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E-pont az 
ügyfélszolgálatokon
Manapság egyre nagyobb
figyelem irányul az internet-
re, az interneten beszerez-
hetõ információkra. A nem-
zetközi háló fejlõdése mel-
lett a  helyi fejlesztés is el-
kerülhetetlen. Ezt felismer-
ve a kerületi önkormányzat
már évekkel ezelõtt meghir-
dette az e-kerület program-
ját  - tudtuk meg Hunvald
György polgármestertõl.

Folytatás a 3. oldalon

Lakásvásárlási
kedvezmények
A képviselõ-testület módosí-
totta a lakásvásárlási ked-
vezmények határidejét, így a
jelenlegi kedvezmények
2005. december 31-ig érvé-
nyesek. Mivel a kedvezmény
szó így magában igencsak
általános információ, bõvebb
tájékoztatást kértünk Ger-
gely József kerületfejlesztési
alpolgármestertõl.

Folytatás az 5. oldalon

Fészekrakó program
Az idei évben induló Fé-
szekrakó program azok-
nak nyújt esélyt az otthon-
teremtésre, akik a szociál-
politikai támogatás jelen-
tõs emelése mellett sem
rendelkeznek elegendõ
megtakarítással, jelentõs
önerõvel - tájékoztatott
Filló Pál Erzsébetváros or-
szággyûlési képviselõje.

Folytatás az 5. oldalon

Tizenegyezer kerületi au-
tótulajdonos figyelmébe
ajánljuk az ügyfélszolgá-
lati iroda tájékoztatóját a
parkolómatricák kiváltásá-
ról. Cikk a 9. oldalon
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Erzsébetvárosi 
Televízió 
minden hétköznap 17-tõl
18 óráig. Ismétlés a kö-
vetkezõ munkanap 11
órától. Telefonszám adás-
idõ alatt: 462-0794. Üze-
netrögzítõ: 462-0795.

A zene nagyon fontos té-
nyező az ember életében.
Van, aki  a komolyzene
mellett teszi le a voksát,
van, aki a népzenét kedve-
li, a fiatalabb korosztály
főként  a modern zenei stí-
lusok előadóit hallgatja
szívesen. Ám a muzikális

lélekkel megáldott zene-
kedvelők között is meg-
oszlanak a vélemények
arról, hogy hangosan, hal-
kan, fülhallgatóval vagy
óriás hangfalak árnyéká-
ban lehet igazán kiélvezni
az adott darab értékeit.
Egy dolog bizonyos, dü-

börgő hangfalak szom-
szédságában akár zene-
kedvelő az ember, akár
nem - nem lehet pihenni. 

Folytatás a 2. oldalon

A háztartási szeméttel
együtt kiszórt veszélyes
hulladék jelentős kör-
nyezeti kockázattal jár.
A közrendvédelmi és

környezetvédelmi bizott-
ság ülésén összesítették
a tavaly november 27-én
megtartott veszélyes hul-
ladék gyűjtés adatait.

Bán Imrét, a bizottság el-
nökét kértük rövid, éves
szintű összefoglalásra a
témával kapcsolatban. 
(Folytatás a 6. oldalon)
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Szabályozott utcai zene-bona

- Rendkívül fontos, hogy
ne csak beszéljünk a la-
kásmaffiáról, ne csak
szörnyülködjünk, amikor
kisemmizett emberek
sorsáról hallunk, hanem
tevőlegesen is vegyünk
részt a tulajdonok védel-
mében - mondta Gál
György képviselő. - Ezért
nyújtottam be módosító

indítványomat, melynek
elfogadásával konkrét lé-
péseket fogalmazunk
meg ez ügyben. 

Folytatás a 3. oldalon

Rendeletmódosítással 
a lakásmaffia ellen

Az utóbbi időben a rendőr-
ség több banktól kapott
olyan bejelentést, hogy a
nevükben, vagy rájuk hi-
vatkozva e-mailt küldenek,
amelyben ismeretlenek arra
kérték a címzettet, kattint-
son a levélben található hi-
vatkozásra, és a megjelenő
- az adott bank honlapjára
hasonlító - oldalon töltsön
ki egy adatlapot. Ezen, sze-
mélyes adatai mellett,
bankszámlájára vonatkozó
adatokat, jelszavakat is meg

kellet adnia. Aki az adatla-
pot kitölti, mások számára
hozzáférhetővé teszi az
elektronikus banki tranzak-
ciókhoz szükséges adatait,
amely lehetővé teszi szám-
lája feletti rendelkezést. 

Folytatás a 11. oldalon

EEEEggggyyyyrrrreeee    ttttööööbbbbbbbbeeeennnn    vvvveeeesssszzzznnnneeeekkkk    rrrréééésssszzzztttt     aaaa    ggggyyyyûûûûjjjj ttttééééssssbbbbeeeennnn

Négy tonna veszélyes hulladék

Szélhámosok a világhálón
NNNNeeee    kkkkaaaatttttttt iiiinnnnttttssssoooonnnn    rrrráááá    bbbbáááárrrrmmmmiiii rrrreeee!!!!

E-mail címünk:

olvlev@

freemail.hu

Pénztárcát 
érintõ 
változások az
okmányirodában
Az erzsébetvárosi önkor-
mányzat okmányirodájá-
nak vezetőjétől, Polgár
Évától megtudtuk, hogy je-
lentős változásokat hozott
az új év okmányaink kivál-
tásának illetékében. Az
alábbiakban röviden össze-
foglaljuk a legfontosabb
változásokat.

Folytatás a 8. oldalon

Lejárt a mozgásukban
korlátozottak

parkolási igazolványa.
Részletek a  7. oldalon
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A kerület több pontján rég-
óta problémaként vetődik
fel a kérdés: mikor és mi-
lyen időtartamban lehet úgy
koncertet szervezni, mely
teret ad a szórakozni vágyók
igényeinek, de a lakók nyu-
galmát sem zavarja. Ezt a
kérdést rendezte Molnár Ist-
ván képviselő egyéni módo-
sító javaslata alapján a kép-
viselő-testület a decemberi
testületi ülésen. Az egyhan-

gúlag elfogadott rendelet
módosításról a képviselő tá-
jékoztatta 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 testü-
let elfogadta rendeletmó-
dosító javaslatomat, mely
szerint: Erzsébetváros köz-
területein hangszeres zené-
lés alkalmazásával együtt
járó vagy hangosítást
igénylő rendezvényt tarta-
ni, hétköznap és munkana-
pot megelőző napon 20 és
8 óra között, szombaton 22
és 8 óra között tilos.

Erzsébetváros a főváros
belvárosi területének részét
képezi. Ez a lakosság szá-
mára olyan - jobbára nem
kívánt - következmények-

kel is jár, mint a túlzsúfolt-
ság, parkolási anomáliák, a
(tömeg- és) közlekedésből
is származtatható fokozott
egészségi (idegi) megterhe-
lés és környezetszennyezés
- mondta a képviselő, hoz-
zátéve: mindezek mellett
még egy olyan követel-
mény is megfogalmazódik,

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

különféle szórakoztató ren-
dezvényekkel óhatatlanul
együtt járó káros mellékha-
tásokkal összefüggésben. 

- Bár elismerem, nem-
csak országos, de kerületi
érdek is az idegenforgalom
élénkítése, a kerületi élet
ellangyosodásának a meg-
akadályozása, az arányos-

ság követelményére szin-
túgy tekintettel kell lenni.
Tekintettel kell lenni a helyi
lakosság azon részének el-
várására is, amely koránt-
sem fogadja kitörő lelkese-
déssel a nagyfokú zajeffek-
tussal együtt járó (műsoros-
hangszeres, hangosítást
igénylő) rendezvényeket.
Figyelembe kell venni az
idősebbek és a kisgyerme-
kek esetleges, nagyobb fo-
kú egészségi labilitását,
mások lehetséges érzé-
kenységét, illetve a munka-
végzés előtti háborítatlan
pihenéshez kapcsolódó jo-
gos elvárást.

Fontosnak tartom, hogy
saját frakcióm, az SZDSZ-
frakció mellett a FIDESZ és
az MSZP is jobbító szándé-
kú javaslatokkal támogatta
előterjesztésemet, melyeket
befogadtam azért, hogy mi-
nél szélesebb támogatással
fogadja el a testület a kezde-
ményezésemet. Remélem
ezzel, az egész kerületre ki-
terjedő szabályozással vá-
lasztókerületem, az
Almássy tér körzetében élők
régi panaszai is megoldást
nyertek.

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 te-
rület Kerületi Szabályozási
Tervének és Építési Szabály-
zatának elkészítésérõl hatá-
rozott.
A munka célja: a terület sajá-
tosságainak megfelelõ építé-
si szabályzat, illetve a terület
adottságainak megfelelõ
szabályozási terv kidolgozá-
sa, 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 gyalo-
gos út- és térhálózat eleme-
ként a tervezési terület tömb-
jén átvezetõ gyalogos pasz-
százs helyének kijelölése.
3. A történelmileg kialakult
térfalak és utcakép megõrzé-
se.
4. Az új beépítési elemek -
épületek - jellemzõinek meg-
határozása
A szabályozási terv megha-
tározza a telkeken elhelyez-
hetõ épületek és más épít-
mények jellemzõit, kialakítá-
suk módját, a telekalakítás
helyi szabályait, az épített és
a természeti környezet alakí-
tásának és -védelmének
szabályait és egyéb elõíráso-
kat.

Hunvald György
polgármester
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Szabályozott utcai zene-bona
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Filló Pál Erzsébetváros or-
szággyûlési képviselõje ja-
nuár 18-án 17 órai kezdet-
tel várja az érdeklõdõket az
Erzsébetvárosi Esték so-
ron következõ rendezvé-
nyére.
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.
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Molnár István

KKKKaaaarrrrááááccccssssoooonnnnyyyyiiii     jjjjóóóóttttéééékkkkoooonnnnyyyyssssáááágggg

Tavaly év végén már má-
sodik alkalommal rendez-
tek ingyenes burgonya- il-
letve hagymaosztást a helyi
Roma Kisebbségi Önkor-
mányzat szervezésében, az
erzsébetvárosi MSZP kép-
viselőinek támogatásával.

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

zsáknyi burgonya és hagy-
ma szétosztásában többek
között részt vett Fedrid
Gábor, Kispál Tibor (ké-
pünkön jobbra), Gergely
József és Farkas Jenő, a ro-
ma kisebbségi önkormány-
zat elnöke. 

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 mu-
zikális 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 bi-
zonyos, dübörgő hangfalak szomszédságában akár zenekedvelő az ember, akár nem - nem lehet pihenni. 

Illusztráció

Burgonya és hagyma a rászorulóknak
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Manapság egyre nagyobb
figyelem irányul az internet-
re, az interneten beszerezhe-
tő információkra. A nemzet-
közi háló fejlődése mellett a
helyi fejlesztés is elkerülhe-
tetlen. Ezt felismerve a
kerületi önkormányzat már
évekkel ezelőtt meghirdette

az e-kerület programját  -
tudtuk meg Hunvald
György polgármestertől. 

A lakossági ügyfélfor-
galom immár nem korláto-
zódik kizárólag az irodákra,
az ügyintézést magát ugyan
még nem, de az űrlapokat, a
vonatkozó rendeleteket
már megtalálhatják lakó-
ink a kerület honlapján a

www.erzsebetvaros.hu cí-
men.  Mindemellett nagyon
fontos, hogy az ügyfélszol-
gálati irodán és az okmány-
irodán már működik egy-
egy úgynevezett intranet
kapcsolattal rendelkező szá-
mítógép, melyen keresztül a
lakók elérhetik a fontosabb
honlapokat, így például a fő-
város és a kerület honlapját
is. Egy hasonló számítógép
áll majd a lakosság rendel-
kezésére a várhatóan február
elejétől működő Garay utca
5. szám alatti, második ügy-
félszolgálati irodán is. 

A tavalyi év utolsó tes-
tületi ülésén Hunvald
György polgármester
előterjesztésében tár-
gyalt a képviselő-tes-
tület a „lakásrendelet”
módosításáról. 

A rendelet újabb módosítá-
sára azért volt szükség, mert
az eredetileg a bérlők tulaj-
donszerzésének elősegítését
célzó rendelet korábbi mó-
dosításában megfogalma-
zott elidegenítési konstruk-
ció mind az önkormányzat,
mind a bérlő szempontjából
előnytelen volt. Ennek oka,
hogy az értékesítés során a
bérlőnek juttatott kedvez-
ményeket az APEH termé-
szetbeni juttatásként szá-
molta el. 

A rendeletmódosító ja-
vaslathoz Gál György kép-
viselő egy kiegészítő , a la-
kások vételárára vonatkozó
módosító indítványt nyúj-
tott be, melyet ugyancsak
elfogadott a testület. 

- Rendkívül fontos,
hogy ne csak beszéljünk a
lakásmaffiáról, ne csak
szörnyülködjünk, amikor
kisemmizett emberek sorsá-

ról hallunk, hanem tevőle-
gesen is vegyünk részt a tu-
lajdonok védelmében -
mondta Gál György képvi-
selő. - Ezért nyújtottam be
módosító indítványomat,
melynek elfogadásával
konkrét lépéseket fogalma-
zunk meg ez ügyben. Véle-
ményem szerint a jelenlegi
rendeletben megfogalma-
zott, vásárlási kedvezmény-
re vonatkozó módosítások a
bérlők érdekeit szolgálják,
és reményeink szerint vala-
milyen szinten védelmet
nyújtanak a lakásmaffia te-
vékenysége ellen. 

A biztosíték
Az elfogadott módosító in-
dítvány értelmében a laká-
sok vételára a mindenkori
forgalmi érték 100%-a, ki-
véve, ha a vételi lehetőség a

megvásárlást megelőző 5
éven belül nyílt meg - ez
esetben a vételi lehetőség
megnyíltát követően 5 évig
él a kedvezmény. Ugyan-
csak kedvezményben része-
sül az a bérlő (a bérleti szer-
ződés megkötését követő 5
éven belül) aki lakását cse-
relakásként kapta, és koráb-
ban 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 gaz-
dasági bizottság egyetérté-
sével a testület által kijelölt
keretből jutottak bérle-
ményhez, illetve azon bér-
lők számára, akik korábban
osztatlan közös tulajdonú
házfelügyelői szolgálati la-
kásban laktak és cserelakás-
hoz jutottak. Számukra is
fennáll a kedvezményes vá-
sárlás lehetősége, ám csak a
bérleti szerződés megköté-
sét követő 5 éven belül. 

5 évig 
kamatmentesen
Új paragrafussal is bővült a
rendelet. Eszerint az adás-
vételi 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 kamat-
fizetés kezdő időpontja a
szerződés aláírásától számí-
tott 6. év első napja, alapja
az adott napon fennálló vé-
telár hátralék. 
A kedvezményekrõl az 5. ol-
dalon olvashatnak bõveb-
ben.

Rendeletmódosítással
a lakásmaffia ellen

A kerületi önkor-
mányzat tavaly év vé-
gén már második al-
kalommal hirdette
meg  a Karácsonyi
Kirakatversenyt. 

A versenyen való részvétel
feltétele, egyben a kiírás
célja is az üzletek vonzób-
bá, szebbé tétele volt a ka-
rácsonyi ünnepekre. A dí-
jak átadására december 20-
án került sor az V. kerület
Arany János utca 10. szám
alatti Aranytíz művelődési
ház Lovagtermében. Az el-
ső 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. ke-
rületi elnöke adta át. 

Hunvald György

Gál György

Karácsonyi kirakatverseny
VVVVeeeerrrrsssseeeennnnyyyybbbbeeeennnn    aaaa    vvvveeeevvvvõõõõccccssssaaaallllooooggggaaaattttóóóó    üüüünnnnnnnneeeeppppiiii     ddddíííísssszzzzeeeekkkk

� 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!
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E-pont az ügyfélszolgálatokon

Az intranet szó tulajdonkép-
pen a belsõ hálózat meg-
jelölése (ahogyan azt a
neve is mutatja: intra -
valamin belüli). Más hálóza-
tokkal összekötve az inter-
net részeként is mûködhet.
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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. 

- A kamarai szervezetbe
tömörült iparosok, keres-
kedők részvétele - leg-

alább külsős szakértői he-
lyeken - indokolt lehetne
az önkormányzat munká-
jában, mint ahogy ez más
kerületekben már koráb-
ban megvalósult. A kerü-
leti kamara egy választott
köztestület, amelynek ve-
zetését ugyanúgy választ-
ják, mint bennünket, a
képviselőket. Ez a jól
szervezett közösség mél-
tán tarthatna számot arra,
hogy képviselőjük az ön-
kormányzat pénzügyi bi-
zottságában jelen legyen,
amely bizottság a kerület
pénzügyi ellenőrzésére hi-

vatott, és ott a szakértel-
mükkel élesítsék a tisztán-
látást.  

Képviselőcsoportunk
részéről felvettem, hogy
választott képviselőként
ne feledkezzünk meg a
mellettünk működő más
demokratikus szerveződé-
sekről - egyelőre érdemi
írásos válasz nem érkezett
javaslatomra. A válaszról
a későbbiekben tájékoz-
tatni fogom az olvasókat. 

dr. Kecskés Gusztáv

A Kékmadár Egye-
sület szervezésében
december 17-én ke-
rült sor a „Sporto-
lók az esélyegyenlő-
ségért” címmel meg-
szervezett jótékony-
sági árverésre

A jótékonysági árverésen
többek között Igaly Diá-
na, 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 él-
sportolói, Lothar

Matthäus, Kovács Ági, a
kajak-kenu válogatott és a
vízilabda válogatott által
felajánlott ereklyéket (de-
dikált mez, labda, pilóta
ruha, sisak, sakk készlet,
kesztyű, könyv stb.) le-
hetett megvásárolni. 

Az árverésből szárma-
zó bevételt az állami gon-
doskodásban élő gyerekek
és fiatalok továbbtanulási
lehetőségeinek és munka-
erő-piaci versenyképessé-
gének megteremtésére
fordítja az egyesület.

Az Erzsébetvárosi
Közösségi Házban meg-
rendezett jótékonysági

program fővédnöke Szabó
Sándorné, az Ifjúsági-,
Családügyi-, Szociális és
Esélyegyenlőségi minisz-
térium helyettes államtit-
kára volt. 

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 kutatómun-
kája során feltárta, hogy a hiperaktívnak, figyelemzavarosnak nevezett gyermekeknek
adott pszichiátriai szerek számos mellékhatást és függõséget okozhatnak. A hiperaktiv-
itás nem betegség, hanem tünet, tehát mindenképpen az okot kell kideríteni és azt kezel-
ni. Az ok többek között lehet: allergia, környezeti ártalom, élelmiszer-adalékanyag, gom-
bás megbetegedés,  vitaminhiány, édességfogyasztás és különféle fel nem fedezett fizi-
kai betegségek. Az INGYENES kiadvány kérhetõ: Állampolgári Bizottság az Emberi Jo-
gokért Alapítvány: 1461. Budapest, Pf: 182. Tel: 1-342-63-55

A hiperaktivitás ellen

TTTTáááárrrrssssaaaaddddaaaallllmmmmiiii     kkkkééééppppvvvviiiisssseeeelllleeeetttt ,,,,     ttttáááárrrrssssaaaaddddaaaallllmmmmiiii     vvvviiii ttttaaaa

Javaslat a demokrácia kiterjesztésére
A bennünket, mint kerületi lakókat ellátó és
kiszolgáló, az önkormányzatnak adót fizető
iparosok és kereskedők, kamarai szervezet-
ben működnek Erzsébetvárosban is - mond-
ta dr. Kecskés Gusztáv képviselő, a Fidesz-
frakció tagja december elején, amikor más
kerületek példáján alapuló javaslatot tett a
kerületet vezető MSZP- és SZDSZ-frakciók
irányába. 

JJJJóóóóttttéééékkkkoooonnnnyyyyssssáááággggiiii     áááárrrrvvvveeeerrrrééééssss

Sportolók az esélyegyenlõségért

Az év végén többféle
statisztikát, összeg-
zést is készítenek. Mi
is úgy gondoltuk,
hogy utánajárunk,
lakosságszámban
gyarapszik-e, avagy
csökkent kerületünk
lélekszáma. 

Az okmányiroda illeté-
kességébe tartozó, lélek-
számmal kapcsolatos ada-
tokról azonban kiderült,
hogy, bár pontos szám-
adatokhoz juthatunk, az
így megkapott eredmény
mégsem fedi teljesen  a
valóságot. Erzsébetváros-
ban a 2004-es évben 1854
újszülöttet regisztráltak,
és a december „közepéig”
feldogozott adatok szerint
2311 haláleset bejelentése
történt meg. Mint megtud-

tuk, az irreálisan magas-
nak tűnő számokbeli kü-
lönbség abból adódik,
hogy Erzsébetvárosban
több kórház is működik,
és a kórházakban elhalálo-
zott emberekkel kapcsola-
tos anyakönyvi esemé-
nyeket abban a kerületben
kell bejelenteni, ahol el-
hunytak. Ennek megfele-
lően a születések és a ha-
lálesetek száma nem tük-
rözi pontosan a kerületi
adatokat. 
Szabad választás alá esik
a házasságkötések hely-
színe. Tavaly a kerületben
199 házasság köttetett -
bár nem tudjuk pontosan,
ebből mennyi pár kerületi
lakos. Ami bizonyos: Er-
zsébetváros lakossága
tavaly 61 ezer 488 fő volt. 

Nem készíthetõ pontos statisztika
születésrõl és halálról a kerületben

2005. január 5-tõl 2005. január 31-ig él a 1749-es
segélyvonal. Aki felhívja a 1749-es számot, hívá-
sonként 200 forinttal támogatja a Magyar
Vöröskereszt segélyakcióját, mely a dél-kelet-ázsiai
földrengés és szökõár áldozatainak megsegítésére
irányul.

KKKKÖÖÖÖZZZZÉÉÉÉRRRRDDDDEEEEKKKKÛÛÛÛ TTTTÁÁÁÁJJJJÉÉÉÉKKKKOOOOZZZZTTTTAAAATTTT ÓÓÓÓ

MATÁV segélyvonal a szökőár
áldozatainak megsegítésére
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A jelenlegi változás leg-
fontosabb része, hogy a
„lakástörvényben” megfo-
galmazott vásárlási határ-
idő elmúltával is megvásá-
rolhatóak maradnak a bér-
lők számára a lakások - bi-
zonyos feltételek teljesülté-
vel. 
- Az egyik fontos feltétel,
hogy a bérlőnek határozat-
lan időre szóló szerződése
legyen az önkormányzattal
- mondta Gergely József al-
polgármester. - Ez esetben,
azokban a társasházakban,
ahol már korábban meg-
nyílt a vásárlási lehetőség,
azonban a bérlő csak most
döntött a vásárlásról, meg-
vehetők a lakások. Ugyan-
csak megvehetők a lakások
azokban az önkormányzati
tulajdonú épületekben,
ahol a kijelölés megtörtént.
Itt az alapító-okirat bejegy-
zése, az értékbecslés, a vé-
telár megállapítása után az
ERVA Rt. küld adás-vételi
ajánlatot azoknak, akik ezt
kérték.

Nincs vásárlási
kötelezettség
Azt minden bérlőnek érde-
mes tudni, hogy nincs véte-
li kötelezettség. Tehát csak
akkor éljen ezzel a lehető-
séggel, ha van pénze a la-
kás megvételére és a közös
költségen, a közmű költsé-
geken túl, a ház esetleges
felújításának ráeső költsé-
geit is fizetni tudja. Senkit
nem ér hátrány, ha bérlő
marad. A döntésben talán
segít, ha tudják bérlőink:

februártól ugyan emelked-
nek a lakbérek, ám ez nem
vonatkozik azokra a laká-
sokra, ahol a lakások nem
megvásárolhatóak, vagyis
vételre ki nem jelölt épület-
ben vannak. Hosszabb táv-
ra azt érdemes tudni, hogy
2006-tól évenként 10%-os
lakbéremelés várható. 

A kedvezmények
A lakások forgalmi érté-
két értékbecslő határozza
meg, melyből a „vételár
százalék” szerint kell fi-
zetni. A vételár százalék
15-40% közötti, a jelen-
leg kijelölésre kerülő épü-
leteknél 15% szokott len-
ni, egyedi esetekben (jobb
állapotú épületnél) né-
hány százalékkal több. A
vételárról értesítést kap a
bérlő. Ha egyben fizeti ki
a vételárat, akkor 45%
kedvezményt kap. Ha
részletfizetést választ, ak-
kor 10%-t kell befizetnie,
majd legfeljebb 25 év
alatt kell a hátralékot
megfizetni. Tudniuk kell
a részletfizetést válasz-
tóknak, hogy a 6. évtől
kamat is terheli a fennma-
radó összeget. Mindemel-
lett fontos tudnivaló,
hogy a vételár teljes kifi-
zetéséig eladási tilalom
van a lakásra.

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

A módosítások többségé-
re főként a közös képvi-
selőnek kell odafigyelnie,
de kiemelek három fon-
tos változást. Minden pá-
lyázót érint, hogy az 50%
saját erővel a pályázat be-
nyújtásakor rendelkeznie
kell a társasháznak. A
másik változás, hogy a
műemlék épületeknél a
műemlékké nyilvánítás
alapjául szolgáló részek
felújítására beadott pá-
lyázatot kiemelten keze-
lik. A harmadik változás,
hogy az állami rehabilitá-
ciós támogatási pályáza-
toknál lehet az önkor-
mányzati vissza nem térí-
tendő harmadra pályázni.
(Ilyen állami pályázatnál
az állam ad vissza nem
térítendő harmadot.) Te-
hát a társasháznak szintén
egyharmad saját résszel
kell rendelkeznie. Az erre
vonatkozó pályázati ki-
írás a jövő évi állami pá-
lyázat megjelenése után
lesz kihirdetve. A „szo-
kásos” társasházi pályá-
zat kiírása márciusban a
költségvetésünk elfoga-
dása után lesz. 

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 idõ-
szakra való tekintettel egy kis üveg pezsgõvel kedveskedtek megjelent lakóiknak. 

Lakásvásárlási kedvezmények
AAAA    hhhhaaaattttáááárrrr iiiiddddõõõõ::::     2222000000005555....     ddddeeeecccceeeemmmmbbbbeeeerrrr     33331111....

Gergely József

A képviselő-testület
novemberi ülésén is-
mét módosította a la-
kásvásárlási kedvez-
mények határidejét,
így a jelenlegi ked-
vezmények 2005. de-
cember 31-ig érvé-
nyesek. Mivel a ked-
vezmény szó így ma-
gában igencsak álta-
lános információ, bő-
vebb tájékoztatást
kértünk Gergely Jó-
zsef kerületfejlesztési
alpolgármestertől. 

Karácsonyi ajándékok - szilveszteri pezsgővel

Oktatási segédeszközök 
az ünnepi csomagban

Az Alsóerdősor utcai
Ének-zene Tagozatos Álta-
lános Iskola és Gimnázium
kilencedik osztályos tanu-
lói számára karácsonyi
meglepetéssel kedveske-
dett december 18-án a kör-
zet képviselője, dr. Vedres
Klára. 

- A magas színvonalú
oktatás elengedhetetlen kel-
léke manapság a televízió
és a videó, melynek beszer-
zésére azonban az iskolák-

nak nincs, vagy csak na-
gyon ritka esetben van le-
hetőségük - mondta a kép-
viselő. - Szeptember óta
több esetben is támogattam
az iskola programjait, ki-
rándulásokat, állatkerti láto-
gatást, mivel úgy gondo-
lom, nagyon fontos, hogy
az ifjúságot segítsük ab-
ban, hogy minél könnyeb-
ben, minél magasabb szín-
vonalon készülhessenek
fel a vizsgákra, az életre.

Varga Gábor az iskola igazgatója, dr. Vedres Klára az ado-
mányozó képviselõ és a kilencedikes diákok az ajándé-
kokkal
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Az év végi ünnepségsoro-
zat kedves helyszíne volt
december 22-én a Király
utca 97. szám alatti nyug-
díjasklub, ahol a klubta-
gok szép karácsonyi mű-
sorral örvendeztették meg
meghívott vendégeiket.
Filló Pál Erzsébetváros
országgyűlési képviselője

és Kispál Tibor képviselő
(fotónkon) ajándékcso-
maggal kedveskedtek a
klubnak. A csomagok kö-
zött a vendéglátók öröm-
mel fedezték fel a mintegy
50 fős klubtagság számára
ajándékozott teljes étkész-
leteket, evőeszközöket,
poharakat, asztalterítőket.

Az ajándék révén az ünne-
pekre teljesen megújult a
klub helyi étkezést válasz-
tó tagjainak asztalterítéke.
Kecskés Gusztáv képvise-
lő színházjegyeket ajánlott
fel a klubtagoknak. A Ki-
rály utcai klubtagok a Bob
herceg című előadást  vá-
lasztották.

A háztartási szeméttel
együtt kiszórt veszé-
lyes hulladék jelentős
környezeti kockázat-
tal jár. A közrendvé-
delmi és környezetvé-
delmi bizottság ülésén
összesítették a tavaly
november 27-én meg-
tartott veszélyes hulla-
dék gyűjtés adatait.
Bán Imrét, a bizottság
elnökét kértük rövid
összegzésre.

Minden évben kétszer szer-
vez az önkormányzat ve-
szélyes hulladék gyűjtést a
kerületben. A tavaszi és az
őszi gyűjtéseken a lakosság
ingyenesen teheti le a ház-
tartásban felgyülemlett, ám
a kommunális szeméttel
együtt ki nem dobható hul-
ladékokat a kerület három
pontján, a Klauzál, az
Almássy és a Bethlen téren
- tudtuk meg a bizottsági el-
nöktől. 

A Bethlen téren 1987
kg, a Klauzál téren 967 kg,
míg az Almássy téren
1314 kg veszélyes hulla-
déknak minősülő „szeme-
tet” dobtak ki a lakók. A
három helyszínen legna-
gyobb mennyiségben
(1249 kg) elektronikai hul-
ladék került kidobásra. A
lakosság számára ingyenes

gyűjtés az önkormányzat
tárcáját igencsak megter-
heli, hiszen a fenti mintegy
1200 kg elektronikai hulla-
dék begyűjtése, biztonsá-
gos elszállíttatása, tárolása
több mint 122 ezer költ-
ségvetési forintba került. 

A teljes veszélyes hul-
ladék mentesítés 451 ezer
289 forintot tett ki az ősszel,
ami összevonva a tavaszi
hulladékgyűjtés „eredmé-
nyével” több mint 909 ezer
forintnyi költségvetési ke-
retösszeget igényelt. 

Bán Imre elmondta,
hogy legkisebb mennyi-
ségben savak, kozmetiku-
mok, ismeretlen vegysze-
rek, növényvédő szerek ke-
rültek kihelyezésre, míg
arányaiban nagy mennyi-
ségben dobtak ki a lakók
autógumit (429 kg), festék-
maradékot (505 kg), étola-
jat (336 kg).

- Érezhető a lakossá-
gi hozzáállás megválto-
zása a veszélyes hulladé-
kok biztonságos tárolá-
sával, kidobásával kap-
csolatban - összegzett a
képviselő. - Ez meglát-
szik a  minden háztartás-
ban előforduló, apró mé-
retű mégis kiemelkedően
nagy tételben leadott le-
járt szavatosságú gyógy-
szerek (171 kg) és szá-
razelemek (201 kg)
mennyiségén. Remélhe-
tőleg a jövőben még töb-
ben lesznek, akik nem
csak a szavak útján, ha-
nem tetteikkel, hozzáál-
lásukkal is segítik a ke-
rület környezetvédelmi
törekvéseit. 

Négy tonna 
veszélyes hulladék

Bán Imre

Indul a Fészekrakó program
ÁÁÁÁllll llllaaaammmmiiii     kkkkeeeezzzzeeeesssssssséééégggg    ffff iiiiaaaattttaaaallllooookkkk    llllaaaakkkkáááásssshhhhiiii tttteeeellllééééhhhheeeezzzz

Az idei évben induló
Fészekrakó program
azoknak nyújt esélyt
az otthonteremtésre,
akik a szociálpolitikai
támogatás jelentős
emelése mellett sem
rendelkeznek elegen-
dő megtakarítással,
jelentős önerővel - tá-
jékoztatott Filló Pál
Erzsébetváros ország-
gyűlési képviselője. 

- Leginkább a vagyonos
szülői háttér nélküli fiata-
loknak és a nehezebb anya-
gi helyzetben lévő gyerme-
kes családoknak nyújt la-
káshoz jutási lehetőséget
ez a program - mondta
Filló Pál. - A program ke-
retében az állam kezessé-
get vállal a fiatalok lakáshi-
teléhez, így azok, akiknek

megfelelő jövedelemük
van, ám megtakarítással
nem rendelkeznek, lehető-
séget kapnak arra, hogy a
lakás árának 50% helyett
annak 90%-ra kapjanak hi-
telt.

Az első önálló lakás
vásárlása esetén nyújtott ál-
lami garancia Budapesten
és vidéken különböző ösz-
szeget takar. Használt lakás
esetében a fővárosban 12,

vidéken 8 millió forint érté-
kű lakás vásárlására, míg új
lakás esetében (telekár nél-
kül) Budapesten 15, vidé-
ken 12 millió forint értékű
lakás építéséig, vásárlásáig
vehető igénybe a lakáshi-
tel. Az új otthonteremtési
kedvezmény a már gyer-
meket nevelő fiatalok hasz-
nált lakás vásárlásánál is
biztosítja a szociálpolitikai
támogatás 50%-át. 

Hagyományszerûen, évek óta szervez a Dózsa György út 46. szám alatti Nyugdíjasház la-
kóinak 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. 

Filló Pál
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Új megközelítést ka-
pott a hagyományte-
remtő céllal, két éve
először megrendezésre
került Sissi vívókupa. 

December 19-én a Király
utcai UTE vívóteremben
megrendezett vívó találko-
zó idén már az esélyegyen-

lőség jegyében, épek és
mozgásukban korlátozot-
tak kiegyensúlyozott ver-
senyeként zajlott. 

Dr. Kecskés Gusztáv
képviselő a klub amatőr ví-
vószakosztályának tagja. A
versenyre azonban hiába
készült, a megmérettetés-
ben megakadályozta a de-
cember közepén a gyerme-

keitől elkapott bárányhim-
lő.   A képviselőt január
elején kérdeztük az idei
verseny különlegességéről. 

- Mivel idén kerekes-
székes vívók is beneveztek
a kupára, változtatások tör-
téntek az első versenyhez
képest a szabályokban. A

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

vóink is, mivel, hogy
edzőik Feczer Viktor és
Tóth András is a klubban
végzik szakmai munkáju-
kat. 

Dr. Kecskés Gusztáv
képviselőként támogatta
a sportrendezvényt, az-
zal indokolva döntését,

hogy számára kiemelke-
dően fontos szempont az
esélyegyenlőség lehető-
ségének megteremtése,
melynek szép példája az
immár hagyományokkal
is büszkélkedhető Sissi
vívókupa. 

Vívóverseny - kerekesszékben
KKKKiiiieeeeggggyyyyeeeennnnllll íííí tttteeeetttttttt     kkkküüüüzzzzddddeeeelllleeeemmmm    aaaa    SSSSiiiissssssssiiii     kkkkuuuuppppáááánnnn

Nyugdíjasként, vagy még
korábban, a munkával töl-
tött életszakasz befe-
jeztének közeledésével,
ezer megoldandó vagy
megoldhatatlannak tűnő
gonddal, problémával ke-
rülhetünk  szembe, például
az egészség, a megélhetés
biztosítása, a személyes
kapcsolatok területén. A
kérdéseket sokszor nincs
kinek feltenni, döntéseink-
ben nincs kire támaszkod-
ni. A súlyos terheket so-
kan kénytelenek egyedül
viselni, nincs kivel meg-
osztani a gondolatokat, ér-
zéseket, s nem mindig
azért mert egyedül
élnek…

A DélUtán Közhasznú
Alapítvány  ingyenesen hív-
ható lelkisegély szolgálat

működtetésével szeretne se-
gíteni. A szolgálat munka-
társai a hét minden napján
két vonalon fogadják az  50
évnél idősebb emberek hí-
vásait. A közelmúltban be-
fejeződött képzés eredmé-

nyeképpen már  31 segítő
vállal rendszeresen - havon-
ta 2-3 alkalommal - telefo-
nos ügyeletet. 

Önkénteseik a DélUtán
adatbázisának köszönhe-
tően -  hasznos informáci-
ók nyújtásával, az új
szempontok közös átgon-
dolásával segítenek a
megfelelő döntés megho-
zatalában.  

A támaszadó beszél-
getések  a hat éves műkö-
dés során ingyenes jogse-
gélyszolgálattal és  beteg-
jogi tanácsadással egé-
szültek ki, 2003 óta pedig
minden szerdán  orvosi ta-
nácsok is kérhetők. 

BBBBõõõõvvvvüüüüllllõõõõ    sssszzzzoooollllggggáááállll ttttaaaattttáááássssooookkkk    aaaa    DDDDééééllllUUUUttttáááánnnnnnnnáááállll

Telefonos segélyszolgálat

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

Jelentkezõket
várnak
A kisgyermekes családok
támogatását fontosnak tar-
tó, ezért rendszeres, heti
3-4 óra önkéntes munkát
vállalni tudó, szülõi tapasz-
talattal rendelkezõ segítõk
jelentkezését várja újból az
Otthon Segítünk Alapít-
vány VII. Kerületi Szolgála-
ta. Az elõzetes beszélge-
tés után kiválasztott ön-
kéntesek számára 2005
februárjától 10 alkalommal
40 órás, ingyenes felkészí-
tõ tréninget tartunk az Er-
zsébetvárosi Közösségi
Házban. Érdeklõdni lehet
napközben a szervezõnél:
Balázs Péterné Anitánál, a
06-70-335-7409-es szá-
mon.

OOOOTTTTTTTTHHHHOOOONNNN
SSSSEEEEGGGGÍÍÍÍTTTTÜÜÜÜNNNNKKKK

A 218/2003. (XII. 11.)
Korm. rendelet értelmében
a mozgásában korlátozott
személyek régi (kék színû)
igazolványainak érvényes-
sége 2004. december 31-
én lejárt. 2005. január 1-tõl
minden behajtási és parko-
lási kedvezmény csak az
új, fényképes, mozgásá-
ban korlátozott személy
parkolási igazolványával
vehetõ igénybe. Aki még
nem váltotta ki új parkolási
igazolványát, az okmány-
irodán megteheti. Pótdíj
nem terheli a kései iga-
zolványkiváltókat.

LLLLEEEE JJJJ ÁÁÁÁ RRRRTTTT AAAA
MMMMOOOOZZZZGGGGÁÁÁÁSSSSUUUUKKKKBBBBAAAANNNN
KKKKOOOORRRRLLLLÁÁÁÁTTTTOOOOZZZZOOOOTTTTTTTTAAAA KKKK
TTTTAAAAVVVVAAAA LLLLYYYY IIII PPPPAAAA RRRR KKKK OOOO LLLL ÁÁÁÁ SSSS IIII
IIII GGGG AAAA ZZZZ OOOO LLLLVVVV ÁÁÁÁ NNNN YYYYAAAA

Filló Pál Erzsébetváros or-
szággyûlési képviselõje ja-
nuár 21-én 9 órai kezdettel
Parlamentlátogatást szer-
vez az érdeklõdõ kerületi
lakosok, és közösségek
számára.
Elõzetes bejelentkezés ja-
nuár 19-ig a 32-10-637-es
telefonszámon.

PPPPAAAARRRRLLLLAAAAMMMMEEEENNNNTTTT----
LLLLÁÁÁÁTTTTOOOOGGGGAAAATTTT ÁÁÁÁ SSSS

06-80-
200-866

az ingyenesen
hívható

lelkisegély
száma
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Pénztárcát érintõ változások az okmányirodában

Búcsú az
okmánybélyegtõl
A pár ezer forintos ok-
mánybélyegek felragasztá-
sánál eddig sem volt külö-
nösebb problémája az ügy-
félnek, azonban egy-egy
nagyobb összeg esetében
bizony előfordulhatott,
hogy nehezen talált helyet
az ember az adott iraton a
bélyegeknek. Április else-
jétől már bizonyosan nem

fordulhatnak elő ilyen jel-
legű problémák, ugyanis
ettől a naptól már nem le-
het okmánybélyegen leróni
az illetékeket. Helyette ma-
rad a postai csekk, illetve
ahol erre módot tudnak ad-
ni a készpénzes (esetleg
bankkártyás) fizetéssel le-
het leróni a kívánt össze-
get. Mint megtudtuk, a he-
lyi önkormányzatnál való-
színűleg a csekkes fizetési

lehetőség lesz majd elérhe-
tő, azonban erről még nem
született meg a konkrét
döntés. 
Fontos tudnivaló, hogy az
adó-, a vámhatóságnál il-
letve az önkormányzati
adóosztályok és az illeték-
hivatal felé már január el-
sejétől is csak csekken
vagy helyben lehet az eljá-
rási illetéket megváltani. 

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

és az 5000 cm3-t meg nem
haladó motorkerékpárok és
- mérettől függetlenül - a
tehergépjárművek eseté-
ben (15 Ft/cm3). A felso-
rolt hengerűrtartalmat
meghaladó gépjárművek
esetében 20 Ft/cm3 lesz a
fizetendő vagyonszerzési
illeték. A Wankel motorok
esetében - melyek a „ha-
gyományos” motorok tel-
jesítményéhez képest ma-
gasabb teljesítménnyel bír-
nak azonos hengerűrtarta-
lom, illetve kamratérfogat
esetén - a kamratérfogat
minden megkezdett cm3-e
után 30 forint lesz az ille-
ték. 

Változik az útlevelek, a
forgalmi engedély, a törzs-
könyv, a vállalkozói iga-
zolvány kiváltásának, cse-
réjének illetéke is. Az öt
évre érvényes útlevélért az
eddigi 4 ezer forint helyett
6 ezret, a tíz évre érvénye-
sért 6 ezer forint helyett 10
ezer forintot kell fizetnie az
igénylőnek. 

Mondhatni drasztiku-

san, háromezer forintról a
duplájára, azaz 6 ezer fo-
rintra emelkedik a forgalmi
engedély és a törzskönyv
kiadásának illetve cseréjé-
nek illetéke. A vállalkozói
igazolvány ára is a duplájá-
ra, ötezerről tízezer forintra
nő. 

Jó hír a dráguló okirat-
beszerzésben, hogy a  jo-
gosítvány kiváltásának,
cseréjének illetéke nem
változott, maradt 4000 Ft. 

Az erzsébetvárosi önkormányzat okmányirodájá-
nak vezetőjétől, Polgár Évától megtudtuk, hogy
jelentős változásokat hozott az új év okmányaink
kiváltásának illetékében. Az alábbiakban röviden
összefoglaljuk a legfontosabb változásokat.

Az elmúlt évek ha-
gyományai szerint
március 20-a előtt óri-
ási tömegben lepték el
a postákat azok, akik
„még éppen időben”
szerették volna postá-
ra adni adóbevallása-
ikat. Nos, idén márci-
usban nem kell az im-
már megszokott ro-
hamra számítani a
postai dolgozóknak,
mivel idéntől a beval-
lások leadási határ-
ideje 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 visszaté-
rítésre számít, annak tud-
nia kell, hogy az APEH a
bevallás kézhezvételétől
számított 30 napon belül
fizeti vissza az adótúlfize-

tést, ám a visszatérítésre
legkorábban március else-
jén kerülhet sor.

Kitöltik 
helyettünk 

Az adópapírok kitölté-
se nem mindenkinek megy
egyszerűen - és lássuk be, a
segítségként kiadott több
oldalnyi tájékoztató sem
javított a helyzeten.  Aki
idén már nem akar az adó-
bevallásán napokig rágód-
ni, 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, men-
nyi adót kell még fizetniük,
vagy éppen mekkora visz-
szatérítésre jogosultak. A
hivatalosan adóhatósági
adó-megállapításnak neve-
zett lehetőségből azonban
bizonyos személyeket a
törvény kizár. Ilyenek
azok, akik felsőoktatási
tandíj halasztott kedvezmé-
ny, felnőttképzés díjának
kedvezménye illetőleg ha-
lasztott kedvezmény, szá-
mítógép, számítástechnikai
eszköz beszerzéséhez kap-
csolódó kedvezmény cí-
mén csökkentik az össze-
vont adóalap adóját. A ki-

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

Változások az adózásban
AAAAddddóóóóbbbbeeeevvvvaaaallll lllláááássss    hhhhaaaattttáááárrrr iiiiddddõõõõ::::     mmmmáááájjjjuuuussss    22220000....     

AAAAzzzz    eeeellllssssõõõõ    BBBBaaaannnnddddyyyy    kkkkuuuuppppaaaa    

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 apró-
ságok, ma már, 2-3 évadnyi tanulás után, mint összeforrott jégkorongos csapat vettek
részt a december 16-án, a városligeti Mûjégpályán megszervezett Bandy kupán. Az elõ-
ször megszervezett alsósok versenyén részt vett az Alsóerdõsor utcai Ének-zene Tago-
zatos Általános Iskola és Gimnázium 4. a és 4. b osztálya.
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Eljött a matricaváltás ideje

A hosszú sorok elkerülése
érdekében kérjük, hogy az
elkövetkezendő hetekben
a postaládákba dobott szó-
rólapokon feltüntetett idő-
pontokban fáradjanak be a
Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodájára
(Bp. VII. Erzsébet krt. 6.) 

Ügyfélfogadási
idõ: 
Hétfő: 8-12.00 és 13.00-
18.00, 
Kedd: 8-12.00 és 12.00-
16.00, 
Szerda: 8-12.00 és 13.00-
18.00, 
Csütörtök: 8-12.00 és 13-
16.00, 
Péntek: 8-12.00
Az ügyfélfogadási idő vé-
ge előtt 1 órával az ügyek
számának nagyságától
függően adunk ki sor-
számot, illetve fogadjuk
ügyfeleinket!

Általános tájé-
koztató
Azon VII. kerületi lakó-
hellyel rendelkező ügyfe-
leink, akik 
saját tulajdonú személy-

gépkocsijukra kérik az
engedélyt

vagy üzembentartóként a
forgalmi engedélyben
szerepelnek

a személygépkocsi a kerü-
leti gépjármű nyilván-
tartásban szerepel

súlyadó tartozásuk nincs
(illetve az éves súly-
adó 2004. szeptember
15-ig befizetésre ke-
rült) 

és a 2004. évben is rendel-
keztek lakossági vára-
kozási engedéllyel

1000 Forint eljárási díj el-
lenében átvehetik a már
elkészített parkolási matri-
cájukat. Ebben az esetben
kérelmet nem kell kitölte-
ni, az Ügyfélszolgálati Iro-
da munkatársai előre elké-

szítették az ügyfelek enge-
délyeit, melyet a helyszí-
nen a forgalmi engedély
bemutatása után azonnal
átvehetnek az Okmányiro-
da területén. Azon lako-
sok, akiknek nem készült
el előre a várakozási enge-
dély, az Ügyfélszolgálati
Irodán nyújthatják be ké-
relmüket, és a jogszabály-
ban rögzített feltételek
fennállása esetén 8 mun-
kanap alatt készül el az en-
gedélyük. 

Lakossági 
várakozási 
engedély
Igénybe veheti az a sze-
mély, akinek állandó lakó-
helye a VII. kerület terüle-
tén van, a tulajdonában ál-
ló egy darab személygép-
kocsira. Az engedély ki-
adásának további feltétele,
hogy a személygépkocsi a
kerület gépjárműadó nyil-
vántartásában szerepeljen,
és a gépjármű tulajdono-
sának gépjárműadó hátra-
léka ne legyen, vagy a tör-
vény alapján adómentes-
séget élvezzen.
A várakozási engedély
eljárási költsége 1000
Forint. Az engedély 2006
január 31-ig érvényes.
Lakossági várakozási en-
gedély kiváltására lehető-
sége van a gépjármű
üzembentartójának is,
amennyiben
a kérelmező gépjárművet

lízingszerződés alap-
ján üzemelteti, vagy

a kérelmező a gépjármű
forgalmi engedélyé-
ben üzembentartóként
szerepel, vagy

a kérelmező a gépjármű-
vet a munkáltatójával
kötött használat-
baadási szerződés
alapján üzemelteti.

Mindhárom esetben szük-
séges, hogy a kérelmező a

kérelméhez csatolja az il-
letékes adóhatóság súly-
adó hátralékra vagy men-
tességre vonatkozó 8 nap-
nál nem régebbi igazolá-
sát, valamint az üzemben-
tartói jogosultságot, vagy
a használati jogosultságot
igazoló okiratot is.

Intézményi 
várakozási
engedély
Igénybe veheti az a VII.
kerületben székhellyel, te-
lephellyel, fiókteleppel
rendelkező jogi személy,
tartós gazdálkodási tevé-
kenységet folytató és
székhellyel vagy telep-
hellyel rendelkező magán-
személy, jogi személyi-
séggel nem rendelkező
társaság és szervezet, a tu-
lajdonában álló személy-
gépkocsira, amennyiben a
személygépkocsi tulajdo-

nosának gépjárműadó hát-
raléka nincs, vagy a tör-
vény alapján adómentes-
séget élvez. Az engedély
50 %-os díjkedvezményt
biztosít, melynek átvétele
után a chipkártyát a Cent-
rum Parkoló Kft-nél (Bp.
VII. Dohány u. 90.)
30.000 Ft-ért vásárolhatja
meg

Intézményi 
kedvezményes
bérlet
Intézményi várakozási
engedély birtokában vált-
ható ki, a jogosult által
megjelölt, a tulajdonában
álló egy darab személy-
gépkocsira, amennyiben
parkolási díj hátralékkal
nem rendelkezik, illetve a
fennálló tartozása megfi-
zetésére vonatkozó meg-
állapodást a kérelméhez
csatolja. A bérlet érvénye

a jogosult székhelyétől,
illetve telephelyétől szá-
mított két-két utcasarok
által határolt területre ter-
jed ki.

Megváltási díja:
a., Károly krt - Király u. -

Erzsébet krt. - Rákóczi
út által határolt terüle-
ten: éves bérlet:
100.000 Ft, fél éves
bérlet: 60.000 Ft,  ne-
gyed éves bérlet:
32.500 Ft  

b., Erzsébet krt. - Király u.
- Városligeti fasor -
Dózsa Gy. út - Verseny
u. - Thököly út - Ba-
ross tér - Rákóczi út ál-
tal határolt területen:
éves bérlet: 60.000 Ft,
fél éves bérlet: 40.000
Ft, negyed éves bér-
let: 25.000 Ft  

Baki Zsuzsanna
Ügyfélszolgálati Iroda vezetõ

A Dózsa György út 46. szám alatti nyugdíjasházban szép, adventet idézõ mûsorral egy-
bekötött 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. 

Adventi szerepjáték a nyugdíjasházban

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 értel-
mében 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 ide-
iglenes matricával szabad várakozni. Amennyiben Ön a VII. kerületben állandó lakóhellyel, vagy bejegyzett székhellyel, illetve telephellyel ren-
delkezik  és  a 2005. évre igényt tart a kedvezményre, kérjük az alábbiak szerint járjon el a 2005. évi parkolási matrica igénylése alkalmával:
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Az év utolsó napján a fő-
városi mentők több mint
500 riasztást kaptak, míg
országszerte háromezer
hívás érkezett. Az esetek
többségében az alkoholfo-
gyasztás okozta problé-
mák miatt hívták a mentő-
ket, sokszor utcán fekvő
részegekhez kellett kivo-
nulni. Több ízben vereke-
dés okozta sérüléseket lát-

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

könnyebb horzsolásokat
kellett ellátni.

Az Országos Rendőr-
főkapitányság összesítése
alapján az újévi ünneplés-
sel összefüggésben tűzijá-
tékokkal, petárdákkal,
egyéb pirotechnikai ter-
mékek jogszabályba ütkö-
ző használatával kapcso-
latban országos szinten
bejelentést, panaszt 153
esetben nyújtottak be.
Rendőri intézkedés 103
esetben történt, a rendőr-
ség 52 esetben szabálysér-
tési eljárást, 6 esetben pe-
dig büntetőeljárást indí-
tott. 

A „tartozásért” jött
Csalás miatt keresi rendõrség a gra-
fikán látható ismeretlen férfit. A tettes
október 19-én bement egy erzsébet-
városi lakásba és 20 ezer forint kész-
pénzt 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 elkö-
vetésekor sötét színû nadrágot (rajta kisméretû fehér pöty-
työk) és fekete zakót viselt.

Álrendõr
Egyelõre ismeretlen az a férfi, aki
magát rendõrnek kiadva, lopott el ér-
tékeket egy Károly körúti lakásból.
Az elkövetõ november 25-én csen-
getett be a lakásba, ahova úgy jutott
be, hogy rendõr igazolvánnyal iga-
zolta 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 ér-
tékben.
A grafikán látható elkövetõ körülbelül 40-45 év körüli, meg-
közelítõleg 170-175 centiméter magas, telt, erõs testalka-
tú, gömbölyû arcú, barna rövid hajú, barna szemû férfi. Az
eltulajdonított ezüst dobozba bele volt vésve a sértett ne-
ve, 1968 év, valamint az „Együttmûködésünk emlékére” fel-
irat. A doboz méretei: 20 centiméter hosszú, 16 centiméter
széles és 5 centiméter magas. Az ezüst tálak körülbelül 35
centiméter hosszúságúak.

Hadaró szélhámos
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 fi-
gyelmét elterelte, miközben pénzt és
arany ékszereket lopott el. Zsákmá-
nyának értéke körülbelül 340 ezer fo-
rint. A grafikán látható elkövetõ körülbelül 170 centiméter
magas, körülbelül 40-50 éves, erõs testalkatú férfi. Arca
kerek, szeme színe barna. Hadarva beszélt. A bûncselek-
mény elkövetésekor szürkés-kékes öltönyt viselt és a kezé-
ben egy A4-es nagyságú fekete mappa volt.

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

SSSSzzzziiii llllvvvveeeesssszzzztttteeeerrrr iiii     rrrr iiiiaaaasssszzzzttttáááássssooookkkk

Tüzes, durrogós évvége

Tûzoltók szabadították ki az autó utasát

Már a délelőtti órákban
megkezdte a mulatozást az
a többfős, külföldi állam-
polgárságú társaság, amely-
nek egyik, ismeretlen tagját
garázdaság miatt keresi a
rendőrség. A társaság a Rá-
kóczi út egyik szórakozó-

helyén múlatta az időt,
egyikük azonban körülbe-
lül 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 segítsé-
get hívjon, de mire vissza-
tért, a társaságnak már csak
hűlt helyét találta. A riasz-
tólövés során senki sem sé-
rült meg.

EEEEllll ttttûûûûnnnntttt     ttttáááárrrrssssaaaassssáááágggg    nnnnyyyyoooommmmáááábbbbaaaannnn

Riasztólövés a bárban

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

ÁÁÁÁLLLL DDDD OOOO ZZZZ AAAATTTTAAAA IIII SSSS VVVV OOOO LLLLTTTT AAAA LLLLAAAAKKKKÁÁÁÁSSSSTTTTÛÛÛÛZZZZNNNNEEEEKKKK

Fotó: tuzoltosagbp.hu

Szilveszterkor összesen 156 esethez riasztották
a tűzoltókat. Ez, az ilyenkor szokásosnál 20
százalékkal több tűzesetet jelent. Személyi sé-
rülés tűzeset miatt nem történt, főként kukák-
ban, szeméttárolókban keletkezett tűz, amit
feltehetően a beledobott petárda okozott. 

A VI.-VII. kerületi rendőrkapitányság ké-
ri, aki a grafikán látható elkövetők
valamelyikét  felismeri, róla vagy a bűn-
cselekménnyel kapcsolatban érdemleges
információval rendelkezik, hívja a 461-
8100 telefonszámot, illetve tegyen bejelen-
tést az ingyenesen hívható 06-80-555-111
„Telefontanú” zöld számán, vagy a 107,
112 központi segélyhívó telefonszámok
valamelyikén. 

Tolvajlás: Mintegy ne-
gyedóra 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 alkal-
mazottat bántalmazta, majd
elvitt egy mobiltelefont és egy
pénztárgépet, amelyben kö-
rülbelül 80 ezer forint volt. !
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Ezért a rendőrség felhívja a
figyelmet arra, hogy a ban-
kok nem kérnek interneten
keresztül az ügyfelektől az
internetes bankoláshoz
szükséges adatokat, jelsza-
vakat, 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 használja-
nak más honlapokon elhe-
lyezett, a bankra mutató lin-
keket, vagy közvetítő
weboldalakat. Ugyanez vo-
natkozik az e-mail postafi-
ókokba történő belépésekre
is , mivel e-mail azonosítók
és jelszavak megszerzésére
irányuló törekvésekkel is ta-
lálkoztak már. A közvetítő
weboldalak szerverein meg-
maradhatnak adataink, vagy
a közvetítő oldal és a szol-
gáltatást nyújtó oldal közötti
kommunikáció során is
megszerezhetik azokat. 

Internetes banki szolgál-
tatást lehetőleg csak otthoni,
illetéktelen behatolástól kel-
lően védett számítógépről
vegyenek igénybe, semmi-
képpen se használjanak
nyilvános helyen - például
internet kávézóban - levő
számítógépet. Aki internetes
banki szolgáltatást vesz
igénybe, mindenképpen fi-
gyelmesen olvassa el a bank
tájékoztatását és az ott leírt
biztonsági szabályokat ma-
radéktalanul tartsa be! 

Internetes 
vásárlás
Egyre gyakrabban találkoz-
hatunk internetes árverések-
kel, 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 igazol-
ványuk, útlevelük, fényké-
pük, vagy más okiratuk. má-
solatát. A nagyobb értékű,
Magyarországon található
termékek átvételét, valamint
a vételár kifizetését célszerű
személyesen intézni (el kell
menni az áruért, meg kell
győződni a minőségéről, ál-
lapotáról és a helyszínen
kell kifizetni). 

A külföldön levő termé-
kért fizessünk postai után-
véttel, vagy a szállítást hagy-
juk nagy nevű, megbízható
nemzetközi szállító, kézbe-

sítő cégekre. Az ő közbeik-
tatásukkal is az áru átvétele-
kor a helyszínen kell annak
ellenértékét kifizetni. Ilyen

esetben a vevő csak a vétel-
ár kifizetésével kapja meg
az árut - eladó védelme -,
valamint a vevő is biztos le-
het abban, hogy a vételár ki-
fizetésével megkapja az árut
- vevő védelme. Amennyi-
ben az eladó nem egyezik
bele az aukciót lebonyolító
cég, vagy az általunk bizton-

ságosnak ítélt fizetési mód-
ba, 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

élő, gazdag távoli rokon,
vagy beteg kisgyermekek
számára - adománygyűjtés
céljából csalnak ki különbö-
ző nagyságú összegeket a
sértettektől.

Több bejelentés érkezett
arról, hogy ismeretlen sze-
mélyek óriási lottónyere-
mény ígérete ellenében a ke-

zelési költség, vagy elhunyt
távoli rokon hagyatékának
megszerzése miatti költsé-
gek megelőlegezésére, illet-
ve más esetekben beteg kis-
gyermekek számára pénzt
kértek - és kaptak - állam-
polgároktól. 

A védekezés
Telefonon vagy faxon tör-
tént megkeresés esetén,
anélkül, hogy ellenőrizték
volna az állítás valóságtar-
talmát, soha ne utaljanak át
pénzt. Amennyiben faxon
vagy e-mail-ben a „pénzát-
utaláshoz szükséges” adata-
ikat kérik, vagy esetleg vala-
mely okmány fénymásola-
tát, annak szintén ne tegye-
nek eleget. 

Ezek az adatok rendsze-
rint az átutalt pénz felvé-
teléhez szükséges okmá-
nyok meghamisítását, művi
elkészítését segítik elő. 

Az átlagosnál jóval na-
gyobb mértékű haszonnal
járó vétel, vagy nyeremény
esetén különös elővigyáza-
tossággal járjanak el! 

Az internet hozzáférés-
sel rendelkező számítógé-
püket, informatikai rendsze-
rüket lehetőség szerint tűz-
fallal és víruskereső prog-
rammal védjék! 
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Szélhámosok a világhálón

Több mint száz kis-
gyermek látogatott el
a Fővárosi Tűzoltó-
parancsnokság állo-
mányában dolgozó
szüleikkel december
3-án az FTP-n meg-
tartott Mikulás ün-
nepségre. A kicsik
rajzokkal, mondóká-
val és a nagyszakállú-
ról szóló dalocskák-
kal várták a Télapót,
aki természetesen
minden gyermeknek
hozott ajándékot.

A tűzoltóság Mikulása
viszont december 6-án a
Bethesda Gyermekkór-
ház Országos Égési Köz-
pontja kis betegeinek vitt
ajándékot, majd az Or-

szágos Baleseti és Sür-
gősségi Intézet gyerek-
osztályának gyermekei
örülhettek a Mikulás ér-

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

szerezve ezzel a csöpp-
ségeknek. 

(Forrás és fotó: 
www.bptuzoltosag.hu)

A tűzoltók „Mikulása” az apróságoknál

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 adat-
lapot. Ezen személyes adatai mellett bankszámlájára vonatkozó adatokat,
jelszavakat is meg kellet adnia. Aki az adatlapot kitölti, mások számára hoz-
záférhetővé teszi az elektronikus banki tranzakciókhoz szükséges adatait,
amely lehetővé teszi számlája feletti rendelkezést. 

illusztráció
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A középszintû
érettségi vizsga
A középszintű érettségi
vizsga a tartalmi követel-
ményekben és a vizsgák
jellegében is különbözik
a jelenlegi érettségi vizs-
gától. Szervezése és le-
bonyolítása viszont alap-
vetően megegyezik a
mostani vizsgáéval: a
vizsgázók saját iskolá-
jukban oldják meg az
írásbeli feladatokat min-
den vizsgatárgyból az
előre kijelölt napokon,
majd ugyanott az iskola
tanáraiból, és egy, az is-
kolában nem tanító el-
nökből álló érettségi
vizsgabizottság előtt szó-
beliznek. A középszintű
érettségi vizsga az adott
tantárgy általános érett-
ségi követelményei alap-
ján állhat írásbeli és szó-
beli/gyakorlati vizsga-
részből, vagy csak írás-
beli, illetve csak szóbe-
li/gyakorlati vizsgarész-
ből.

Jelentõs 
változás
Jelentős változás, hogy
az eddigiektől eltérően
szinte minden tantárgy-
ból lesz írásbeli és szó-
beli vizsga is. Az írás-
beli feladatlap és az ér-
tékelési útmutató az
összes tárgyból közpon-
tilag készül, a javítás és
az értékelés azonban az
iskola feladata. A szó-
beli feladatok összeállí-
tásának "forgatókönyv-
ét" az érettségi vizsga-
tárgy részletes követel-
ményei rögzítik, a
konkrét tételeket azon-
ban az iskola tanárai
helyben állítják össze,
értékelésüket, pontozá-
sukat a részletes köve-
telményekben megadott
szempontok alapján ma-
guk végzik.

Az emelt szintû
érettségi vizsga
Az emelt szintű vizsga je-
lentősen eltér a jelenleg
megszokott érettségi vizs-
gától. Mindez abból adó-
dik, hogy az emelt szintű
vizsga külső vizsga lesz,
azaz a vizsgáztatás elsza-
kad a felkészítő iskolától
és tanáraitól. Az írásbeli
dolgozatokat nem a tanu-
ló iskolájában javítják és
értékelik, hanem ezt
olyan független értékelők
végzik, akik a tanulót
nem ismerik. Az emelt
szintű írásbeliket az isko-
lában vagy az Országos
Közoktatási Értékelési és
Vizsgaközpont (OKÉV)
által kijelölt helyszíneken
írják, tantárgyanként a kö-
zépszintű írásbelivel azo-
nos időpontban. Az egyes
vizsgatárgyakból az emelt
szintű szóbeli vizsga is
külső tantárgyi bizottság
előtt zajlik. Az egyes
érettségi vizsgaidőszak-
okban az emelt szintű
szóbeli érettségi vizsgákat
a középszintű szóbeli
vizsgák előtt kell lebo-
nyolítani.

Gólyák bálja az informatikai szakközépben

A november 19-ei bálon
a „gólyák” színvonalas
produkciójukkal örven-
deztették meg az iskola

idősebb tanulóit és taná-
rait. A tizedikes és tizen-
egyedikes tanulók zenés
műsorral szórakoztatták

a nézőket, de a prózai
előadásokat kedvelők is
jól szórakozhattak az is-
kola tanárainak vidám
előadásán. A fellépők
után a gólyák és a na-
gyobbak kedvükre mula-
tozhattak a tornaterem-
ben. 

Sok szép gyermekalkotás
készült a kerületi általános
iskolások részére megren-
dezett rajzversenyen no-
vember 8-án. A rendez-
vényt Hunvald György
polgármester nyitotta meg.
A Dob utcai magyar-angol
kéttannyelvű iskolában le-
zajlott versenyen az alsó ta-
gozatosok egy meséhez ké-

szítettek illusztrációt, míg a
felső tagozatosok egy több
oldalról megvilágított
csendéletet rajzoltak le.
Ezeket az alkotásokat, illet-
ve a verseny kiírása szerint,
egy otthon készített grafi-
kát, vagy festett rajzot egy
független zsűri bírálta el.
Az évfolyamonkénti kate-
góriákban a következő első

helyezések születtek: Luk-
ács Abel első osztályos
(Baross Gábor iskola), Koz-
ma Ilona másodikos
(Alsóerdősor utcai iskola)
Tölgyszéki Sára harmadi-
kos (Alsóerdősor utcai is-
kola), Lehotay-Kéry Lídia
negyedikes (Julianna isko-
la). Sági Viktória ötödikes
(Fasori Evangélikus Gim-
názium), Tran Linda hato-
dikos (Magyar-angol két-
tannyelvű iskola), Foltin
Fruzsina hetedik osztályos
(Fasori Evangélikus Gim-
názium), Zlógai Regina
nyolcadik osztályos (Fasori
Evangélikus Gimnázium).

Az Alsóerdõsor utcai ének-zene tagozatos iskola az Almássy téri Szabadidõközpontban
rendezte meg hagyományos karácsonyi ünnepi koncertjét december 7-én
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Meseillusztrációk és csendéletek
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Vizsga közép- és emelt szinten
Sorozatunkban az idén bevezetésre kerülő két-
szintű érettségi vizsgával kapcsolatos legfonto-
sabb tudnivalókat foglaljuk össze, az Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
(OKÉV) tájékoztatása alapján. 

Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Infor-
matikai Szakközépiskola az elmúlt tanévben
is megrendezte a kilencedikes tanulók gólya-
bálját. 

A Magyar Kultúra Napja al-
kalmából kerületi megemlé-
kezést tartanak az Erzsé-
betvárosi Általános Iskola
és Informatikai Szakközép-
iskola valamint a Molnár
Antal Zeneiskola rendezé-
sében január 21-én 17 óra-
kor az Erzsébetvárosi Kö-
zösségi Házban (Wesselé-
nyi utca 17.) 

AAAA    MMMMAAAA GGGG YYYYAAAA RRRR
KKKK UUUU LLLLTTTT ÚÚÚÚ RRRR AAAA NNNNAAAA PPPP JJJJ ÁÁÁÁ NNNN
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Az iskolában nagy hang-
súlyt fektetnek a hagyomá-
nyok ápolására. Már de-
cember elején a decemberi
ünnepek, népszokások tör-
ténetét, üzenetét feldolgo-
zó iskolai versenyt szer-
veztek. Ezt követően a ta-
nulók esztétikus ajándék-

tárgyakat-mécseseket, fi-
gurákat - készítettek. Ellá-
togattak a Murányi utcai,
az István utcai, valamint a
Csicsergő Óvodába, s szín-
vonalas karácsonyi műsor-
ral kedveskedtek a kicsik-
nek, akik örömmel fogad-
ták a meglepetést.

Az adventi készülődés
csúcspontját az a nagysza-
bású ünnepség jelentette,
melynek keretében a tanu-
lók műsorral köszöntötték
szüleiket és a megjelente-
ket az ünnep alkalmából.
Az Almássy téri Szabad-
időközpont nagytermében
a zsúfolásig megtelt néző-
tér előtt jeleneteket, zenés-
táncos műsorokat adtak elő
a diákok. A rendezvényhez
kapcsolódó vásáron a gye-
rekek saját készítésű aján-
déktárgyakat árultak. 

Az elmúlt év végén az
ország diákjai közül
százhúszan vehették
át „A Magyar Köz-
társaság jó tanulója,
jó sportolója” címet.
A kitüntetettek kö-
zött volt Orosz Beáta,
az Alsóerdősor utcai
iskola diákja is.

Az Oktatási Minisztérium
általános-, középiskolás és
felsőoktatásban tanuló di-
ákok számára kiírt pályá-
zatának eredményhirdeté-
sére december 13-án ke-
rült sor a Néprajzi Múze-
umban. Magyar Bálint ok-
tatási miniszter százhúsz
diáknak adta át a „A Ma-
gyar Köztársaság jó tanu-
lója, jó sportolója” címet.
Az általános iskolások
korcsoportjában Orosz Be-
áta, erzsébetvárosi tanuló
is nyertes pályázóként ve-
hette át az elismerést. Az
Alsóerdősor utcai iskola
nyolcadikos osztályos di-
ákja tanulmányi eredmé-
nyeiért és a sportban nyúj-
tott teljesítményéért érde-
melte ki a díjat. 

Beáta minden évben
általános dicsérettel zárta a
tanévet, emellett rövidpá-
lyás gyorskorcsolyázóként
országos és vidéki verse-
nyek többszörös bajnoka.
Tanulmányi eredményéért
és sport teljesítményéért a
fővárosi és a helyi önkor-

mányzattól több ízben
kapta már meg az „Élen a
tanulásban, élen a sport-
ban” kitüntetést.

Bea nagyon szereti az
állatokat, a természetet és
az éneklést, de egyelőre
nem döntött még, később
mivel is szeretne foglal-
kozni. Ami biztos, hogy
jelenlegi iskolájában, az
Alsóerdősor utcai gimná-
ziumban szeretné letenni
az érettségi vizsgát, és per-
sze marad az örök szere-
lem, a korcsolya is. A kis-
lány a Budapesti Korcso-
lyázó Diák Sportegyesü-
letnél sportol.

Édesanyja természete-
sen büszke lánya sikereire,
amelyhez igyekszik min-
den segítséget megadni.
Mint mondta, a kerületben
számtalan kiemelkedő te-
hetségű diák van, tovább
fejlődésükhöz nagyon
fontos - helyi szinten is - a
pályázati támogatások le-
hetősége.

Az Erzsébetvárosi Pe-
dagógiai Szolgáltató
Központ szervezésé-
ben november 15-én
rendezték meg a kerü-
leti diákok „Nyel-
vünkben élünk”, vala-
mint vers és próza-
mondó versenyét. 

A hetedik és nyolcadik osz-
tályosok számára megren-
dezett „Nyelvünkben
élünk” elnevezésű verseny-
nek az Erzsébetvárosi Álta-
lános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola adott ott-
hont. A két fordulóból álló
tudáspróba első részében a
gyerekek írásban adtak szá-
mot helyes nyelvhasználat-
ból és szövegértésből. A
második forduló minden
évben más-más témát ölel
fel, utóbb a legtöbben az
erzsébetvárosi idegenveze-

tő szerepét választották. A
hetedik osztályosok kate-
góriájában első lett Révai
Zsófia (Alsóerdősor utcai
iskola), második Weisz-
müller Mátyás (Baross Gá-
bor iskola), és harmadik he-
lyezést ért el Varga Fanni
(Fasori Evangélikus Gim-
názium). A nyolcadik osz-
tályosok kategóriájának
legjobbja Király Eszter
(Alsóerdősor utcai iskola),
a második Erdődy Adrienn
(Magyar-angol kéttan-
nyelvű), a harmadik Tímár
Tímea (Baross Gábor isko-
la) lett.

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

mi alkotást, illetve annak
részletét adták elő. A próza-
mondó versenyen a 2. osz-
tályosok közül Lipták Ben-
ce (Alsóerdősor utcai isko-
la) első helyezést ért el, a 3.
osztályosok közül Tatár
Melinda (Julianna iskola),
míg a 4. osztályosok közül
Berecz Nikolett (Magyar-
angol kéttannyelvű iskola)
lett az első. 

A versmondó verseny
zsűrije a legszebb szavala-
tért járó díjat a 2. osztályo-
sok kategóriájában Kind-
linger Alexnek (Magyar-
angol kéttannyelvű isko-
la), a 3. osztályosok közül
Csernok Dalmának (Ja-
nikovszky iskola), a 4.
osztályosok kategóriájá-
ban Bucz Magor Somának
(Alsóerdősor utcai iskola)
ítélte oda. 

A Magyar Köztársaság 
jó tanulója, jó sportolója

IIIIsssskkkkoooolllláááássssooookkkk    aaaaddddttttaaaakkkk    üüüünnnnnnnneeeeppppiiii     mmmmûûûûssssoooorrrrtttt     aaaazzzz    oooovvvviiiissssooookkkknnnnaaaakkkk

Nagyok ajándéka a kicsiknek

Szép magyar beszédû diákok

A karácsony a szeretet ünnepe. A felnőttek is
várják, ám a gyerekek számára különösen fon-
tos. Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és In-
formatikai Szakközépiskola diákjai az advent
időszakában, folyamatosan készülnek a kará-
csonyra.

Csábítás

- Karcsika, maradj itt!
- Karcsika, gyere velem!
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Az 1928-as és az 1932-es
olimpia bajnok kardcsapat
tagjáról, a magyar kardví-
vás kiemelkedő egyénisé-
géről Sákovicsné Dömöky
Lídia olimpiai tőröző em-
lékezett meg az ünnepsé-
gen, amelyen részt vett
Hunvald György polgár-
mester és Mészáros Gábor,
a gimnázium igazgatója is.

Petschauer Attila két-
szeres olimpiai bajnok, a
magyar kardvívás egyik
kiemelkedő egyénisége.
Santelli mester kedvenc
tanítványaként már húsz
évesen a legjobbak egyi-
ke volt. Az amsterdami
olimpián (1928) a csa-
patverseny során mind a
húsz asszóját megnyerte.

Az egyéni verseny dön-
tőjében az aranyért folyó
mérkőzésen a taktikus,
kiválóan küzdő Tersz-
tyánszky Ödöntől vere-
séget szenvedett. Ma-
gyar bajnokságot csak
egyszer nyert, örök má-
sodik maradt. Los Ange-
lesben (1932) is hozzájá-
rult a csapat diadalához,
majd viszonylag fiata-
lon, 28 évesen visszavo-
nult. 

A kardot csiszolt
technikával, csodás pen-
gevezetéssel, csillogással
és utolérhetetlen gyorsa-
sággal forgatta. Kortársai
szerint kacagva vívott,
szinte dalolt kezében a
kard. Később az újságírói
hivatást választotta. A
sport mellett színi kriti-
kákat is írt, a főváros mű-

vészeti életének egyik
népszerű alakja volt. A
háború, a fasizmus őt
sem kímélte. Olimpiai
bajnoksága és a Los An-
gelesben aratott győzel-
me után kapott Signum
Laudis kitüntetése men-
tességet jelentett volna
számára. Mégis behív-
ták, ősszel csak zakóban,
vitézségi érmét kitűzve
jelent meg a katonai pa-
rancsnokságon. Munka-
szolgálatra sorozták be.
Emberi méltóságában
megalázva, több ezer tár-
sához hasonlóan a doni
áttörés során vesztette
életét. Petschauer Attila
egyike azon magyar
olimpiai bajnokoknak,
aki ismeretlen helyen
nyugszik. A MOB né-
hány éve Petschauer At-
tila és további öt, isme-
retlen helyen nyugvó
aranyérmes emlékére
obeliszket állított a Far-
kasréti temetőben. 

(Forrás: www.mob.hu)

,,A sport megtanít győzni,
a sport megtanít veszíteni,
a sport megtanít min-
denre..” - Hemingway e
gondolatának fényében
tartották meg karácsonyi
ünnepségüket az MTK-
sok, Erzsébet körúti klub-
helyiségükben december

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

(képünkön), az MTK el-
nöke adta át az erzsébetvá-
rosi óvodák és iskolák kép-
viselőinek. Az ünnepet a
Nefelejcs utcai ovisok Bet-
lehemi műsora színesítette,
majd kakaóval és a süte-
ménnyel vendégelték meg
a gyerekeket.

Kiemelkedõen 
szerepelõ 
Erzsébetvárosi SE 
A Budapesti Sportszövet-
ség idén is megrendezte a
Fõvárosi Szabadidõ Kupa
elnevezésû versenysoro-
zatát. A februártól novem-
berig tartó vetélkedõsoro-
zat kilenc sportágból állt,
amelyre két csapattal ne-
vezett be az Erzsébetváro-
si Sportegyesület. A kupa
elnyeréséért zajló küzde-
lem utolsó versenyszámára,
a játékos sportvetélkedõre
november 13-án került sor
a Tungsram SC Sportcsar-
nokában. Az Erzsébetváro-
si Sportegyesület mindkét
csapata kiemelkedõ telje-
sítményt nyújtott: az I. csa-
patok és a II. csapatok ver-
senyeiben is a második he-
lyen végzett. A felkészült-
séget és ügyességet bizo-
nyítja, a Fõvárosi Szabad-
idõ Kupa összesített vég-
eredménye is. Az Erzsé-
betvárosi SE az I. csapatok
versenyében 37 csapat kö-
zül, 264 ponttal elsõ helye-
zést ért el, míg a II. csapa-
tok versenyében, 20 csa-
pat közül az elõkelõ máso-
dik helyezést érte el.

Az MTK versenyzője, Má-
tyás Márton a második he-
lyen végzett a gyorskorcso-
lya Országos Bajnokságon.
A Városligetben, január ele-
jén megrendezett, két napos
rendezvény első verseny-
napját 40.09 másodperces
részidővel még az első he-
lyen zárta a fiatal sportoló.

Ám a verseny második nap-
ján a jászberényi Gémesi
Balázs már jobbnak bizo-
nyult nála, s végül összetett-
ben ő diadalmaskodott, Má-
tyást megelőzve az 500 mé-
teres sprint kategóriában. A
szintén kék-fehérben ver-
senyző Kiss Dávid az ötö-
dik helyen végzett.

PPPPeeeettttsssscccchhhhaaaauuuueeeerrrr     AAAAtttttttt iiii lllláááárrrraaaa    eeeemmmmlllléééékkkkeeeezzzztttteeeekkkk

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, ame-
lyet a sportoló egykori iskolájában, a Madách Imre Gimnáziumban he-
lyeztek el.

MMMMTTTTKKKK    üüüünnnnnnnneeeeppppsssséééégggg

Gyertyagyújtás és kakaó

Sprintbajnokok a Városligetben
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A december 8-ai ünnep-
ségen egy hatalmas maci
és egy elefánt fogadta az
érkezőket, a krampuszok
és varázslók szaloncu-
korral kedveskedtek a
gyerekeknek.

Az Almássy Téri
Szabadidőközpont zsú-
folásig megtelt, a benső-

séges karácsonyi hangu-
lat, a hatalmas kará-
csonyfa látványa csak
fokozta a kisgyermekek
izgalmát, akik már na-
gyon várták a Télapót.

A gyerekeket az ön-
kormányzat nevében
Koromzay Annamária, a
szociális ágazatért felelős

alpolgármester, majd dr.
Vedres Klára a szociális
bizottság elnöke köszön-
tötte. Az ünnepi műsor-
ban Rosta Gábor énekes,
a Kolibri Színház művé-
szei és a Kolompos
Együttes szórakoztatta a
kicsiket és természetesen
megérkezett a Télapó is,
zsákjában sok-sok értékes
ajándékcsomaggal.

A Janikovszky Éva Mûvészeti Általános Iskola 2005. febru-
ár 12-én 19 órai kezdettel nagyszabású jótékonysági estet
szervez a „Jövõnkért a Rottenbiller utcai Általános Iskolá-
ért” alapítvány javára.
Az alapítvány kiemelt feladatai:
- tanulók táboroztatása, erdei iskolák szervezésének támo-
gatása
- 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 megõrzé-
se, gyermekek szervezõképességének fejlesztése.
A vacsorával és szórakoztató mûsorral egybekötött a „Tél-
utói 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 342-
6999/11-es telefonszámon.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Tardy Balázs látássérült
előadóművész támogatásá-
ra ajánlották fel annak a jó-
tékonysági estnek a teljes
bevételét, amelyre a szí-
nészkollégák összefogásá-
val került sor december 21-

én. A Közös Dolgaink Ala-
pítvány és művészek köz-
reműködésével megvaló-
sult „Költőnk és kora” cí-
mű estet a civil házban ren-
dezték meg, amelyen fellé-
pett Udvaros Dorottya,

Cserhalmi György, Cseh
Tamás, Dörner György,
Tardy Balázs, Fehér Anna,
Földes Hobo László
(képünkön), Sebő Ferenc,
Galkó Balázs, Jordán Ta-
más, Papp Györgyi.

Az Európai Unió-
hoz való csatlakozás
jelentős változáso-
kat eredményezett a
társadalombiztosí-
tás szabályairól ren-
delkező jogszabály-
okban. Ezek közül
néhányról, az
APEH tájékoztatá-
sa alapján, az aláb-
biakban olvashat-
nak.

Fő szabályként a biztosí-
tási kötelezettség akkor
is csak egy tagállamban
keletkezik, ha több tagál-
lamban, több munkavég-
zésre irányuló jogvi-
szonyban van valaki fog-
lalkoztatva. Tehát egy al-
kalmazott, vagy egy vál-
lalkozó abban az ország-
ban lesz biztosított és a
járulékokat is ott fizeti
meg, ahol a tevékenysé-
get ténylegesen végzi.
Ettől való eltérést a ren-
delet bizonyos személyi
kör tekintetében enged
meg (például: külképvi-
seletek 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 tár-
sadalombiztosítás ellátá-
sairól szóló törvény
(Tbj) szerint irányadó-
nak a tényleges lakóhe-
lyet kell tekinteni, amit a
lakcímkártyával lehet
igazolni. Ezzel összefüg-
gésben az a külföldi is
rendelkezhet állandó la-
kóhellyel, aki bevándo-
rolt, letelepedett, vagy
tartózkodási engedéllyel
rendelkezik Magyaror-
szágon. Esetükben is a
Tbj. szabályait kell al-
kalmazni. Ha az itt tar-
tózkodásuk nem éri el a
három hónapot, akkor a
magyar biztosítási szabá-
lyokat kell alkalmazni a
biztosítási kötelezettség
megítélésénél, és tartóz-
kodási engedélyre sincs
szükség.

(Folytatjuk)
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Gyermekek karácsonya Külföldibõl belföldi
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Jótékonysági est 
Tardy Balázs javára

Az önkormányzat és a szociális bizottság nevében,
valamint a szociális iroda szervezésében rendezték
meg azt a karácsonyi ünnepséget, amelyen szociá-
lisan rászoruló családok gyermekei vettek részt. A
kisdiákokat a pedagógusok javaslata alapján
hívták meg az önkormányzati ünnepségre. 
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1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117

Január 13-án 14 órára szeretettel várjuk idõs és magá-
nyos testvéreinket a hittanterembe az Idõsek Klubja
összejövetelére. Január 16-tól 23-ig tart az Imahét a
Krisztus-hívõk Egységéért. Ennek keretében templo-
munkban január 22-én 18 órakor ökumenikus istentiszte-
let lesz, melyre szeretettel hívjuk a testvéregyházak ked-
ves 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 januárjá-
tól: hétfõn 15-18 óráig, kedden 9-12 óráig, szerdán 9-12-
ig 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 Ala-
pítványnak, melynek adószáma: 18001927-1-42. Az ala-
pítvány céljai között szerepel templomunk tatarozása, a
szociálisan rászorulók támogatása és az ifjúság testi-lel-
ki fejlõdését célzó programok megvalósítása.

Idén is számítunk nagylelkû támogatásukra.

ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd----hhhháááázzzz iiii
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Január 13. 
Veronika napja 
Azt tartják az évtizedes
tapasztalatok alapján,
hogy ez az év leghide-
gebb napja.

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

Szent Antal régebben a
beteg emberek, állatok
nagy tiszteletben álló vé-
dőszentje volt. 

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

hát negyven napot átfo-
gó 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 varázsló-
nap. Úgy tartják, ha kive-
zetik az istállóból a lovat e
napon, összeszedik a patá-
jából kihulló trágyadara-
bokat, és azt a tyúkok fész-
kébe teszik, akkor a
tyúkok sokat tojnak és jó
kotlók lesznek.

Január 22.
Vince napja
Egyes vidékeken a bor
védőszentje, napja ter-
mésjósló nap. Nevének a
vinum, a bor szóval ro-
kon hangzása magyaráz-
za, hogy a szőlőművesek
Vince névnapjának idő-
járásából a következő
bortermésre szoktak jó-
solni.

A karácsony hagyo-
mányvilága igen gaz-
dag egyházunkban is.
Ez mutatkozik meg
többek között kará-
csonyi énekeinkben. 

Az ünnep egyik legismer-
tebb énekének szövege a
következő: „Az ég és a
föld, az ég és a föld mostan
ünnepelnek, Angyal és
ember, angyal és ember,
vígan örvendeznek. Krisz-
tus született, Isten ember
lett, Angyalok éneklik, ki-
rályok tisztelik, Pásztorok
imádva, térdhajtva ének-

lik, A nagy csodát hirde-
tik.” Ez az ének igen elter-
jedt Kárpátalján is, sőt van
román változata is. A „ki-
rályok tisztelik” részlete,
elsősorban a három kirá-
lyokra vonatkozik, hisz
egyházunk a róluk szóló
evangéliumi történetet de-
cember 25-én délelőtt ol-
vastatja fel.

Egy másik énekünk el-
ső szakaszában a karácso-
nyi örömre szólít fel, míg a
továbbiakban a három ki-
rályok történetét foglalja
össze:

„…Hova mentek há-
rom király? Csillag mutat
nékünk irányt. Megyünk
Betlehembe, Megváltót
keresve, Vágyó szívvel…”

Énekeink karácsony
után még sokáig felhang-
zanak. Az időszakot
ugyan megszakítja a janu-
ár 6-ai vízkereszt, Jézus
megkeresztelésének ün-
nepe, ám a karácsonyra
egészen február 2-ig em-
lékezünk énekeinkkel.
Addig áll templomaink-
ban a betlehem is.

Dr. Sasvári László

GGGGöööörrrröööögggg    kkkkaaaattttoooollll iiiikkkkuuuussss    eeeeggggyyyyhhhháááázzzzkkkköööözzzzsssséééégggg
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Karácsonyi énekek

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

Lélekemelő hagyomány
1968 óta, hogy a Krisztus-
hívők minden januárban
nyolc napon keresztül
együtt imádkoznak a ke-
reszténység egységéért.
„Ahol ketten vagy hárman
összegyűlnek az én nevem-
ben, ott vagyok közöttük.”
(Mt 18,20) - ígérte meg
Urunk Jézus. A közösen
mondott imádság áldásho-
zó erejének bizonyossága
tölti el szívünket, amikor
estéről estére más-más fele-
kezet templomában, vagy
imaházában jövünk össze.

Kerületünk különleges
adottsága, hogy itt hat ke-
resztény felekezet találhat
egymásra. Római katolikus,
református, evangélikus, gö-
rög katolikus, baptista és me-
todista hívek testvéri szere-
tetben jönnek egymáshoz
közösen imádkozni, együtt
énekelni.

Együtt kérjük az Úr
szent áldását minden nem-
zetre, népre. Hisszük, hogy
az emberiségnek egyedül az
Ő békéje képes újra reményt
adni. Az Ő békéje, amely az
igazságra, az igazságosság-

ra, a szeretet és a szabadság
erejére épül.

Urunk Jézus, add, hogy
életünkkel és egyházaink
szolgálatával a Te szereteted-
ről tegyünk tanúbizonysá-
got.

Szűcs Gizella
Szent Erzsébet Plébánia

Advent a Fasori Evangélikus templomban

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

Ökumenikus imanyolcad
JJJJaaaannnnuuuuáááárrrr     11116666---- ttttóóóóllll     22223333---- iiiigggg
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Az épületet 1900-ban gróf
Mailáth Gusztáv gyulafe-
hérvári püspök, majd so-
teropolosi címzetes érsek, a
család pénzéből vásárolta
meg és ajándékozta a
Regnum Marianum közös-
ség elődjének, a Philip-
pinumnak. A háznak igen
jelentős mecénása volt
Kánter Károly címzetes
apát, pápai prelátus, eszter-
gomi kanonok, a Szent Jobb
őre, aki főként a ház felsze-
reléséről gondoskodott. A
regnumi életet állandó, igen
komoly anyagi támogatás-
ban részesítő személyek kö-
zül meg kell még említeni
herceg Eszterházy Miklóst,
gróf Károlyi Sándort, gróf
Zichy Aladárnét és özvegy
gróf Mailáth Györgyné gróf
Zichy Karolinát. A Damja-
nich utca 50. szám alatti
épület ténylegesen 1903-
ban lett a Regnum Maria-
numé, ugyanis ebben az év-
ben került bejegyzésre a
rendszerváltás után gr.
Keglevich István atya által
feltámasztott Regnum Ma-
rianum egyesület. Ennek el-
lenére a Regnum Marianum
szellemi születésének dátu-
ma azonos a Philippinum
létrejöttével.

Az 1944-ben véletlenül
lebombázott kápolna az
épület udvarában csak ké-
sőbb - 1905-ben, ugyancsak
gr. Mailáth püspök anyagi
támogatásával - épült fel. A
kápolnában átlagosan két és
fél ezer szentmisét celebrál-
tak évente. A kápolnát felta-
karítani, annál inkább ott
ministrálni, külön megtisz-
teltetést, jutalmat jelentett a
regnumi fiatalok számára.
Még akkor is, amikor a Vá-
rosliget szélén, a Damjanich
utca és az Aréna út kereszte-
ződésénél már felépült a fo-
gadalmi nagytemplom.

Gróf Mailáth püspök
mellett két másik főpap sze-
mélye is komolyan kötődött
a házhoz: Prohászka Otto-
kár akadémikus, székesfe-
hérvári püspök és utóda
Shovy Lajos. A ház államo-
sítására a bolsevista egyház-
üldözés első éveiben, ponto-
sabban 1951-ben került sor,
amikor az önkényuralom
valamennyi szerzetesrendet
feloszlatta. A regnumi atyák
egész sora később illegáli-
san tevékenykedett és ma-
kacsul 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, Ró-
zsavölgyi László, Dr. László
Gábor, Hagyó József atyá-
kat, valamint Opalény Mag-
dolna és Orosz Ferenc hívő-

ket. Őket a „népbíróságnak”
nevezett bolsevista elnyomó
szervezet, megszakításokkal
átlagosan tíz évre Mária-
nosztrára utalt be. Később
csatlakozott hozzájuk a ház-
főnök vitéz dr. Emődi Lász-
ló, aki szintén majd' tíz évet
ült Kádár börtönében, vala-
mint Bajcsy Lajos jelenlegi
törökőri esperes-plébános, a
Szent Kereszt című, képes
magazin szerkesztőbizottsá-
gának elnöke.

A ház visszaszerzéséért
talán a legtöbbet gróf

Keglevich István atya har-
colt, aki a diktatúra egyik
legkeményebb ellenfele
volt. Neki, és dr. Emődi
László atyának köszönhe-
tem, hogy a rendszerváltás-
kor a házba visszatért, ko-
rábban a szomszédos ház
alagsorában működő Kis
Regnum Kápolna sekres-
tyése lettem. A hetvenes és
nyolcvanas években tol-
mácsként sokat utaztam ve-
lük a Solidarność forradalmi
eszméitől forrongó Lengye-
lországba, ahol többször ta-

lálkoztunk az állambizton-
sági söpredék által később
kegyetlenül meggyilkolt
Jerzy Popietuszkó atyával
és más, a diktatúrát kemé-
nyen ellenző nagyszerű len-
gyel pappal. És nem hagy-
tunk ki egyetlen lengyelor-
szági pápalátogatást sem,
melyek alkalmával szemé-
lyesen találkozhattunk a
Szentatyával, aki a budapes-
ti Regnum sorsát is szívén
viselte.

Roland von Bagratuni
sekrestyés

A római-katolikus egyház visszakapta a Regnum-házat

Az építőipari-üveg nagy-
kereskedés számára épült
úgynevezett Üvegházban
a második világháború
idején több ezren vészel-
ték át az üldöztetést. Carl
Lutz svájci alkonzul
1944. július 24-től itt,
Weiss Arthur kereskedő-
házában helyezte el a
svájci konzulátus kiván-
dorlási részlegét, amely
kollektív útlevelet állítha-
tott össze; az épület ettől

kezdve diplomáciai vé-
delmet élvezett. A ház a
második világháború ide-
jén az illegális cionista el-
lenállás központja is volt. 

A diplomata 1942. ja-
nuár 2-én érkezett Buda-
pestre. A svájci követség
akkor már tizennégy ál-
lam érdekeit képviselte.
Az úgynevezett Üvegház-
ba egyre több embert fo-
gadtak be, végül már egy-
egy munkaasztalon is

mintegy húszan aludtak -
idézte fel visszaemléke-
zések alapján, Vámos
György, az alapítvány el-
nöke. 

Az oroszok bevonulá-
sa után Carl Lutzot arra
kényszeríttették, hogy tér-
jen vissza Bernbe. A sváj-
ci kormány megrovásban
részesítette, azzal vádol-
ták, hogy túllépte hatás-
körét. 

Az 1975-ben elhunyt
svájci alkonzulról elneve-
zett alapítvány tavaly jött
létre. Célja az emlékszo-
ba létrehozása mellett az
embermentés és az egy-
kori cionista központ em-
lékének megőrzése, ren-
dezvények szervezése, ki-

adványok szerkesztése.
A gyűjtemény egyelőre
kiegészítésre vár. A szer-
vezet elnöke ezért kéri,
hogy akinek személyes
emlékei vannak a témá-
ban, bocsássa rendelkezé-
sükre.

(www.zsido.hu)

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

Carl Lutz emlékszoba Budapesten
Emlékszobát hoz létre Carl Lutz tevékenységét
és a cionista mozgalmak helytállását felidézve
az egykori svájci diplomata nevét viselő alapít-
vány Budapesten. A kiállítás az alapítvány re-
ményei szerint ez év elején nyílna meg az V. ke-
rületben, a Vadász utca 29. szám alatti épület-
ben, a hajdani híres Üvegházban. 

December 11-én a Damjanich utca 50. szám
alatti ház földszintjén működő római-katolikus
kápolnában hálaadó szentmisével egybekötött
szerény ünnepségre került sor. A zuglói domon-
kosrendi Rózsafüzér Királynéja római katoli-
kus főplébániához tartozó kápolna hívei és egy-
kori regnumi diákok azt ünnepelték, hogy a
Regnum-ház visszakerült az egyházhoz és de-
cember 9-én sor került a műszaki átadásra.
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Zaj
36/2004. (XII.20.)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá-
ros 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 Erzsébetvá-
ros 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 Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2004. (XII. 20.) számú önkormányzati
rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról 

Szabályozási terv
33/2004. (XII.20.)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzatának 33/2004. (XII.20.)
számú rendelete Budapest VII. kerület, Rá-
kóczi út - Osvát utca - Dohány utca - Hárs-
fa utca - Barát utca - Szövetség utca - Do-
hány utca - Alsó erdősor utca - Péterfy utca

- Rottenbiller utca által határolt terület Ke-
rületi 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 rende-
lete Erzsébetváros közterületein a járművel vára-
kozás rendjének egységes kialakításáról, a vára-
kozási díjáról és az üzemképtelen járművek táro-
lásának szabályozásáról szóló 12/2000. (05.05.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról

Helyiségek és lakások 
elidegenítése
31/2004. (XII. 20.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvá-
ros 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 önkor-
mányzati rendelet módosításáról

Helyiségek és lakások
elidegenítése
29/2004. (XI. 22.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvá-
ros 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 önkor-
mányzati rendelet módosításáról

Szabályozási terv
28/2004. (XI.22.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvá-
ros 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 ut-
ca - Thököly út által határolt terület Kerüle-
ti 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 ren-
delete a tulajdonában álló lakások bérletéről
és bérbeadásának feltételeiről szóló 29/2000.
(XII.23.) számú önkormányzati rendelet mó-
dosításáról

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

Építményadó
25/2004. (XI. 15.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzatának 25/2004. (XI. 15.)
számú önkormányzati rendelete az épít-
ményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.) számú
rendelet módosításáról

Szociális ellátások
24/2004. (X.1.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2004. (X.1.)számú önkormányzati ren-
delete a szociális ellátások helyi szabályo-
zásáról szóló 19/2000. (VI.16.) számú ön-
kormányzati rendelet módosításáról

Gyermekjóléti 
szolgáltatások
23/2004 (X.1) 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2004. (X.1.) számú önkormányzati ren-
delet a pénzbeli, természetbeni és szemé-
lyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti el-
látásokról szóló 16/2000. (V.19.) számú ön-
kormányzati rendelet módosításáról

Kihirdetett rendeletek 
A Képviselő-testület 2004. február 20-án elfogadott SZMSZ módosítása alapján a rendeleteket (a kifüggesztés mellett) a hon-
lapon történő megjelentetéssel kell kihirdetni. Az erzsébetvárosi önkormányzat honlapján (www.erzsebetvaros.hu) az alábbi
rendeletek illetve rendeletmódosításokról olvashatnak bővebben. 

Azok számára, akik nem tudják közvetlen internetkapcsolaton keresztül letölteni a kívánt rendeletet, az 1997. utáni, jelenleg is hatályos helyi rendeletek meg-
tekinthetõek az Ügyfélszolgálati Irodán. A korábbi, illetve a már hatályon kívül helyezett helyi rendeleteket az iroda munkatársával - lehetõleg elõre - egyez-
tetett 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 ügy-
félszolgálati irodának nem áll módjában kiadni. Az ügyfélszolgálati iroda címe Erzsébet körút 6. Az önkormányzat központi telefonszáma: 462-31-00.
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A rendeletszámokhoz megadott közcímek csak a rendelet tartalmát jelzik a köny-
nyebb áttekinthetõség érdekében! - a szerk.-
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Az alábbi összeállítás-
ból kiderül, hogy a
szökőárak a történe-
lem során számos al-
kalommal több ezer
ember haláláért vol-
tak felelősek, akár-
csak a közelmúltban
történt délkelet-ázsiai
tragédia esetében.

A japánul cunaminak neve-
zett szökőár-jelenség ten-
geralatti földrengések
vagy a tenger alatti tűz-
hányók kitörésének
hatására alakul ki, és
mindig is komoly ká-
rokat okozott abban a
térségben, ahol végig-
söpört. A szökőárakra
vonatkozóan írott bi-
zonyítékkal rendelke-
zünk már az ókori Gö-
rögországból és Ró-
mából is (hogy ne is
említsük a Santorini-
vulkán felrobbanása
által keltett árhullámot), ám
a feljegyzések között a leg-
komolyabb esemény i.sz.
365. július 21-én történt,
mikor a keleti-mediterrán
térségben az árhullám több
ezer embert ölt meg, többek

közt az egyiptomi Alexand-
ria több ezer lakosát is. A
történelemben azóta sok
más szökőár is pusztított,
melyek közül a legemléke-
zetesebbeket soroljuk fel:
� 1775. november elsején,
a nagy lisszaboni földren-
gés után hét méter magas
árhullám söpört végig Por-
tugália, 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 hul-
lám egy vallási fesztiválon
résztvevő tömeget is elso-
dort, az áldozatok számát
26000-re teszik. 
� 1896. december 17-én a
kaliforniai Santa Barbara
főutcáját és tengerparti vá-

rosrészét söpörte el egy
szökőár. 
� 1906. január 31-én
egy partmenti földren-
gés elpusztította a ko-
lumbiai Tumaco váro-
sát, és az így létrejött ár-
hullám az ecuadori
Rioverde és a kolumbi-
ai Micay közötti part-
szakasz minden épüle-
tét a földdel tette egyen-
lővé. Az áldozatok szá-
ma 500 és 1500 közé te-
hető. 

� 1946. április elsején egy
alaszkai földrengés szökő-
árat hozott létre, mely el-
pusztította 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,

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 oko-
zott a Hawaii-szigeteken, a
Fülöp-szigeteken, Okinawa
szigetén, majd végigsöpört
a Csendes-óceánon. 
� 1964. március 28-án a
„Good Friday” nevű alasz-
kai földrengés az egész
alaszkai partszakaszon
érezhető volt, és három tele-
pülést pusztított el teljesen.
Az általa okozott hullám
107 embert ölt meg Alasz-

kában, négyet Oregonban,
és 11-et Kaliforniában. 

� 1976. augusztus 16-án
egy cunami közel 5000
embert ölt meg a Fülöp-
szigeteken. 
� 1998. július 17-én egy
partmenti földrengés által
okozott szökőár Pápua - Új
Guinea északi partjának
elpusztításával 2000 em-
bert ölt meg, és több ezer
ember vált hajléktalanná. 

A 2004. év végén Délkelet-
Ázsiában puszíttó szökőár,
a jelenlegi aadatok szerint
is több mint 150 ezer
ember életét követelte. 

(forrás: www.mult-kor.hu)

Ruttkai Éva szí-
nésznő hetvenhét
évvel ezelőtt, 1927.
december 31-én,
Budapesten szüle-
tett. Egyike volt ko-
ra legkiválóbb szí-
nésznőinek.

Pályáját ötéves korában
gyermeksz ínészkén t
kezdte.  Könnyed naiva-
szerepektől, ifjú hősnők-
től elindulva egyre elmé-
lyültebb művésszé érett.
Ösztönös tehetségét a
mesterség tökéletes is-
meretével, művészi tisz-
tességgel, alapos felké-
szüléssel és fegyelem-
mel gazdagította. Min-
den szélsőséget hitelesen
szólaltatott meg: a tragi-
kumot és a bohóctréfa
komikumát, a Molnár-
hősnők pesti pikantériá-
ját és szellemességét

egyaránt hibátlanul tol-
mácsolta. 1948-tól rend-
szeresen filmezett, Kos-
suth-díjas (1960), érde-

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

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

TTTTeeeessssttttvvvvéééérrrreeeeiiiinnnneeeekkkk    eeeemmmmlllléééékkkkéééérrrreeee

Hetvenhét évvel ezelõtt született Ruttkai Éva

Ruttkai Éva nevét viselõ elisme-
rést, 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 Jú-
lia nyújtotta át, 2004 decem-
berében Harkányi Endrének, a
70 éves, Jászai Mari-díjas, érde-
mes mûvésznek A színésznõ aláírásával díszített Ruttkai-
gyûrûvel elsõként, 1987-ben Tordy Gézát jutalmazta a Víg-
színház társulata. A kitüntetettek sorában van Eszenyi Eni-
kõ, Börcsök Enikõ, Darvas Iván, Pap Vera, Gálffi László,
Kaszás Attila, Kútvölgyi Erzsébet és Alföldi Róbert. Tavaly
Venczel Vera nyerte el az elismerést.

RRRRUUUUTTTTTTTTKKKKAAAAIIII ----EEEEMMMMLLLLÉÉÉÉKKKKGGGGYYYYÛÛÛÛRRRRÛÛÛÛ

A szökõár története - A halálos hullámok
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A Péterfy Kórház neurológi-
ai osztálya 1957-ben alakult,
kezdetben 33 ágyon. Az első
időszakban a kezelt betegek
jelentős része enyhébb psy-
chiatriai kórképekben szen-
vedett, majd a 80-as évek
eleje óta kialakult az egyér-
telmű neurológiai profil. Az
osztályon jelenleg 54 ágy ta-
lálható, beleértve egy 7
ágyas őrző, u.n. subintenzív
részleget is. 

A neurológia (ideggyógyászat) az
idegrendszer szervi betegségeivel
foglalkozik, szemben a psy-
chiátriával (elmegyógyászat) mely

az elme kóros állapotait vizsgálja
és kezeli. A két szakma között szá-
mos átfedés van annál is inkább,
mert elmeműködésünk természe-
tesen az agyunk terméke, s az agy
károsodásai mentális teljesítmé-
nyünkben is megnyilvánulnak.

A neurológia hatáskörébe a be-
tegségek széles skálája tartozik.
Többé-kevésbé a gyakoriság sor-
rendjében és a teljesség igénye nél-
küli felsorolásban: neurológusok
látják el az agyi éreredetű betegsé-
geket ( szélütés, stroke), a gerinc
egyes betegségeit (ischias), a fejfá-
jásokat, az epilepsziát, szellemi ha-
nyatlással járó egyes kórképeket, a

Parkinson betegséget, a sclerosis
multiplexet, a környéki idegek ká-
rosodásait, az ő feladatuk az agy és
gerincvelői daganatok felismerése,
és a sor még nagyon hosszú.

A neurológiai diagnosztika
egyike a legérdekesebb, sok "logi-
kai örömet" szerző orvosi tevé-
kenységeknek, de mintegy 40 év-
vel ezelőttig viszonylag kevés
therápiás sikerélményt nyújtott. A
kezelés jobbára az idegsebészeti-
leg ellátható kórképekre korláto-
zódott. A hatvanas évek közepe
óta aztán egyre több neurológiai
betegség kezelésére, vagy leg-
alábbis szintentartására van mó-

dunk (epilepsia, Parkinson kór,
sclerosis multiplex, számos gyul-
ladásos idegrendszeri betegség,
fejfájások, a szellemi hanyatlás bi-
zonyos formái, s bár még sok kí-
vánnivalóval, de idetartozik a leg-
gyakoribb neurológiai betegség, a
szélütés is.

A Péterfy KH Neurológiai
osztálya rendelkezik mindezen
kórképek diagnózisához,  kezelé-
séhez, és gondozásához szükséges
ismeretekkel, személyzettel és
eszközökkel, és speciális ambu-
lanciái révén módja van a korláto-
zottan felírható gyógyszerek ren-
delésére is.  

Péterfy - a mi kórházunk!
Kerületünk lakói nemcsak büszkék lehetnek rá, hogy itt helyezkedik el a fõváros legnagyobb és minden tekintetben a „legjobbakkal” versenyképes  egész-
ségügyi 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 szolgáltatáso-
kat, praktikus információkkal kiegészítve, hogy tudják milyen lehetõségeket kínál az intézmény megoldandó egészségügyi problémák esetén ITT HELYBEN!

Dr. Bolesza Emõke képviselõ, az egészségügyi bizottság elnöke
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Az Erzsébetvárosi Újság je-
len számában folytatom a
pénzbeni ellátások ismerteté-
sét az ápolási díjjal. 

Ápolási díjra a házastárs, az egye-
neságbeli rokon, az örökbefoga-
dott, 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 jogo-
sult. Mértéke a mindenkori öregsé-
gi nyugdíjminimum összege, je-
lenleg 23.200,-Ft.

Ápolási díjra jogosultak továb-
bá az ápolt személy hozzátartozója
(1 évre), amennyiben:
� 18. életévét betöltött tartó-

san beteg személy gondozását
végzi. Tartósan beteg az a sze-
mély, aki a fekvőbeteg-szakellá-
tást nyújtó intézmény vagy illeté-
kes szakrendelő intézet arra jogo-
sult szakorvosa által kiadott záró-
jelentés, igazolás alapján a házior-
vos szakvéleménye szerint előre-
láthatólag három hónapnál hosz-

szabb időtartamban állandó ápo-
lást, gondozást igényel.
�az ápolt önmaga ellátására, a

lakáson kívüli ügyei vitelére képte-
len, állandó és tartós felügyeletre,
ápolásra, és folyamatos ellátásra
szorul;
� az ápoló

rendelkezik olyan
háziorvosi igazo-
lással, mely sze-
rint a szükséges
ápolási tevékeny-
ség ellátására al-
kalmas;
� az ápoló

az ápolttal közös
háztartásban él,
kivéve az alábbi pontban szabályo-
zott esetet;
� az ápoló és az ápolt is VII.

kerületi, de nem azonos lakóhely-
lyel rendelkezik, azonban az állan-
dó és tartós felügyelet és ellátás
megvalósul. Ebben az esetben a tá-
mogatás folyósítása alatt három
havonként környezettanulmány-
nyal ellenőrizni kell a napközbeni
ápolás teljesülését;

· az ápoló és együtt élő hozzá-
tartozói 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 jogo-
sultság megszű-
nik, ha az ápolt
személy állapota
az állandó ápo-
lást nem teszi
szükségessé; az

ápolást végző személy kötelezett-
ségét nem teljesíti; az ápolt sze-
mély meghal; az ápolást végző
vagy az ápolt személy tartózkodási
engedélyének érvényességi ideje
meghosszabbítás nélkül lejárt, il-
letve az engedélyt visszavonták. 

Az a család, melyben 24 éven
aluli súlyosan fogyatékos, vagy
tartósan beteg személy nevelése,
ápolása folyik, az ápolási díjjal pár-
huzamosan kérheti a beteg szállítá-

sához való támogatást. A kérelem-
hez azon intézmény (pl. rehabilitá-
ciós intézet) igazolását kell csatol-
ni, melybe vagy melyből a beteg
szállítását bonyolítani kell (az iga-
zolás a szállítás tényét dokumen-
tálja). Amennyiben kísérettel a fo-
gyatékos személy tömegközleke-
dési eszközöket igénybe tud venni,
abban az esetben ehhez is megálla-
pítható a támogatás a kísérő csa-
ládtag és a fogyatékos személy
számára is. A BKV bérlethez való
támogatás csak egy kísérőnek álla-
pítható meg. 

A támogatás a szállítás költsé-
geihez való utólagos hozzájárulás,
melyhez számla benyújtása szüksé-
ges (taxi, benzin számla stb.). A
számla esetében vizsgálni kell a
költség és a szükséges távolság elfo-
gadható arányát. A BKV bérlethez
nyújtott támogatás esetében azt
számlára kell megvásárolni, s ezt
kell a támogatási kérelemhez be-
nyújtani, illetve azzal utólagosan el-
számolni. A támogatás mértéke a
szállítás igazolt költségének 100 %-
a, mely évente nem  haladhatja meg
a nyugdíjminimum négyszeresét.

Dr. Baki Ágnes

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Ismételten köszöntöm a tisztelt Olvasókat a Budapesti Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda megbízott ügyvédjeként. To-
vábbra is minden kedden 16 és 19 óra, valamint minden pénteken 9 és 12 óra között várom Önöket a VII. kerület, Wesse-
lényi u. 17. szám alatt, ahol bármilyen jellegű jogi problémával felkereshetnek. Tisztelettel: dr. Baki Ágnes  ügyvéd
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Tisztelt Erzsébetvárosi Polgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fidesz - Ma-
gyar Polgári Szövetség Erzsébetvárosi Szer-
vezetének Információs és Szolgáltató Irodá-
jában (Bp., VII. Klauzál tér 16. tel.: 351-7330)
az alábbiak szerint tartjuk képviselõi foga-
dóóráinkat:
� Minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óráig a Fi-
desz irodájában: VII. ker. Klauzál tér 16. tel.:
351-7330 - LENDVAI BÉLA, a Pénzügyi Bizott-
ság elnöke, a Gazdasági bizottság, és a Kerü-
letfejlesztési Bizottság tagja
� Minden hónap elsõ hétfõjén 15-17 óráig a
Baross tér 19. szám alatti irodaépület földszint-
jén: - CZIBULA CSABA, a Fidesz helyi szerve-
zetének alelnöke, az Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke, a Gazdasági Bizottság, és a
Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság
tagja
� Minden hónap második szerdáján 16.00 órá-
tól - GERENDAY ÁGNES a Jogi Bizottság, a
Kerületfejlesztési Bizottság és a Mûvelõdési Bi-
zottság 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 Köz-
gyûlés Kulturális bizottságának tagja, a helyi
önkormányzat humánpolitikai tanácsnoka, az
Egészségügyi Bizottság és a Szociális Bizott-
ság tagja.
� Minden hónap negyedik hétfõjén 16-18 óráig
a Fidesz irodájában: VII. ker. Klauzál tér 16. tel.:
351-7330 - PUSKÁS ATTILA SÁNDOR frak-
cióvezetõ, gazdasági tanácsnok, az EU Integrá-
ciós Bizottság és az Informatikai Bizottság tag-
ja. - HALLER GYULA emberjogi tanácsnok, az
EU Integrációs Bizottság, az Informatikai Bizott-
ság és a Mûvelõdési Bizottság tagja.
Amennyiben bármilyen segítségre lenne
szükségük, forduljanak hozzánk bizalom-
mal, képviselõink készséggel állnak az Önök
rendelkezésére.

� KOROMZAY ANNAMÁRIÁNAK, az 1. vá-
lasztókerület képviselõjének következõ fogadó-
órája 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 ut-
ca 103. szám alatti  SZDSZ irodában lesz.
� GÁL GYÖRGYNEK, a 10. választókerület
képviselõjének következõ fogadóórája  2005. ja-
nuár 7-én pénteken 15-tõl 18 óráig a Dob utca
103. szám alatti SZDSZ irodában lesz.
� DR. BOLESZA EMÕKÉNEK, a 4. választóke-
rület 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. ja-
nuár 25-én, kedden 16-tól 18 óráig a Dózsa
György  út 46. szám alatti Nyugdíjas Házban
lesz.
� BALOGH ERIKA képviselõ következõ foga-
dóórája 2005. január 17-én, hétfõn 16-tól 18
óráig a Polgármesteri Hivatalban lesz.
� KARDOS PÉTER képviselõ következõ foga-
dóórája 2005. január 25-én. kedden,  16-tól 18
óráig a Dózsa György út 46. szám alatti Nyugdí-
jas 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

� 2. választókerület: GERGELY JÓZSEF
képviselõ minden hónap 1. keddjén, 17-18.30
óráig a Dohány u. 32. szám alatti  Általános Is-
kolában tartja fogadóóráját.
� 3. választókerület: DR. HAHN GYÖRGY
képviselõ minden pénteken, 17-19 óráig a
Nagydiófa u. 32-34. fszt. alatti helyiségben tart-
ja fogadóóráját.
� 5. választókerület: DEVOSA GÁBOR kép-
viselõ minden hónap 2. szerdáján, 16-18 óráig
az Erzsébet krt. 40-42. szám alatti helyiségben
(fszt.) tartja fogadóóráját.
� 6. választókerület: DR. KISPÁL TIBOR kép-
viselõ minden hónap 2. hétfõjén, 16-18 óráig a
Király u. 97. szám alatti Idõsek Klubjában tart-
ja fogadóóráját.
� 7. választókerület: RIPP ÁGNES képviselõ
minden hónap 3. hétfõjén, 16-18 óráig az Er-
zsébet krt. 40-42. földszintjén tartja fogadóórá-
ját.
� 9. választókerület: DR. VEDRES KLÁRA
képviselõ minden hónap 1. csütörtökén, 17-19
óráig az Alsóerdõsor u. 14. szám alatti Általá-
nos Iskolában tartja fogadóóráját.
� 11. választókerület: FEDRID GÁBOR kép-
viselõ minden hónap 1. szerdáján, 17-19 óráig
a Peterdy u. 16. szám alatti Nyugdíjas Házban
tartja fogadóóráját.
� 12. választókerület: SCHMIDT ZOLTÁN kép-
viselõ 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 fogadó-
óráját.
� 15. választókerület: DR. FRISCH GÁBOR
képviselõ minden hónap 1. keddjén, 17-19 órá-
ig az Alsóerdõsor u. 14. Általános Iskolában
tartja fogadóóráját.
� 16. választókerület: BÁN IMRE   önkor-
mányzati és parlamenti képviselõ minden hó-
nap 1. keddjén, 17-19 óráig a Százház u.
Sportcsarnokban tartja fogadóóráját.

MMMMSSSSZZZZPPPP    FFFFOOOOGGGGAAAADDDDÓÓÓÓÓÓÓÓRRRRÁÁÁÁKKKKFFFFIIIIDDDDEEEESSSSZZZZ FFFFOOOOGGGGAAAADDDDÓÓÓÓÓÓÓÓRRRRÁÁÁÁKKKK SSSSZZZZDDDDSSSSZZZZ    FFFFOOOOGGGGAAAADDDDÓÓÓÓÓÓÓÓRRRRÁÁÁÁKKKK

A „JÖVÕ SZÁZAD ZENÉJE” ALAPÍT-
VÁNY köszönetet mond mindazoknak,
akik az SZJA 1%-át az alapítvány részére
ajánlották fel. Egyben közli, hogy a 179
913 forintot a Molnár Antal Zeneiskola mû-
ködtetésének könnyítésére, a hangszerál-
lomány bõvítésére, javításokra használja
fel.

Adószám: 170 80039-1-42 

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

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

A Közös Dolgaink Alapítvány célja a közvetlen
demokrácia helyi lehetõségeinek kialakítása, a
tehetséges, hátránnyal induló emberek anya-
gi-, oktatási- és erkölcsi támogatása, a maguk-
ra maradt, idõs emberek közvetlen támogatá-
sa, a tehetõsebbek mozgósítása mindezek ér-
dekében. Bejegyzési szám: 9252, Adószám:
18184503-1-42
Számlaszám: 11707024-20451941

Az Erzsébetvárosi Hadirokkantak Egyesü-
lete célja a hadirokkantak, hadiözvegyek,
hadiárvák segítése, együtt tartása, egész-
ségügyi problémáik csökkentése.
Bejegyzési szám: 6675, Adószám:
18154599-1-42
Számlaszám: 11707024-20454803

1111%%%%    1111%%%%    1111%%%%    1111%%%%    1111%%%%    1111%%%%
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SIMON PÉTER, az MDF önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart minden hétfõn, 17-
19 óra között, az MDF irodában, (Király utca 43-
45.)
Az MDF iroda nyitvatartása: hétfõtõl-péntekig
17-19 óra között.
Tel: 06 30 6552 826; Fax: 3221 417.

MMMMDDDDFFFF    FFFFOOOOGGGGAAAADDDDÓÓÓÓÓÓÓÓRRRRÁÁÁÁKKKK

Magyar Vöröskereszt felhívása
az ázsiai földrengés és szökõár
áldozatainak megsegítésére 

A Magyar Vöröskereszt felhívással fordul a mag-
yar lakossághoz, az intézményekhez, vállala-
tokhoz és cégekhez, hogy a súlyos emberáldoza-
tokat követelõ ázsiai természeti katasztrófa
sebesültjeinek segítséget nyújthasson.
A segítségnyújtás számlaszámai: 
MKB Rt. 10300002- 20329725-72273285, 
MKB Rt. 10300002-20329725-00003285
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� Eladó, azonnal költözhető 62 nm-
es kettő szobás polgári lakás a Városli-
getnél. 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

� Kiemelkedő mellékjövedelem a
Wellnessben, kötetlenül, otthoná-
ból irányítva. Korhatár, ügynökös-
ködés 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 ro-
letta szerelés-javítás, hétvégén is. Tel.:
261-7298, 06(30)318-5217

�Marek József utcai másfél szobás
emeleti öröklakás eladó. Tel: 06-20-
585-01-95
� Színes televíziók helyszíni javítása,
kiszállási díj nélkül. Puska Géza 342-
6425 (üzenetrögzítő is) 

�Pedagógiai asszisztens dajkaképzés
indul Budapesten januárban. Kasza
Szakképzés 06-1-276-59-18.
�Psyhodráma önismereti csoport in-
dul. Kapcsolat és életvezetési problé-
mákkal küzdőknek is. Tel.: 06(20)316-
5518, 06(30)279-0278
� Ajtó-, ablak javítás, illesztés, zár-
cserék garanciával. Horváth Ákos. Tel.:
06(30)9628-704

�Eladó kerületi lakásokat keresünk
ügyfeleink részére. www.vivaott-
hon.hu  239-0461, 06(30)349-1752
�KÖLTÖZTETÉS olcsón, szaksze-
rűen! INGYENES pótkocsi, dobozok!
Bauer-Teher 292-1612, 06(30)944-
3717

�MATEMATIKA kétszintű érettsé-
gire rugalmas felkészítés garantált
eredménnyel. Tel.: 250-2003,
06(20)9344-456

� Zármester! Gyorsszolgálat! Ajtó-
nyitás, zárszerelés, betörésbiztos heve-
derzár-szerelés betörésvédelem, laka-
tosmunkák!  Tel.: 06(30)9613-794
�Órajavítás, antik órák teljes resta-
urálása. Órák, elemek, csatok, óraszíjak
minden méretben! Tel: 06-70-505-56-
20. VII. Murányi u.-Garay u. sarok.
WEB: jungoras.hu. Ezen hirdetés fel-
mutatójának 10% kedvezmény. 

�Desztillált víz eladó. Házhoz szállít-
va 150 Ft/10 liter. Gyógyszertári tiszta-
ságú. Tel.: 409-0139, 06(30)212-4735

��  Kiadó-eladó ingatlanokat ke-
resünk a kerületben! www.ingat-
lanabc.net Tel.: 351-9578.  

� Fogsorjavítás megvárható! Fog-
pótlások kedvező áron. Gyulai,  Erzsé-
bet krt. 51. Fsz. 5. Tel.: 342-3429,
06(30)231-1519

CCOOMMPPUUTTEERR

SSHHOOPP
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

� Lakásfelújítást, kőműves mun-
kákat, burkolást vállalunk. Tel.:
06(30)232-2928

�� Ablakszigetelés! Ajtók, ablakok
szigetelése, zárjavítása, beállítása.
Szenczi Attila 06(30)9-865-888

��Budapesti kárpótlási jegyért a leg-
többet fizetem! Tel.: 317-7628,
06(30)922-7996

� Üvegezés! Ajtók, ablakok üvege-
zését vállalom a helyszínen is. Szenczi
Attila 06(30)9-865-888

�� Keresse Társát Györgyi Asszony-
nál. Újévi ajándékunkat fogadja szere-
tettel. Az 50-70 év közötti Hölgyeknek
és Uraknak 50-70 %- kedvezményt biz-
tosítunk. Telefon: 326-5989, reggel 8-
10-ig, este 20-22-ig.

�� Jövedelemkiegészítés - ingyenes
Oriflame tagsággal. Kozmetikumok for-
galmazásához munkatársakat keresünk.
06-20-445-35-00, 06-70-36-96-778

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

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

�� ÁLLATÚTLEVÉL ÉS  MICROCHIP
��Általános betegellátás, 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

„Nosztalgia”
Régiségek, ritkaságok 

boltja
Vásárolunk teljes hagyatékot
lomtalanítással, régi bútort,
szőnyeget, porcelánt, fest-
ményt, játékot és mindent
ami régi….

Üzlet:  1072 Klauzál utca 1.
Tel.: 322-88-48
06-30-944-2929

A Magyar Színház (Hevesi
Sándor tér 4.) előcsarnokában
Lukács Margit születésének 90.
évfordulója tiszteletére rende-
zett emlékkiállítást láthatnak az
érdeklődők. Lukács Margit
(1914. december 22. - 2002.
február 4.) a Színiakadémia el-
végzése után 1937-ben szerző-
dött a Nemzeti Színházhoz,
amelynek társulatához haláláig
hű maradt. Vendégművészként
játszott az Operaház, az Erkel
Színház, a Zeneakadémia, a Bu-
dapesti Kamaraszínház produk-
cióiban. 2000-től a Pesti Ma-
gyar Színház társulatához tar-
tozott. 

Lukács Margit

emlékkiállítás
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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! 

FFFFÕÕÕÕZZZZZZZZÜÜÜÜNNNNKKKK EEEEGGGGYYYYÜÜÜÜTTTTTTTT FFFF IIIINNNNOOOOMMMMAAAATTTT !!!!

Könnyû ételek az ünnepek után

Sárgarépakrém leves
Hozzávalók: 80 dkg sárgarépa,
7,5 dl zöldséglé (leveskockából),
1 ek. liszt, só, bors, pár csepp cit-
romlé, csipetnyi cukor, 2 szelet
kenyér, 3 ek. tejszín, apróra vá-
gott petrezselyem, kapor, vagy
metélőhagyma.
A megmosott, megtisztított sár-
garépát kis kockákra vágjuk és a
felforralt zöldséglében puhára
főzzük. A megpuhult sárgarépát
a főzőlével együtt, géppel, püré-
vé zúzzuk, majd a tejszínnel és
liszttel behabarjuk. Sóval, bors-
sal, citromlével és cukorral íze-
sítjük. A kenyeret kockákra vág-
juk vajban megpirítjuk és tálalás-
kor a zöldfűszerekkel díszített le-
vesbe szórjuk. 

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

tojássárgája, 5 dkg vaj, 20 dkg
enyhén füstölt nyers sonka, 2 tojás,
1 dl tejföl, szárított bazsalikom.
A brokkolit megtisztítjuk, ke-
mény szárrészét eltávolítjuk, kis
rózsáira szedjük és a felforrt sós
vízben 7 percig előfőzzük, le-
csöpögtetjük és hagyjuk kihűl-
ni. 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 rá-
halmozzuk a leszárított brokko-
lit. A tojásokat felverjük a sóval
és tejföllel, belekeverjük a ba-
zsalikomot és ráöntjük a brok-
kolira. Előmelegített, 200 fokos
sütőben 30 percig sütjük.

Sajtos, sonkás tonhal
Hozzávalók: 8 vékony szelet ton-
hal, 4 vékony szelet sajt, 4 szelet

pulykamell-sonka, 1 citrom leve,
só, őrölt bors, kakukkfű, paníro-
záshoz liszt, tojás, morzsa, olaj a
sütéshez.
A halszeleteket besózzuk, bor-
sozzuk, kakukkfűvel meghint-
jük, majd meglocsoljuk a cit-
romlével. Állni hagyjuk körül-
belül 15 percig. 1-1 szelet hal
közé 1 szelet sajtot és sonkát te-
szünk, fogvájóval összetűzzük,
majd panírozzuk és forró olaj-
ban aranysárgára sütjük.
Krumplipürével és citromkari-
kával tálaljuk. 

Tejföl torta
Hozzávalók: 1 liter tejföl, 3 cso-
mag (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 mel-
lé fektetjük, ráadagolunk a tej-
fölből. Ezt még kétszer megis-
mételjük, tehát három sor pis-
kótát teszünk a tálba. Az utolsó
sor tejfölre ráhintjük a kakaó-
port és 1-2 napig hűtőben állni
hagyjuk. 

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

Diák a tanárhoz:
- Tanár úr kérem! Én
nem érdemlem meg
ezt az egyest.
- Egyetértek vele fiam,
de sajnos ez a legki-
sebb jegy, amit adha-
tok.

***
A főpincér kétség-
beesetten könyörög az
új felszolgálónak:
- Béla, vegye végre tu-
domásul, hogy egy
nemzetközi gyors ét-
kezőjében dolgozik, és
ne hajigálja ki az aj-
tón a részeg vendége-
ket!

***
A titoktartás olyan szi-
lárd halmazállapotú
dolog, ami alkoholban
oldódik.

☺☺ ☺☺ ☺☺

Országgyûlési
képviselõi 
fogadóóra
Filló Pál, Erzsébetváros or-
szággyûlési képviselõjé-
nek idei elsõ fogadóórájára
január 20-án csütörtökön,
17-19 óra között kerül sor.
A fogadóóra helye az Ist-
ván utca 29. szám alatti
képviselõi iroda. Bejelent-
kezni nem kell.
Fogadóórákról és egyéb
programokról a www.fillo.hu
honlapon kaphatnak friss
információkat.

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.

Mûvészetbarátok Erzsébetvárosban
A régi pesti kabaré han-
gulatát idézi a Spinozá-
ban (Dob utca 15.) janu-
ár 15-én 16 órakor kez-
dődő Pesti Cabaret című
előadás. Szereplők: Igó
Éva, Vallai Péter, Kocsis
Gergely, Fesztbaum Bé-
la.
Heltai Jenő és Tóth Ár-
pád írásai alapján kup-
lék, táncok, humor és
szatíra kerül színpadra

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

Kabaré a Spinozában

A Spinozában minden szer-
dán ingyenesen látogatha-
tó koncertet rendeznek. A
30 perces hangversenyso-
rozat következõ alkalma ja-
nuár 19-én lesz, Bach he-
gedû-csembaló szonátáit
Bozzai Balázs és Dinyés
Soma adja elõ. Január 26-
án Mozart zongora zenét
játszik Zsoldos Balázs. A
koncertek 13 órakor kez-
dõdnek a Dob utca 15.
szám alatti Spinozában.

DDDDÉÉÉÉ LLLL IIII KKKK OOOO NNNN CCCC EEEE RRRRTTTT EEEE KKKK

Topogó táncház
az idõseknek
Zenés, táncos rendez-
vényre várják az  idõseb-
beket, minden csütörtökön
15-19 óráig az Almássy téri
Szabadidõközpontban. Be-
lépõdíj: 400 Ft, klubtagok-
nak 300 Ft.

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

Az Erzsébetvárosi Védõnõi
Szolgálat minden érdeklõ-
dõt szeretettel vár január
21-én 10 órától 12 óráig
tartó elõadás/beszélgeté-
sére, melynek témája a Já-
ték. - Miért jó a játék? Gye-
rekek-felnõttek játéka,
együtt játszás. Játékfajták
régen és ma. - Helyszín:
Rottenbiller utca 27. Tele-
fon: 351-01-01. A részvéte-
li szándékot elõre kérik je-
lezni.

Időszaki interaktív kiállítást
tekinthetnek meg az érdek-
lődők a Városligetben talál-
ható Vajdahunyadvárban
május 22-ig. A kert élővilá-
gának rejtélyeit látványos
fényképeken és rajzokon
tanulmányozhatják a láto-
gatók, miközben játékosan
próbára tehetik és bővíthe-
tik tudásukat egy modern,
interaktív réten. A kiállítá-
son a kisebb gyerekek is ta-
lálnak maguknak titkokat,
látni- és megfigyelnivalót,

melyet „gyermeki nyelvre”
próbáltak lefordítani. Nyit-
va: hétköznap 10-től 16
óráig, szombaton-vasárnap
10-től 17 óráig, hétfő szün-
nap. 

A kert titkai a Városligetben

Görög táncház
Minden vasárnap 18-22
óráig Sirtos görög táncház
az Almássy téri Sza-
badidõközpontban. Belé-
põ: 800 Ft.
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