatti
épület ténylegesen 1903ban lett a Regnum Marianumé, ugyanis ebben az évben került bejegyzésre a
rendszerváltás után gr.
Keglevich István atya által
feltámasztott Regnum Marianum egyesület. Ennek ellenére a Regnum Marianum
szellemi születésének dátuma azonos a Philippinum
létrejöttével.
Az 1944-ben véletlenül
lebombázott kápolna az
épület udvarában csak később - 1905-ben, ugyancsak
gr. Mailáth püspök anyagi
támogatásával - épült fel. A
kápolnában átlagosan két és
fél ezer szentmisét celebráltak évente. A kápolnát feltakarítani, annál inkább ott
ministrálni, külön megtiszteltetést, jutalmat jelentett a
regnumi fiatalok számára.
Még akkor is, amikor a Városliget szélén, a Damjanich
utca és az Aréna út kereszteződésénél már felépült a fogadalmi nagytemplom.

Gróf Mailáth püspök
mellett két másik főpap személye is komolyan kötődött
a házhoz: Prohászka Ottokár akadémikus, székesfehérvári püspök és utóda
Shovy Lajos. A ház államosítására a bolsevista egyházüldözés első éveiben, pontosabban 1951-ben került sor,
amikor az önkényuralom
valamennyi szerzetesrendet
feloszlatta. A regnumi atyák
egész sora később illegálisan tevékenykedett és makacsul folytatta az ifjúság
nevelését, amiért a diktatúra
komoly ellencsapásokkal
válaszolt, és több nagyszerű
atyát börtönbe taszított.
Werner Alajos atyával az
élen, 1961. május 29-én az
állambiztonsági söpredék
letartóztatta Tompa Nándor,
gróf Keglevich István, Rózsavölgyi László, Dr. László
Gábor, Hagyó József atyákat, valamint Opalény Magdolna és Orosz Ferenc hívő-

A Kis Regnum Kápolnában (képünkön) hétfõn, szerdán és pénteken reggel 7.45-kor, vasárnap és egyházi ünnepnapkor 11.30-kor van szentmise

ket. Őket a „népbíróságnak”
nevezett bolsevista elnyomó
szervezet, megszakításokkal
átlagosan tíz évre Márianosztrára utalt be. Később
csatlakozott hozzájuk a házfőnök vitéz dr. Emődi László, aki szintén majd' tíz évet
ült Kádár börtönében, valamint Bajcsy Lajos jelenlegi
törökőri esperes-plébános, a
Szent Kereszt című, képes
magazin szerkesztőbizottságának elnöke.
A ház visszaszerzéséért
talán a legtöbbet gróf

Keglevich István atya harcolt, aki a diktatúra egyik
legkeményebb ellenfele
volt. Neki, és dr. Emődi
László atyának köszönhetem, hogy a rendszerváltáskor a házba visszatért, korábban a szomszédos ház
alagsorában működő Kis
Regnum Kápolna sekrestyése lettem. A hetvenes és
nyolcvanas években tolmácsként sokat utaztam velük a Solidarność forradalmi
eszméitől forrongó Lengyelországba, ahol többször ta-

lálkoztunk az állambiztonsági söpredék által később
kegyetlenül meggyilkolt
Jerzy Popietuszkó atyával
és más, a diktatúrát keményen ellenző nagyszerű lengyel pappal. És nem hagytunk ki egyetlen lengyelországi pápalátogatást sem,
melyek alkalmával személyesen találkozhattunk a
Szentatyával, aki a budapesti Regnum sorsát is szívén
viselte.
Roland von Bagratuni
sekrestyés

Carl Lutz emlékszoba Budapesten
Emlékszobát hoz létre Carl Lutz tevékenységét
és a cionista mozgalmak helytállását felidézve
az egykori svájci diplomata nevét viselő alapítvány Budapesten. A kiállítás az alapítvány reményei szerint ez év elején nyílna meg az V. kerületben, a Vadász utca 29. szám alatti épületben, a hajdani híres Üvegházban.
Az építőipari-üveg nagykereskedés számára épült
úgynevezett Üvegházban
a második világháború
idején több ezren vészelték át az üldöztetést. Carl
Lutz svájci alkonzul
1944. július 24-től itt,
Weiss Arthur kereskedőházában helyezte el a
svájci konzulátus kivándorlási részlegét, amely
kollektív útlevelet állíthatott össze; az épület ettől

kezdve diplomáciai védelmet élvezett. A ház a
második világháború idején az illegális cionista ellenállás központja is volt.
A diplomata 1942. január 2-én érkezett Budapestre. A svájci követség
akkor már tizennégy állam érdekeit képviselte.
Az úgynevezett Üvegházba egyre több embert fogadtak be, végül már egyegy munkaasztalon is

mintegy húszan aludtak idézte fel visszaemlékezések alapján, Vámos
György, az alapítvány elnöke.
Az oroszok bevonulása után Carl Lutzot arra
kényszeríttették, hogy térjen vissza Bernbe. A svájci kormány megrovásban
részesítette, azzal vádolták, hogy túllépte hatáskörét.
Az 1975-ben elhunyt
svájci alkonzulról elnevezett alapítvány tavaly jött
létre. Célja az emlékszoba létrehozása mellett az
embermentés és az egykori cionista központ emlékének megőrzése, rendezvények szervezése, ki-

adványok szerkesztése.
A gyűjtemény egyelőre
kiegészítésre vár. A szervezet elnöke ezért kéri,
hogy akinek személyes
emlékei vannak a témában, bocsássa rendelkezésükre.
(www.zsido.hu)
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Letölthetõek az internetrõl, megtekinthetõek, kinyomtathatóak az ügyfélszolgálatnál

Kihirdetett rendeletek
A Képviselő-testület 2004. február 20-án elfogadott SZMSZ módosítása alapján a rendeleteket (a kifüggesztés mellett) a honlapon történő megjelentetéssel kell kihirdetni. Az erzsébetvárosi önkormányzat honlapján (www.erzsebetvaros.hu) az alábbi
rendeletek illetve rendeletmódosításokról olvashatnak bővebben.
- Rottenbiller utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről és a KVSZ
módosításáról

Parkolás
32/2004. (XII. 20.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata
Képviselő-testületének
32/2004. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 12/2000. (05.05.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról

Helyiségek és lakások
elidegenítése
Zaj
36/2004. (XII.20.)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 36/2004. (XII.20.)
számú rendelete a zaj- és rezgésvédelemről
szóló 49/2001. (XI. 26.) számú rendelet
módosításáról

Állattartás
35/2004. (XII.20.)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2004. (XII.20.) számú önkormányzati
rendelete az állattartás rendjéről szóló
33/2000.(XII. 23.) számú önkormányzati
rendeletmódosításáról

Adósságkezelési
szolgáltatások
34/2004. (XII. 20.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2004. (XII. 20.) számú önkormányzati
rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról

Szabályozási terv
33/2004. (XII.20.)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 33/2004. (XII.20.)
számú rendelete Budapest VII. kerület, Rákóczi út - Osvát utca - Dohány utca - Hársfa utca - Barát utca - Szövetség utca - Dohány utca - Alsó erdősor utca - Péterfy utca

A

31/2004. (XII. 20.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2004. (XII. 20.) számú önkormányzati
rendelete az Önkormányzat tulajdonában
lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítésének feltételeiről
szóló 27/2000. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Helyiségek és lakások
elidegenítése
29/2004. (XI. 22.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2004. (XI. 22.) számú önkormányzati
rendelete az Önkormányzat tulajdonában
lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítésének feltételeiről
szóló 27/2000. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Szabályozási terv
28/2004. (XI.22.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2004. (XI.22.) számú önkormányzati
rendelet A Budapest VII. kerület Baross tér
- Rottenbiller utca - Garay utca - Garay tér
-Alpár utca - Dózsa György út - Verseny utca - Thököly út által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Helyiségek és lakások
bérbeadása
27/2004. (XII. 1.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2004. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről
és bérbeadásának feltételeiről szóló 29/2000.
(XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Helyiségek és lakások
bérbeadása
26/2004. (XII. 1.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata
Képviselő-testületének
26/2004. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 28/2000. (XII.23.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról

Építményadó
25/2004. (XI. 15.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 25/2004. (XI. 15.)
számú önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.) számú
rendelet módosításáról

Szociális ellátások
24/2004. (X.1.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2004. (X.1.)számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2000. (VI.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Gyermekjóléti
szolgáltatások
23/2004 (X.1)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2004. (X.1.) számú önkormányzati rendelet a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 16/2000. (V.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A rendeletszámokhoz megadott közcímek csak a rendelet tartalmát jelzik a könynyebb áttekinthetõség érdekében! - a szerk.-

R E N D E L E T E K A Z Ü G Y F É L S Z O L G Á L AT I I R O D Á N M E G T E K I N T H E T Õ E K

Azok számára, akik nem tudják közvetlen internetkapcsolaton keresztül letölteni a kívánt rendeletet, az 1997. utáni, jelenleg is hatályos helyi rendeletek megtekinthetõek az Ügyfélszolgálati Irodán. A korábbi, illetve a már hatályon kívül helyezett helyi rendeleteket az iroda munkatársával - lehetõleg elõre - egyeztetett idõpontban tudja beszerezni az ügyfél. A rendeletekbe az irodán betekintési lehetõséget tudnak nyújtani, illetve a kíván teljes rendeletrõl, vagy annak
bizonyos paragrafusairól fénymásolat kérhetõ. A fénymásolás ára 30 Ft/oldal. Az egyéb rendeleteket (miniszteri, kormány stb.), illetve a törvényeket az ügyfélszolgálati irodának nem áll módjában kiadni. Az ügyfélszolgálati iroda címe Erzsébet körút 6. Az önkormányzat központi telefonszáma: 462-31-00.

H E LY T Ö R T É N E T
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Hetvenhét évvel ezelõtt született Ruttkai Éva

Ruttkai Éva színmûvész és testvére, Ruttkai Ottó rendezõ
tiszteletére avattak emléktáblát december 30-án. Az Erzsébet körút 25-27. szám alatt, a család egykori lakóházának falán elhelyezett márványtábla elõtt, Ruttkai Iván
grafikusmûvész emlékezett meg testvéreirõl.

Ruttkai Éva színésznő hetvenhét
évvel ezelőtt, 1927.
december
31-én,
Budapesten született. Egyike volt kora legkiválóbb színésznőinek.
Pályáját ötéves korában
gyermekszínészként
kezdte. Könnyed naivaszerepektől, ifjú hősnőktől elindulva egyre elmélyültebb művésszé érett.
Ösztönös tehetségét a
mesterség tökéletes ismeretével, művészi tisztességgel, alapos felkészüléssel és fegyelemmel gazdagította. Minden szélsőséget hitelesen
szólaltatott meg: a tragikumot és a bohóctréfa
komikumát, a Molnárhősnők pesti pikantériáját és szellemességét

egyaránt hibátlanul tolmácsolta. 1948-tól rendszeresen filmezett, Kossuth-díjas (1960), érde-

mes- (1966) és kiváló
művész (1971). Ruttkai
Éva 1986. szeptember
27-én hunyt el.

R U T T K A I- E M L É K G Y Û R Û
Ruttkai Éva nevét viselõ elismerést, a Ruttkai-gyûrût, minden
évben a mûvésznõ születésének
évfordulója alkalmából ítélik oda.
A Vígszínház társulat tagjainak
titkos szavazása alapján odaítélt
elismerést - a hagyománynak
megfelelõen - a néhai mûvésznõ
leánya, a díjat alapító Gábor Júlia nyújtotta át, 2004 decemberében Harkányi Endrének, a
70 éves, Jászai Mari-díjas, érdemes mûvésznek A színésznõ aláírásával díszített Ruttkaigyûrûvel elsõként, 1987-ben Tordy Gézát jutalmazta a Vígszínház társulata. A kitüntetettek sorában van Eszenyi Enikõ, Börcsök Enikõ, Darvas Iván, Pap Vera, Gálffi László,
Kaszás Attila, Kútvölgyi Erzsébet és Alföldi Róbert. Tavaly
Venczel Vera nyerte el az elismerést.

A szökõár története - A halálos hullámok
Az alábbi összeállításból kiderül, hogy a
szökőárak a történelem során számos alkalommal több ezer
ember haláláért voltak felelősek, akárcsak a közelmúltban
történt délkelet-ázsiai
tragédia esetében.
A japánul cunaminak nevezett szökőár-jelenség tengeralatti földrengések
vagy a tenger alatti tűzhányók kitörésének
hatására alakul ki, és
mindig is komoly károkat okozott abban a
térségben, ahol végigsöpört. A szökőárakra
vonatkozóan írott bizonyítékkal rendelkezünk már az ókori Görögországból és Rómából is (hogy ne is
említsük a Santorinivulkán felrobbanása
által keltett árhullámot), ám
a feljegyzések között a legkomolyabb esemény i.sz.
365. július 21-én történt,
mikor a keleti-mediterrán
térségben az árhullám több
ezer embert ölt meg, többek

közt az egyiptomi Alexandria több ezer lakosát is. A
történelemben azóta sok
más szökőár is pusztított,
melyek közül a legemlékezetesebbeket soroljuk fel:
 1775. november elsején,
a nagy lisszaboni földrengés után hét méter magas
árhullám söpört végig Portugália, Spanyolország és
Marokkó partjain.

 1883. augusztus 27-én a
Krakatau vulkán kitörése
egy olyan árhullámot hozott
létre, mely Jáva és
Szumátra partjait pusztította
el, megölve közel 36000
embert.

 1896. június 15-én a
„Sanriku” névre keresztelt
cunami előrejelzés nélkül
sújtott le a japán partokra. A
közel 20 méter magas hullám egy vallási fesztiválon
résztvevő tömeget is elsodort, az áldozatok számát
26000-re teszik.
 1896. december 17-én a
kaliforniai Santa Barbara
főutcáját és tengerparti városrészét söpörte el egy
szökőár.
 1906. január 31-én
egy partmenti földrengés elpusztította a kolumbiai Tumaco városát, és az így létrejött árhullám az ecuadori
Rioverde és a kolumbiai Micay közötti partszakasz minden épületét a földdel tette egyenlővé. Az áldozatok száma 500 és 1500 közé tehető.
 1946. április elsején egy
alaszkai földrengés szökőárat hozott létre, mely elpusztította a North Cape-i
világítótornyot, megölve az
ott tartózkodó öt embert. A
szökőár pár órával később

elérte a hawaii Hilot, ahol
159 ember vesztette életét,

kában, négyet Oregonban,
és 11-et Kaliforniában.

és a pusztítás több millió
dolláros kárt okozott.
1960. május 22-én egy 10
méter magas hullám 1000
embert ölt meg Chilében, és
további pusztításokat okozott a Hawaii-szigeteken, a
Fülöp-szigeteken, Okinawa
szigetén, majd végigsöpört
a Csendes-óceánon.
 1964. március 28-án a
„Good Friday” nevű alaszkai földrengés az egész
alaszkai
partszakaszon
érezhető volt, és három települést pusztított el teljesen.
Az általa okozott hullám
107 embert ölt meg Alasz-

 1976. augusztus 16-án
egy cunami közel 5000
embert ölt meg a Fülöpszigeteken.
 1998. július 17-én egy
partmenti földrengés által
okozott szökőár Pápua - Új
Guinea északi partjának
elpusztításával 2000 embert ölt meg, és több ezer
ember vált hajléktalanná.
A 2004. év végén DélkeletÁzsiában puszíttó szökőár,
a jelenlegi aadatok szerint
is több mint 150 ezer
ember életét követelte.
(forrás: www.mult-kor.hu)
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B U D A P E S T I E S É LY E G Y E N L Õ S É G I K O O R D I N Á C I Ó S I R O D A -

J O G I TA N Á C S A D Á S

Ismételten köszöntöm a tisztelt Olvasókat a Budapesti Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda megbízott ügyvédjeként. Továbbra is minden kedden 16 és 19 óra, valamint minden pénteken 9 és 12 óra között várom Önöket a VII. kerület, Wesselényi u. 17. szám alatt, ahol bármilyen jellegű jogi problémával felkereshetnek. Tisztelettel: dr. Baki Ágnes ügyvéd

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
Az Erzsébetvárosi Újság jelen számában folytatom a
pénzbeni ellátások ismertetését az ápolási díjjal.
Ápolási díjra a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek,
az örökbefogadó-, a mostoha- és a
nevelőszülő, valamint a testvér; az
élettárs, az egyeneságbeli rokon
házastársa, a jegyes, a házastárs
egyeneságbeli rokona és testvére,
valamint a testvér házastársa jogosult. Mértéke a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összege, jelenleg 23.200,-Ft.
Ápolási díjra jogosultak továbbá az ápolt személy hozzátartozója
(1 évre), amennyiben:
 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását
végzi. Tartósan beteg az a személy, aki a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy illetékes szakrendelő intézet arra jogosult szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján a háziorvos szakvéleménye szerint előreláthatólag három hónapnál hosz-

szabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.
 az ápolt önmaga ellátására, a
lakáson kívüli ügyei vitelére képtelen, állandó és tartós felügyeletre,
ápolásra, és folyamatos ellátásra
szorul;
 az ápoló
rendelkezik olyan
háziorvosi igazolással, mely szerint a szükséges
ápolási tevékenység ellátására alkalmas;
 az ápoló
az ápolttal közös
háztartásban él,
kivéve az alábbi pontban szabályozott esetet;
 az ápoló és az ápolt is VII.
kerületi, de nem azonos lakóhelylyel rendelkezik, azonban az állandó és tartós felügyelet és ellátás
megvalósul. Ebben az esetben a támogatás folyósítása alatt három
havonként környezettanulmánynyal ellenőrizni kell a napközbeni
ápolás teljesülését;
· az ápoló és együtt élő hozzátartozói jövedelme alapján számí-

tott egy főre eső jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjminimum
(23.200,-Ft) 300 %-át.
A fenti esetekben az ápolási díj
mértéke a nyugdíjminimum 100
%-a, melyből a
nyugdíjjárulék
kerül levonásra.
Az ápolási
díjra való jogosultság megszűnik, ha az ápolt
személy állapota
az állandó ápolást nem teszi
szükségessé; az
ápolást végző személy kötelezettségét nem teljesíti; az ápolt személy meghal; az ápolást végző
vagy az ápolt személy tartózkodási
engedélyének érvényességi ideje
meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve az engedélyt visszavonták.
Az a család, melyben 24 éven
aluli súlyosan fogyatékos, vagy
tartósan beteg személy nevelése,
ápolása folyik, az ápolási díjjal párhuzamosan kérheti a beteg szállítá-

sához való támogatást. A kérelemhez azon intézmény (pl. rehabilitációs intézet) igazolását kell csatolni, melybe vagy melyből a beteg
szállítását bonyolítani kell (az igazolás a szállítás tényét dokumentálja). Amennyiben kísérettel a fogyatékos személy tömegközlekedési eszközöket igénybe tud venni,
abban az esetben ehhez is megállapítható a támogatás a kísérő családtag és a fogyatékos személy
számára is. A BKV bérlethez való
támogatás csak egy kísérőnek állapítható meg.
A támogatás a szállítás költségeihez való utólagos hozzájárulás,
melyhez számla benyújtása szükséges (taxi, benzin számla stb.). A
számla esetében vizsgálni kell a
költség és a szükséges távolság elfogadható arányát. A BKV bérlethez
nyújtott támogatás esetében azt
számlára kell megvásárolni, s ezt
kell a támogatási kérelemhez benyújtani, illetve azzal utólagosan elszámolni. A támogatás mértéke a
szállítás igazolt költségének 100 %a, mely évente nem haladhatja meg
a nyugdíjminimum négyszeresét.
Dr. Baki Ágnes

Péterfy - a mi kórházunk!
Kerületünk lakói nemcsak büszkék lehetnek rá, hogy itt helyezkedik el a fõváros legnagyobb és minden tekintetben a „legjobbakkal” versenyképes egészségügyi intézménye, a PÉTERFY, de az összes szolgáltatását igénybe vehetik „helyben”, utazgatás, kerülõ nélkül! A régi külsõ mögött megújuló belsõ, és
merõben új szemlélet mellett számtalan szolgáltatással, diagnosztikai, gyógyító eszközökkel és kiváló munkatársakkal várja a lehetséges pácienseket.
Cikksorozatunkban - a munkatársak tolmácsolásában -, bemutatjuk a különbözõ osztályokat, rendelõket, diagnosztikai egységeket, speciális szolgáltatásokat, praktikus információkkal kiegészítve, hogy tudják milyen lehetõségeket kínál az intézmény megoldandó egészségügyi problémák esetén ITT HELYBEN!
Dr. Bolesza Emõke képviselõ, az egészségügyi bizottság elnöke

N E U R O L Ó G I A I O S Z T Á LY
A Péterfy Kórház neurológiai osztálya 1957-ben alakult,
kezdetben 33 ágyon. Az első
időszakban a kezelt betegek
jelentős része enyhébb psychiatriai kórképekben szenvedett, majd a 80-as évek
eleje óta kialakult az egyértelmű neurológiai profil. Az
osztályon jelenleg 54 ágy található, beleértve egy 7
ágyas őrző, u.n. subintenzív
részleget is.
A neurológia (ideggyógyászat) az
idegrendszer szervi betegségeivel
foglalkozik, szemben a psychiátriával (elmegyógyászat) mely

az elme kóros állapotait vizsgálja
és kezeli. A két szakma között számos átfedés van annál is inkább,
mert elmeműködésünk természetesen az agyunk terméke, s az agy
károsodásai mentális teljesítményünkben is megnyilvánulnak.
A neurológia hatáskörébe a betegségek széles skálája tartozik.
Többé-kevésbé a gyakoriság sorrendjében és a teljesség igénye nélküli felsorolásban: neurológusok
látják el az agyi éreredetű betegségeket ( szélütés, stroke), a gerinc
egyes betegségeit (ischias), a fejfájásokat, az epilepsziát, szellemi hanyatlással járó egyes kórképeket, a

Parkinson betegséget, a sclerosis
multiplexet, a környéki idegek károsodásait, az ő feladatuk az agy és
gerincvelői daganatok felismerése,
és a sor még nagyon hosszú.
A neurológiai diagnosztika
egyike a legérdekesebb, sok "logikai örömet" szerző orvosi tevékenységeknek, de mintegy 40 évvel ezelőttig viszonylag kevés
therápiás sikerélményt nyújtott. A
kezelés jobbára az idegsebészetileg ellátható kórképekre korlátozódott. A hatvanas évek közepe
óta aztán egyre több neurológiai
betegség kezelésére, vagy legalábbis szintentartására van mó-

dunk (epilepsia, Parkinson kór,
sclerosis multiplex, számos gyulladásos idegrendszeri betegség,
fejfájások, a szellemi hanyatlás bizonyos formái, s bár még sok kívánnivalóval, de idetartozik a leggyakoribb neurológiai betegség, a
szélütés is.
A Péterfy KH Neurológiai
osztálya rendelkezik mindezen
kórképek diagnózisához, kezeléséhez, és gondozásához szükséges
ismeretekkel, személyzettel és
eszközökkel, és speciális ambulanciái révén módja van a korlátozottan felírható gyógyszerek rendelésére is.
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Tisztelt Erzsébetvárosi Polgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Erzsébetvárosi Szervezetének Információs és Szolgáltató Irodájában (Bp., VII. Klauzál tér 16. tel.: 351-7330)
az alábbiak szerint tartjuk képviselõi fogadóóráinkat:
 Minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óráig a Fidesz irodájában: VII. ker. Klauzál tér 16. tel.:
351-7330 - LENDVAI BÉLA, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Gazdasági bizottság, és a Kerületfejlesztési Bizottság tagja
 Minden hónap elsõ hétfõjén 15-17 óráig a
Baross tér 19. szám alatti irodaépület földszintjén: - CZIBULA CSABA, a Fidesz helyi szervezetének alelnöke, az Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke, a Gazdasági Bizottság, és a
Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság
tagja
 Minden hónap második szerdáján 16.00 órától - GERENDAY ÁGNES a Jogi Bizottság, a
Kerületfejlesztési Bizottság és a Mûvelõdési Bizottság tagja, az Alsó Erdõsor 14-16. sz. alatti
általános iskola földszintjén.
 Minden hónap második hétfõjén 16-18 óráig
a Fidesz irodájában: VII. ker. Klauzál tér 16. tel.:
351-7330 - HONT ANDRÁS a Fõvárosi Közgyûlés Kulturális bizottságának tagja, a helyi
önkormányzat humánpolitikai tanácsnoka, az
Egészségügyi Bizottság és a Szociális Bizottság tagja.
 Minden hónap negyedik hétfõjén 16-18 óráig
a Fidesz irodájában: VII. ker. Klauzál tér 16. tel.:
351-7330 - PUSKÁS ATTILA SÁNDOR frakcióvezetõ, gazdasági tanácsnok, az EU Integrációs Bizottság és az Informatikai Bizottság tagja. - HALLER GYULA emberjogi tanácsnok, az
EU Integrációs Bizottság, az Informatikai Bizottság és a Mûvelõdési Bizottság tagja.
Amennyiben bármilyen segítségre lenne
szükségük, forduljanak hozzánk bizalommal, képviselõink készséggel állnak az Önök
rendelkezésére.

MSZP

FOGADÓÓRÁK

 2. választókerület: GERGELY JÓZSEF
képviselõ minden hónap 1. keddjén, 17-18.30
óráig a Dohány u. 32. szám alatti Általános Iskolában tartja fogadóóráját.
 3. választókerület: DR. HAHN GYÖRGY
képviselõ minden pénteken, 17-19 óráig a
Nagydiófa u. 32-34. fszt. alatti helyiségben tartja fogadóóráját.
 5. választókerület: DEVOSA GÁBOR képviselõ minden hónap 2. szerdáján, 16-18 óráig
az Erzsébet krt. 40-42. szám alatti helyiségben
(fszt.) tartja fogadóóráját.
 6. választókerület: DR. KISPÁL TIBOR képviselõ minden hónap 2. hétfõjén, 16-18 óráig a
Király u. 97. szám alatti Idõsek Klubjában tartja fogadóóráját.
 7. választókerület: RIPP ÁGNES képviselõ
minden hónap 3. hétfõjén, 16-18 óráig az Erzsébet krt. 40-42. földszintjén tartja fogadóóráját.
 9. választókerület: DR. VEDRES KLÁRA
képviselõ minden hónap 1. csütörtökén, 17-19
óráig az Alsóerdõsor u. 14. szám alatti Általános Iskolában tartja fogadóóráját.
 11. választókerület: FEDRID GÁBOR képviselõ minden hónap 1. szerdáján, 17-19 óráig
a Peterdy u. 16. szám alatti Nyugdíjas Házban
tartja fogadóóráját.
 12. választókerület: SCHMIDT ZOLTÁN képviselõ minden hónap 3. keddjén, 17-19 óráig az
István u. 29. szám alatt tartja fogadóóráját.
 13. választókerület: DEMETER TAMÁS
képviselõ minden hónap 2. szerdáján, 17-19
óráig az István u. 29. szám alatt tartja fogadóóráját.
 15. választókerület: DR. FRISCH GÁBOR
képviselõ minden hónap 1. keddjén, 17-19 óráig az Alsóerdõsor u. 14. Általános Iskolában
tartja fogadóóráját.
 16. választókerület: BÁN IMRE önkormányzati és parlamenti képviselõ minden hónap 1. keddjén, 17-19 óráig a Százház u.
Sportcsarnokban tartja fogadóóráját.

1% 1% 1% 1% 1% 1%

Magyar Vöröskereszt felhívása
az ázsiai földrengés és szökõár
áldozatainak megsegítésére
A Magyar Vöröskereszt felhívással fordul a magyar lakossághoz, az intézményekhez, vállalatokhoz és cégekhez, hogy a súlyos emberáldozatokat követelõ ázsiai természeti katasztrófa
sebesültjeinek segítséget nyújthasson.

A segítségnyújtás számlaszámai:
MKB Rt. 10300002- 20329725-72273285,
MKB Rt. 10300002-20329725-00003285
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 KOROMZAY ANNAMÁRIÁNAK, az 1. választókerület képviselõjének következõ fogadóórája 2005. január 3-án, hétfõn, 16 órától 17.
30-ig a Dohány utca 20. szám alatti Nyugdíjas
Házban lesz.
 MOLNÁR ISTVÁNNAK, az 8. választókerület
képviselõjének következõ fogadóórája 2005.
február 4-én pénteken 14-tõl 16 óráig a Dob utca 103. szám alatti SZDSZ irodában lesz.
 GÁL GYÖRGYNEK, a 10. választókerület
képviselõjének következõ fogadóórája 2005. január 7-én pénteken 15-tõl 18 óráig a Dob utca
103. szám alatti SZDSZ irodában lesz.
 DR. BOLESZA EMÕKÉNEK, a 4. választókerület képviselõjének következõ fogadóórája
2005. február 1-én kedden 16-tól 18 óráig az
Akácos udvarban lesz. (Akácfa utca 61.)
 ÁDLER GYÖRGYNEK, a 14. választókerület
képviselõjének következõ fogadóórája 2005. január 25-én, kedden 16-tól 18 óráig a Dózsa
György út 46. szám alatti Nyugdíjas Házban
lesz.
 BALOGH ERIKA képviselõ következõ fogadóórája 2005. január 17-én, hétfõn 16-tól 18
óráig a Polgármesteri Hivatalban lesz.
 KARDOS PÉTER képviselõ következõ fogadóórája 2005. január 25-én. kedden, 16-tól 18
óráig a Dózsa György út 46. szám alatti Nyugdíjas Házban lesz.
AZ SZDSZ IRODA CÍME: 1077 BUDAPEST DOB
UTCA 103. TELEFONSZÁMUNK: 322-98-15.
E-MAIL CÍMÜNK: SZDSZ.07KER@AXELERO.HU
HONLAPUNK CÍME: WWW.SZDSZ07.HU

MDF

FOGADÓÓRÁK

SIMON PÉTER, az MDF önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart minden hétfõn, 1719 óra között, az MDF irodában, (Király utca 4345.)
Az MDF iroda nyitvatartása: hétfõtõl-péntekig
17-19 óra között.
Tel: 06 30 6552 826; Fax: 3221 417.

1% 1% 1% 1% 1% 1%

A „JÖVÕ SZÁZAD ZENÉJE” ALAPÍTVÁNY köszönetet mond mindazoknak,
akik az SZJA 1%-át az alapítvány részére
ajánlották fel. Egyben közli, hogy a 179
913 forintot a Molnár Antal Zeneiskola mûködtetésének könnyítésére, a hangszerállomány bõvítésére, javításokra használja
fel.
Adószám: 170 80039-1-42

A Közös Dolgaink Alapítvány célja a közvetlen
demokrácia helyi lehetõségeinek kialakítása, a
tehetséges, hátránnyal induló emberek anyagi-, oktatási- és erkölcsi támogatása, a magukra maradt, idõs emberek közvetlen támogatása, a tehetõsebbek mozgósítása mindezek érdekében. Bejegyzési szám: 9252, Adószám:
18184503-1-42
Számlaszám: 11707024-20451941

1% 1% 1% 1% 1% 1%

1% 1% 1% 1% 1% 1%

Az Erzsébetvárosi Egészségvédõ Egyesület kéri aki teheti, a személyi jövedelemadójának 1%-ával támogassa az
egyesület munkáját.
Adószám: 18069463-1-42
Számlaszám: 5610055-161-00123
Cím: Budapest, Wesselényi utca 17.

Az Erzsébetvárosi Hadirokkantak Egyesülete célja a hadirokkantak, hadiözvegyek,
hadiárvák segítése, együtt tartása, egészségügyi problémáik csökkentése.
Bejegyzési szám: 6675, Adószám:
18154599-1-42
Számlaszám: 11707024-20454803
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Körönd Állatorvosi Rendelő és Patika
H I R D E T É S F E LV É T E L : E R Z S É B E T K Ö R Ú T 6 .
Ü G Y F É L S Z O L G Á L AT I I R O D A
I N F O R M Á C I Ó: 4 6 2 - 3 1 - 4 1
 Ablakszigetelés! Ajtók, ablakok
szigetelése, zárjavítása, beállítása.
Szenczi Attila 06(30)9-865-888
 Eladó, azonnal költözhető 62 nmes kettő szobás polgári lakás a Városligetnél. Ára: 14 millió forint. Telefon:
06-70-207-73-09.
 Duguláselhárítás, víz-, villany, gáz,
fűtésszerelés, készülékjavítás 0-24-ig,
hétvégén is. Tel.: 291-2800,
06(20)334-3437
 Budapesti kárpótlási jegyért a legtöbbet fizetem! Tel.: 317-7628,
06(30)922-7996
 Kiemelkedő mellékjövedelem a
Wellnessben, kötetlenül, otthonából irányítva. Korhatár, ügynökösködés nélkül. 06-70-287-35-52.
 Gyógypedikűr, masszázs, manikűr,
akár otthonában is, kedvező áron. Tel.:
06(20)483-5501, Moldován Ildikó
 Redőny, reluxa, harmonika ajtó roletta szerelés-javítás, hétvégén is. Tel.:
261-7298, 06(30)318-5217
 Kiadó-eladó ingatlanokat keresünk a kerületben! www.ingatlanabc.net Tel.: 351-9578.
 Marek József utcai másfél szobás
emeleti öröklakás eladó. Tel: 06-20585-01-95
 Színes televíziók helyszíni javítása,
kiszállási díj nélkül. Puska Géza 3426425 (üzenetrögzítő is)

 Fogsorjavítás megvárható! Fogpótlások kedvező áron. Gyulai, Erzsébet krt. 51. Fsz. 5. Tel.: 342-3429,
06(30)231-1519
 MATEMATIKA kétszintű érettségire rugalmas felkészítés garantált
eredménnyel.
Tel.:
250-2003,
06(20)9344-456
 Üvegezés! Ajtók, ablakok üvegezését vállalom a helyszínen is. Szenczi
Attila 06(30)9-865-888
 Zármester! Gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés betörésvédelem, lakatosmunkák! Tel.: 06(30)9613-794
 Órajavítás, antik órák teljes restaurálása. Órák, elemek, csatok, óraszíjak
minden méretben! Tel: 06-70-505-5620. VII. Murányi u.-Garay u. sarok.
WEB: jungoras.hu. Ezen hirdetés felmutatójának 10% kedvezmény.
 Lakásfelújítást, kőműves munkákat, burkolást vállalunk. Tel.:
06(30)232-2928
 Desztillált víz eladó. Házhoz szállítva 150 Ft/10 liter. Gyógyszertári tisztaságú. Tel.: 409-0139, 06(30)212-4735

 Jövedelemkiegészítés - ingyenes
Oriflame tagsággal. Kozmetikumok forgalmazásához munkatársakat keresünk.
06-20-445-35-00, 06-70-36-96-778
 Pedagógiai asszisztens dajkaképzés
indul Budapesten januárban. Kasza
Szakképzés 06-1-276-59-18.
 Psyhodráma önismereti csoport indul. Kapcsolat és életvezetési problémákkal küzdőknek is. Tel.: 06(20)3165518, 06(30)279-0278
 Ajtó-, ablak javítás, illesztés, zárcserék garanciával. Horváth Ákos. Tel.:
06(30)9628-704
 Keresse Társát Györgyi Asszonynál. Újévi ajándékunkat fogadja szeretettel. Az 50-70 év közötti Hölgyeknek
és Uraknak 50-70 %- kedvezményt biztosítunk. Telefon: 326-5989, reggel 810-ig, este 20-22-ig.
 Eladó kerületi lakásokat keresünk
ügyfeleink részére. www.vivaotthon.hu 239-0461, 06(30)349-1752
 KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! INGYENES pótkocsi, dobozok!
Bauer-Teher 292-1612, 06(30)9443717

Lukács Margit
emlékkiállítás
A Magyar Színház (Hevesi
Sándor tér 4.) előcsarnokában
Lukács Margit születésének 90.
évfordulója tiszteletére rendezett emlékkiállítást láthatnak az
érdeklődők. Lukács Margit
(1914. december 22. - 2002.
február 4.) a Színiakadémia elvégzése után 1937-ben szerződött a Nemzeti Színházhoz,
amelynek társulatához haláláig
hű maradt. Vendégművészként
játszott az Operaház, az Erkel
Színház, a Zeneakadémia, a Budapesti Kamaraszínház produkcióiban. 2000-től a Pesti Magyar Színház társulatához tartozott.

1062 Budapest, Andrássy út 81. Telefon: 351-7374
Új nyitva tartás:

hétköznap 9 - 20 óráig
szombaton 9 - 12 óráig

 ÁLLATÚTLEVÉL ÉS MICROCHIP
Általános betegellátás, védőoltások
 Belgyógyászati vizsgálatok és kezelések, laborvizsgálatok
Veszettség ellenanyagszint mérés, genetikai vizsgálatok
Ultrahangos fogkő-eltávolítás, sebészeti beavatkozások
Tápok és gyógytápok
Állatgyógyászati készítmények
Kisállat felszerelési cikkek, játékok, kutyaruhák, pórázok
Kérésre házhoz megyünk

COMPUTER
SHOP
Komplett számítógépek
igény szerint
Számítógépes alkatrészek,
részegységek, tartozékok
Szervíz
Hálózatépítés, karbantartás
CD nyomtatás
*
1074 Bp. Szövetség utca 11.
Tel.: 352-13-72
Nyitva: hétfõ-csütörtök 9-17
Péntek 9-16-ig

„Nosztalgia”
Régiségek, ritkaságok
boltja
Vásárolunk teljes hagyatékot
lomtalanítással, régi bútort,
szőnyeget, porcelánt, festményt, játékot és mindent
ami régi….
Üzlet: 1072 Klauzál utca 1.
Tel.: 322-88-48
06-30-944-2929
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Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Szerkesztõségünk címe: 1073 Budapest, Erzsébet körút 6. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, az
Ügyfélszolgálati Irodán (ugyancsak Erzsébet körút 6.) névvel, címmel ellátott zárt borítékban leadhatja. E-mail címünk: olvlev@freemail.hu. Csak a névvel,
címmel ellátott megfejtéseket van módunkban regisztrálni. A 19. lapszám nyertesei: Fülöp Emese, Dob utca 50., Hamzi Györgyné, Cserhát utca 17.,
Koleszár Beatrix, Osvát utca 7. Gratulálunk! A nyereménykönyvek, telefonon történõ egyeztetés után (462-31-41), az ügyfélszolgálati irodán átvehetõk.
Új rejtvényünk helyes megfejtõi között három könyvjutalmat sorsolunk ki. Beküldési határidõ: január 25. Jó szórakozást kívánunk!

FÕZZÜNK

E G Y Ü T T F I N O M AT !

Könnyû ételek az ünnepek után
Az ünnepek alatt magunkhoz vett, sokszor bizony „elég nehéz” ételek után felüdülést jelenthet egy-egy könnyű ebéd, vagy vacsora. A főétel után pedig egy kevésbé hizlaló édesség következhet.

Sárgarépakrém leves
Hozzávalók: 80 dkg sárgarépa,
7,5 dl zöldséglé (leveskockából),
1 ek. liszt, só, bors, pár csepp citromlé, csipetnyi cukor, 2 szelet
kenyér, 3 ek. tejszín, apróra vágott petrezselyem, kapor, vagy
metélőhagyma.
A megmosott, megtisztított sárgarépát kis kockákra vágjuk és a
felforralt zöldséglében puhára
főzzük. A megpuhult sárgarépát
a főzőlével együtt, géppel, pürévé zúzzuk, majd a tejszínnel és
liszttel behabarjuk. Sóval, borssal, citromlével és cukorral ízesítjük. A kenyeret kockákra vágjuk vajban megpirítjuk és tálaláskor a zöldfűszerekkel díszített levesbe szórjuk.

tojássárgája, 5 dkg vaj, 20 dkg
enyhén füstölt nyers sonka, 2 tojás,
1 dl tejföl, szárított bazsalikom.
A brokkolit megtisztítjuk, kemény szárrészét eltávolítjuk, kis
rózsáira szedjük és a felforrt sós
vízben 7 percig előfőzzük, lecsöpögtetjük és hagyjuk kihűlni. A lisztből és tojássárgájából,
a sóból, vajból, 2-4 ek. hideg
víz hozzáadásával omlós tésztát
gyúrunk. A tésztával kibéleljük
a tortaforma alját és körben az
oldalát. Az apróra vágott sonkát
eloszlatjuk a tésztalapon és a ráhalmozzuk a leszárított brokkolit. A tojásokat felverjük a sóval
és tejföllel, belekeverjük a bazsalikomot és ráöntjük a brokkolira. Előmelegített, 200 fokos
sütőben 30 percig sütjük.

Brokkolilepény
Hozzávalók: egy 30 cm átmérőjű
tortaformához: 75 dkg brokkoli
(lehet mirelit is), só, 25 dkg liszt, 1

Sajtos, sonkás tonhal
Hozzávalók: 8 vékony szelet tonhal, 4 vékony szelet sajt, 4 szelet

pulykamell-sonka, 1 citrom leve,
só, őrölt bors, kakukkfű, panírozáshoz liszt, tojás, morzsa, olaj a
sütéshez.
A halszeleteket besózzuk, borsozzuk, kakukkfűvel meghintjük, majd meglocsoljuk a citromlével. Állni hagyjuk körülbelül 15 percig. 1-1 szelet hal
közé 1 szelet sajtot és sonkát teszünk, fogvájóval összetűzzük,
majd panírozzuk és forró olajban
aranysárgára
sütjük.
Krumplipürével és citromkarikával tálaljuk.

Tejföl torta
Hozzávalók: 1 liter tejföl, 3 csomag (20-20 dkg-os) babapiskóta,
10 csomag vaníliás cukor, 10 dkg
porcukor, 1 egész citrom héja,
kakaópor.
A tejfölt a vaníliás cukorral,
porcukorral és a citrom reszelt
héjával óvatosan összekeverjük.

A babapiskótát körülbelül
25x25 cm-es tálba egymás mellé fektetjük, ráadagolunk a tejfölből. Ezt még kétszer megismételjük, tehát három sor piskótát teszünk a tálba. Az utolsó
sor tejfölre ráhintjük a kakaóport és 1-2 napig hűtőben állni
hagyjuk.
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Mûvészetbarátok Erzsébetvárosban

Kabaré a Spinozában
A régi pesti kabaré hangulatát idézi a Spinozában (Dob utca 15.) január 15-én 16 órakor kezdődő Pesti Cabaret című
előadás. Szereplők: Igó
Éva, Vallai Péter, Kocsis
Gergely, Fesztbaum Béla.
Heltai Jenő és Tóth Árpád írásai alapján kuplék, táncok, humor és
szatíra kerül színpadra
Topogó táncház
az idõseknek

Otthont adó Erzsébetváros címmel, zenés irodalmi mûsor keretében mutatkozott be az
erzsébetvárosi civil szervezeteknek a Mûvészetbarátok Egyesülete január 5-én a civil
házban. Képünkön Czenke Csaba hegedûmûvész.

A kert titkai a Városligetben
Időszaki interaktív kiállítást
tekinthetnek meg az érdeklődők a Városligetben található Vajdahunyadvárban
május 22-ig. A kert élővilágának rejtélyeit látványos
fényképeken és rajzokon
tanulmányozhatják a látogatók, miközben játékosan
próbára tehetik és bővíthetik tudásukat egy modern,
interaktív réten. A kiállításon a kisebb gyerekek is találnak maguknak titkokat,
látni- és megfigyelnivalót,

melyet „gyermeki nyelvre”
próbáltak lefordítani. Nyitva: hétköznap 10-től 16
óráig, szombaton-vasárnap
10-től 17 óráig, hétfő szünnap.

Görög táncház
Minden vasárnap 18-22
óráig Sirtos görög táncház
az Almássy téri Szabadidõközpontban. Belépõ: 800 Ft.

ERZSÉBETVÁROS
a VII. kerületi Önkormányzat ingyenes lapja

Fõszerkesztõ: Sári Judit
Szerkesztõ: Matus Adrien Fotó: Kissimon István
Cím: 1073 Budapest, Erzsébet körút 6.
Telefon: 06-1-462-32-80 Hirdetésfelvétel: 462-31-41
Kiadja: Erzsébetváros Önkormányzata

2005/1. szám

HIRDETÉS

Zenés, táncos rendezvényre várják az idõsebbeket, minden csütörtökön
15-19 óráig az Almássy téri
Szabadidõközpontban. Belépõdíj: 400 Ft, klubtagoknak 300 Ft.

A holocaust a magyar mûvészetben
A holocaust a magyar mûvészetben címmel nyílt kiállítás a Magyar Zsidó Múzeumban (Dohány utca 2.). A tárlatot a deportálások 60. évfordulója alkalmából rendezték meg, mely a vészkorszak áldozatainak, részeseinek e témában készült alkotásait
mutatja be. A múzeum nyitva tartása: hétfõtõl csütörtökig 10-17ig, pénteken 10-14-ig, szombaton zárva, vasárnap 10-14-ig.

Országgyûlési
képviselõi
fogadóóra
Filló Pál, Erzsébetváros országgyûlési képviselõjének idei elsõ fogadóórájára
január 20-án csütörtökön,
17-19 óra között kerül sor.
A fogadóóra helye az István utca 29. szám alatti
képviselõi iroda. Bejelentkezni nem kell.
Fogadóórákról és egyéb
programokról a www.fillo.hu
honlapon kaphatnak friss
információkat.

M I É RT

JÓ
A J Á T É K?

Az Erzsébetvárosi Védõnõi
Szolgálat minden érdeklõdõt szeretettel vár január
21-én 10 órától 12 óráig
tartó elõadás/beszélgetésére, melynek témája a Játék. - Miért jó a játék? Gyerekek-felnõttek
játéka,
együtt játszás. Játékfajták
régen és ma. - Helyszín:
Rottenbiller utca 27. Telefon: 351-01-01. A részvételi szándékot elõre kérik jelezni.

január 15-én 19.30-kor.
A Kabaré-kávéház szereplői: Pethő Kincső és
Bicskei Lukács.

DÉLI

K O N C E RT E K

A Spinozában minden szerdán ingyenesen látogatható koncertet rendeznek. A
30 perces hangversenysorozat következõ alkalma január 19-én lesz, Bach hegedû-csembaló szonátáit
Bozzai Balázs és Dinyés
Soma adja elõ. Január 26án Mozart zongora zenét
játszik Zsoldos Balázs. A
koncertek 13 órakor kezdõdnek a Dob utca 15.
szám alatti Spinozában.

☺☺☺
Diák a tanárhoz:
- Tanár úr kérem! Én
nem érdemlem meg
ezt az egyest.
- Egyetértek vele fiam,
de sajnos ez a legkisebb jegy, amit adhatok.
***
A főpincér kétségbeesetten könyörög az
új felszolgálónak:
- Béla, vegye végre tudomásul, hogy egy
nemzetközi gyors étkezőjében dolgozik, és
ne hajigálja ki az ajtón a részeg vendégeket!
***
A titoktartás olyan szilárd halmazállapotú
dolog, ami alkoholban
oldódik.

