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A szeretet ünnepén
Ismét eltelt egy év, utcáinkon felcsillantak a
karácsonyi fények, a lakásokban csokoládé,
szegfűszeg, narancs illata árad, az emberek
lelkében egyre erősebben, egyre követelőzőbben
jelentkezik a szeretet, a béke vágya. Nagyon
„sűrű” napokat éltünk át az elmúlt hetekben, de
természetes, hogy az emberek nyugalomra vágynak. Az adventi hetekben sokféleképpen készülünk
az ünnepre, a karácsony előtti napok pedig már az
ünnepvárás pillanatai mindenki számára. Nincs
különbség szegény és jómódú, fővárosi és vidéki,
magyar és külföldi között - mindenki egyformán
szeretetre vágyik és szeretetet kíván adni. Segítsük
egymást abban, hogy mindenkinek egyformán
szép ünnepe legyen! Kívánom kedves erzsébetvárosi lakótársaimnak, hogy ez az ünnep alkalom legyen arra, hogy boldogabbá, összetartóbbá
legyenek a családok, barátok, szomszédok,
lakóközösségek! Kívánom minden kerületi lakónak, Erzsébetváros barátainak, támogatóinak,
hogy közös álmaink az új évben valóra váljanak!

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok
minden kedves
erzsébetvárosi lakónak!
Hunvald György polgármester

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

Az önkormányzat
ingyenesen
hívható
telefonszáma:
06-80-204-531
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D e c e m b e r b e n m e g s z ü l e t e t t a z o k m á n y,
de csak januárban vált hivatalossá

Erzsébetváros 125 éves
1873-ban Pest, Buda, Óbuda és a Margitsziget Budapestté
történt egyesítésekor a fővárost közigazgatási kerületekre osztották. A
túlságosan naggyá
fejlődött Terézvárost ekkor választották ketté: a VI. és
VII. kerületre. A két
kerület határa a Király utca lett, ettől
északra a VI. kerület, délre a VII. kerület helyezkedik el.
A fővárosi közgyűlés
1881. december 14-én
tárgyalta „számos VII.
kerületben lakó bizottsági tag indítványát”,
melyben kérik, hogy a
jövőben a főváros VII.
kerületét „Erzsébetvá-

ros”-nak nevezzék. A
közgyűlés az indítványt
egy hangúan helyeselte
és lelkesen elfogadta, és
azt továbbította a miniszterelnök úrhoz, hogy
a szükséges intézkedéseket megtegye. A főpolgármester az 1882. január 25-én tartott közgyűlésen felolvasta a belügyminiszter úr leiratát,
„mely szerint Ő császári
és apostoli kir. Felsége

folyó év január 17-én
kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy a főváros
VII. kerülete a királyné
Őfelsége tiszteletére, ennek hozzájárulásával,
Erzsébetvárosnak elnevezhető.”
Januári lapszámunkban részletesen
megemlékezünk
„Erzsébetváros megszületésérõl”.

FELHÍVÁS!

Régi fotókat, dokumentumokat
keresünk
Jövõre sorozatot szeretnénk indítani a kerület múltjáról.
Kérjük olvasóinkat, hogy akinek a rendelkezésére állnak
régi dokumentumok, fényképek, akár családi levelezések,
juttassák el szerkesztõségünkhöz azok másolatát, hogy a
személyes emlékeken keresztül átfogóbb képet alkothassunk Erzsébetváros múltjáról!

Ismét karácsonyi fényárban úszik a kerület és a teljes belváros. Több mint 10 kilométer
hosszan apró fénypontok övezik a fákat, üstökösök, római pajzsok, harangok, fénymasnik, és a sarkcsillagot illusztráló tradicionális motívumok díszítik az oszlopokat. A díszfényt a belsõ kerületek polgármesterei és a fõpolgármester közösen kapcsolták fel. Az
ünnepi hangulatot keltõ illusztrációban január 7-ig gyönyörködhetünk.

KERÜLETI
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Mikulás-party az Alsóerdõsorban

Az Alsóerdősori Ének-zene Tagozatos Általános Iskola és
Gimnáziumban idén először
rendeztek Tanárok-Szülők Bálját. A rendezvény szervezőjétől,
Móri Árpádné igazgatóhelyettestől megtudtuk, hogy a partyn
110 szülő és pedagógus vett
részt. Természetesen, mint minden hagyományos bálon, itt is
vacsorával, tombolával, rendkívül színes műsorral várták a

vendégeket. A műsort az iskola
gimnazista diákjai állították
össze, a repertoárban szerepelt
ének- és zenei előadás, hastánc-,
versenytánc- (szamba, rumba,
cha-cha-cha) és néptánc bemutató is. A vendégek szórakoztatására még extrém táncversenyt
is szerveztek. A résztvevők
megegyeztek abban, hogy a jó
hangulatú rendezvény valószínűleg hagyományteremtő lesz.

Ajándékok a kiscipőkben

Nagy volt az izgalom és a
várakozás december 6-án a
Dob Óvodában. Kezdetét
vette az óvoda hagyománya
szerint megrendezett
Mikulás ünnepség:
miután a megtisztított
cipőcskék az ablakokba kerültek, a gyerekeknek mesejátékot
adtak elő az óvónők.
A bábjátékot és a közös
éneklést követően a gyerekek lázas örömmel bontogatták a személyes, illetve a csoportoknak
szánt ajándékokat, amelyeket a mese alatt a

Mikulás becsempészett a cipőikbe. A hangulatos ünnepség
résztvevője volt Ripp Ágnes, a
művelődési bizottság elnöke is.

Mikulás-cirkusz

Mi van a puttonyban?
Erzsébetvárosban
immár hagyomány,
hogy december elején a kerületi iskolák
alsósai, az óvodák
apróságai és a nagycsaládosok gyermekei számára az önkormányzat egy teljes délutánra kibérli
a Fővárosi Nagycir-

kuszt. A gyerekek a
„Mi van a puttonyban”
című műsort tekintették
meg. Az önkormányzat
mikulásajándéka 1750
erzsébetvárosi kisgyermeknek szerzett felejthetetlen emlékeket.
Képünkön a Fővárosi
Nagycirkusz porondjának ünnepi bejárata.
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Visszatekintõ – Válogatás az idei lapszámokból
Január - 2006/1. szám
KUTYACHIP
A kerületi önkormányzat 8 millió
forintot nyert az eb-azonosító
rendszer kiépítésére. Az ingyenes
kutyachip-program idén novemberben befejeződött.
Január - 2006/2. szám
GARAY PIAC
A Garay piac bezárása és az új bevásárlóközpont építése a kerület
rehabilitációs terveiben a legnagyobb beruházások közé tartozik.
Januárban az árusok megismerkedtek jövendőbeli helyükkel. A
„piac” azóta már majdnem teljesen elkészült, környezetében a lakóházakat felújította az önkormányzat.
Február - 2006/3. szám
ÚJ KERÜLETI HONLAP
Erzsébetváros önkormányzata
már régóta üzemeltette a kerületi
honlapot, ám az információtechnológia fejlődése ma már más, új
követelmények elé állítja a szolgáltatókat - a régi honlap tehát
megérett a cserére.
ERZSÉBETVÁROS
CIGÁNYZENEKARA
Országosan is a legelsők között
foglalkoztatnak Erzsébetvárosban állás nélküli roma zenészeket
közhasznú munka keretében. A
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének különdíját,

a roma zenészek foglalkoztatására készített programmal kerületünk nyerte.
Március - 2006/4. szám
FEJLŐDŐ KÖZBIZTONSÁG
Az újra működő, immár a rendőrség által üzemeltetett térfigyelőrendszer, a közterület-felügyelet és
a velük együttműködő, tavaly alakult kerületőrség munkája mára a
legbiztonságosabb kerületek egyikévé tette Erzsébetvárost.
Március - 2006/5. szám
INGYEN-NET
UPC-s fellebbezésen csúszik több
ezer család „ingyennete”. A kiírásra került pályázatot az UPC Magyarország megfellebbezte. Hunvald György polgármester bejelentette: Az önkormányzat a döntés ellen fellebbezéssel él.
Április - 2006/I. különszám
Az országgyűlési választásokkal
kapcsolatban tájékoztatót adott ki
a Helyi Választási Iroda.
Április - 2006/6. szám
UTCANÉV- ÉS
HÁZSZÁMTÁBLA CSERE
A VII. kerület összes utcanév- és
házszámtábláját kicseréltette a helyi önkormányzat.
Április - 2006/7. szám
TÁVFELÜGYELET
A közbeszerzési eljárás lebonyolí-

Karácsonyi ünnepség a Bábszínházban

tása után a Securitas Biztonsági
Szolgáltatások
Magyarország
KFT. vezetőjével aláírták a a szerződést a kerületi térfigyelő-rendszerrel támogatott távfelügyeleti
rendszer kiépítésére.

Augusztus - 2006/13. szám
VESZÉLYESHULLADÉK
GYŰJTÉS
10 tonna veszélyes hulladéktól szabadultak meg a helyiek az önkormányzat által szervezett gyűjtésen.

Április - 2006/II. különszám
Választás előtt minden jelölt azonos terjedelemben mutatkozott be
a kerület lakóinak.

Szeptember - 2006/14. szám
CSIKKGYŰJTŐK
A fővárosban először Erzsébetváros önkormányzata szereltetett fel
„csikkgyűjtő” szemeteseket.

Május - 2006/8. szám
GARAY BOKRÉTAÜNNEP
A kerület közkedvelt „piacára” április 21-én került fel az építkezés
legmagasabb pontjának elérését
jelképező bokréta.
A VÁLASZTÁS
EREDMÉNYE
A 9. választókerületben Filló Pál, a
10-ben dr. Szabó Zoltán mellett voksoltak a legtöbben.
Május - 2006/9. szám
NEW YORK PALOTA
Hosszú évek után kikerült az
állványok alól, és megnyitotta kapuit az erzsébetvárosi csodapalota.
Június - 2006/10. szám
FÉNYÁR A RÓZSÁK TERÉN
Hivatalosan is átadták május közepén a Rózsák terei templom díszkivilágítását.
Június - 2006/11. szám
HURRÁ! NYARALUNK!
Gyermektáborok Balatonmárián,
Losoncon, napközis tábor az Orczy-kertben.
Július - 2006/12. szám
DÍJAZOTT HIVATAL
Erzsébetváros hivatala az idei Magyar Közigazgatási Minőség Díj
nyertese.

Négyszáz kerületi iskolást, elsõsorban szociálisan rászoruló családok
gyermekeit látták vendégül azon a karácsonyi ünnepségen, amelyet a szociális iroda szervezett december 8-án. A Bábszínházban megrendezett,
hangulatos ünnepségen a Télapó köszöntötte a gyerekeket, akik ezt
követõen megtekintették a Diótörõ címû zenés pantomim- és bábjátékot.

Szeptember 2006/III. különszám
Önkormányzati választásokra készült a kerület. Bemutatkoztak a
polgármester-, képviselő, és kisebbségi jelöltek, és olvasóink a
Helyi Választási Iroda részletes
tájékoztatóját is olvashatták.
Szeptember - 2006/15. szám
ÚJABB DÍJ AZ
ÖNKORMÁNYZATNAK
Erzsébetvárosé az Idősbarát Önkormányzat Díj.
Október - 2006/16-17. szám
POLGÁRMESTERVÁLASZTÁS
2006-2010 – Erzsébetváros polgármestere: Hunvald György
November - 2006/18. szám
ÚTFELÚJÍTÁSI TERV
A kerületben jövőre megújul a Városligeti fasor, a Lövölde tér, a
Damjanich utca, a Verseny utca és
a Wesselényi utca is.
December - 2006/19. szám
ÚJABB DÍJ A HIVATALNAK
A Magyar Minőség Társaság ünnepélyes keretek közt átadta a Magyar Minőség Háza Díjat, melyet
Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala nyert.
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Ünnepi fogások szilveszterre
Ó, a várva várt ünnepek… Az ünnepekhez rengeteg hagyomány kapcsolódik, melyeknek csodálatos erejük van: karácsonykor az is
halat eszik, aki nem böjtöl, szilveszterkor a szerencsére áhítozva az is lencsét főz, aki nem hisz a babonákban. Most két szilveszteri
recepttel szeretnénk kedveskedni hűséges olvasóinknak.

Korhelyleves
Hozzávalók: 400 g savanyú káposzta, 4 db sertésvirsli, 1 közepes
fej hagyma, 2 evőkanál teljes kiőrlésű liszt, 2 evőkanál olaj, 2 gerezd
fokhagyma, 1 kiskanál pirospaprika, oregánó, só. A tálaláshoz tejföl. A lisztet szárazon megpirítjuk, majd az olajat ráöntjük, piros-

paprikával megszórjuk, és hideg
vízzel felengedve simára keverjük.
Hozzáadjuk a savanyú káposztát,
és annyi vízzel hígítjuk, amennyi
levest szeretnénk, majd puhára
főzzük. Megsózzuk, oregánóval,
apróra vágott vörös-és fokhagymával fűszerezzük. Betétnek virsli
karikákat főzünk bele. Ha feljöttek

a leves tetejére, tejföllel dúsítva tálaljuk.

Sangria, a
spanyol bólé
Hozzávalók: 2 üveg édes vörösbor, 1
üveg félédes pezsgő, 1 dl narancslikőr vagy konyak, 4 narancs, 2 citrom, egy kevés méz vagy cukor (íz-

lés szerint). A narancsot és a citromot feldaraboljuk, a borban feloldjuk a cukrot vagy a mézet, hozzáadjuk a narancslikőrt vagy konyakot és
ráöntjük a gyümölcsökre. Kb. 1 órára a hűtőbe tesszük. Fogyasztás előtt
hozzáöntjük a pezsgőt, és jégkockát
teszünk a poharakba. A narancsból
facsarhatunk hozzá egy kis levet is.
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Boldog Karácsonyt mindenkinek!
A Karácsony szinte az egész
világon ugyanazt jelenti: az
emberek békében, szeretetben ünneplik meg a kis Jézus születését.
A tél legnagyobb ünnepén karácsonyfát állítunk, ünnepi vacsorával készülünk és megajándékozA karácsonyi ünnepet megelõzi az
Advent. Ezt a négy hetet 4 gyertyás
koszorú jelképezi. A várakozás ideje
alatt minden vasárnap meggyújtunk
egy gyertyát, amely a keresztény mitológiában szimbolikusan Jézus eljövetelét jelenti. Régen úgy tartották,
hogy a koszorú elûzi a gonosz szellemeket, kör alakú formája pedig az
örökkévalóság jelképe, a varázserõé,
ami soha nem múlik el. Minden
újabb gyertya meggyújtásával egyre
közelebb kerülünk a karácsonyhoz,
és a szenteste már a teljes gyertyakoszorú fényénél ül össze a család.

zuk szeretteinket. Krisztus születésének ünneplése egybekapcsolódik a téli napforduló ünnepével.
Napfordulókor a fény diadalát, az
élet megújulásába vetett hitét ünnepelték. A napforduló egy újabb
év eljövetelét, és az év leghoszszabb éjszakáját jelenti. Ekkortól

A fenyõfa díszítése
Az ünnep nélkülözhetetlen
kelléke a feldíszített fenyőfa.
Bár díszítése az idők során sokat változott, a
gyertyák és a csillagszórók az ünnep pótolhatatlan kellékei maradtak.
A fenyő díszei régebben
természetes anyagokból, fából, textilből készültek, az ágakra diót,
piros almát és mézes pogácsát
akasztottak, a fa tetejére angyalkát, csillagot helyeztek. A díszí-

Szilveszter és újév
Szerencsénket
elõidézõ babonák
Szilveszter estéje és éjszakája régen és ma is az ünneplések, mulatságok, az óévtől
való búcsú és az új év köszöntésének jegyében telik.
A mondás szerint amilyen
az újév napja, olyan lesz az
egész esztendő is.
Ez az időszak talán a leggazdagabb babonákban. Sokan még ma
is álarcot tesznek fel, hogy a hagyomány szerint elijesszék az
óévet magával vivő szellemet.
Sok helyen szerencsepogácsát
készítenek ezen a napon, amelynek még az óévben el kell fogynia. A közepébe érmét sütnek, és
aki megtalálja, azt éri az új esztendőben a legnagyobb szerencse. Az ilyenkor szokásos hagyományos ételek is az anyagi gyarapodást, a bőséget hivatottak előidézni. A bab, a lencse fogyasztása szerencsét hoz, csakúgy, mint a
malachúsé, mert a "malac előtúrja a szerencsét". Ellenben tilos a
baromfihús evése, mert úgy tartják, a baromfi - hátrafelé rúg - elkaparná a szerencsét.
Szokás még az ólomöntés
vagy faggyúöntés, melyeknek
felolvasztott majd lehűtött anyagából formálódott alakzat utal a
jövendőre. Ugyanakkor az ilyenkor kimondott szó varázserejében

kezdenek az éjszakák újra rövidülni, a nappalok pedig hosszabbodni. Krisztus születésekor a betlehemi csillag szintén a fényt szimbolizálja, második napként tündököl.
Jelzi, megérkezett az, aki az emberiség bűneiért fényként küzd majd
a sötétséggel.

is hittek a régiek, a köszöntések,
versikék némelyike még ma is
előfordul, a jókívánságok nélkül
pedig nem múlhat el ez az ünnep.

téshez hozzá tartozott a szaloncukor, melyet korábban házilag
készítettek el, a kész
cukorkákat színes papírba csavarták be. A
fa-díszítés technikája
nagyjából a 90-es
években változott meg.
A szivárvány minden
színében csillogó díszítést felváltotta a szolidabb egy szín - az arany, a piros,
a fehér-ezüst vagy akár a kék használata.
ÚJÉV,
JANUÁR ELSÕ NAPJA
Az ókori Rómában március elsejével kezdõdött az év, január elseje
a Julius Caesar-féle naptárreform
után vált évkezdõ nappá, általánossá pedig a Gergely-féle naptárreform (1582) tette. Véglegessé
1691-ben lett,
amikor XI. Ince
pápa megtette e
napot a polgári
év kezdetévé.

Pezsgővel koccintunk
A szilveszter éjszaka klaszszikus itala a pezsgő, mely
hosszú ideig csak a leggazdagabbak kiváltsága volt.
Első ízben borból pezsgőt
Dom Perignon francia
szerzetes állított elő az
1600-as évek végén.
A szerzetes véletlenül készítette
a habzó italt, melyet nagyon sokáig csak a gazdagok fogyasztottak. Az ital erjesztéssel készül, melyet a XIX. század közepéig egyedileg, üvegenként
végeztek, így egy palack pezsgő
elkészítéséhez akár 3 év is szükségeltetett. Nem csoda tehát,
hogy csak a leggazdagabbak ünnepi asztalára kerülhetett. A későbbi
tankpezsgő-készítési
technikának köszönhetően egy-
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TA N Á C S O K
ÜNNEP ELÕTT

A fenyõfa
kiválasztása
Hagyomány, hogy az emberek többsége az ünnepek elõtt néhány nappal kivágott fenyõfát vásárol. Ízlés
dolga, kicsit, nagyot, ezüstöt, normannt, lucfenyõt választunk-e. Mindenesetre gyõzõdjünk meg róla,
hogy a fa egészséges! Fogjunk meg
egy ágat, ujjainkat húzzuk végig rajta, ha sok tûlevél marad a kezünkben, válasszunk másikat. Ha azt
szeretnénk, hogy tovább megõrizze
a fa a tûleveleit, minél késõbbre idõzítsük a vásárlás idejét. Praktikus
megoldásnak tûnik a bérelhetõ
(edényes) fenyõfa, amit az ünnepekre néhány ezer forintért lehet kibérelni, majd az ünnepek elteltével a
bérlés helyén visszaváltani.

Kiszárad a fenyõfa?
A gyökeres fát, méretének megfelelõen arányos földlabdával együtt tároljuk, kellõ nagyságú edényben
vagy fóliatasakban. Mielõtt bevisszük a lakásba, a vízpótlás miatt
tegyük bele vízbe vagy agyagpépbe. Késõbb öntözzük a gyökérzetét
és spricceljük az ágait- a nedvesség
biztosítása a legfontosabb dolog az
élõ fa életben tartásához. A gyökeres és a kivágott fára egyaránt vonatkozik, hogy radiátortól, tûzhelytõl
kellõ távolságban helyezzük el!

Ünnepi ételek
A pulyka, a hal az ünnep elmaradhatatlan ételei. Ne feledjük el az ünnepi finomságokat, a mézeskalácsot
és a bejglit sem. Tegyünk az asztalra narancsot, mandarint, egy kis diót, mandulát, aszalt vagy kandírozott gyümölcsöket is.
Békét és szeretetteljes
ünneplést kívánunk!

VÍZKERESZT

szerre már több ezer palack is
előállítható, ezt követően ára
csökkent és a fogyasztói kör is
kiszélesedett. A fényűzés, a
pompa érzése azonban máig
kapcsolódik a pezsgőiváshoz.
Az új év első perceiben elfogyasztott előkelő ital tehát gazdag, fényűző folytatást idéz elő.

A karácsonyi ünnepkör zárása
és a farsangi idõszak kezdete
január 6., Vízkereszt napja, az
egyik legrégebbi egyházi ünnep.
Az egyház ezen a napon emlékezik meg a napkeleti bölcsekrõl (Gáspár, Menyhért, Boldizsár), valamint Jézus megkeresztelkedésérõl. A víz megkeresztelésébõl, megszentelésébõl
ered a vízkereszt elnevezés. Liturgikus vízszentelést végeztek
a templomban, de meghintették
vele a házat is a gonosz szellemek elûzésére. A víz és tömjén
szentelésébõl alakult ki a házszentelés.

HIRDETÉS
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H I R D E T É S F E LV É T E L : G A R AY
 LAKOSSÁGI GYORSSZERVIZ.
Teljes körű gázkészülék javítás, gépi
duguláselhárítás, víz-, villanyszerelés
0-24-ig, hétvégén is! Tel.: 321-8082,
06(20)396-9196
 KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT: dugulás elhárítás, víz-, villany-,
gáz-, fűtésszerelés és gázkészülék javítás anyagbeszerzéssel, garanciával.
Tel.: 321-1826
 Erzsébetvárosi gyorsszerviz: teljes
körű gázkészülék javítás, fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás, víz-, gáz-, villanykészülékek javítása 0-24 óráig, hétvégén is.
Tel.: 321-3174, 06(70)609-2550

GÁZKÉSZÜLÉK
JAVÍTÓ
GYORSSZOLGÁLAT! Cirkók, konvektorok, cserépkályhák, tűzhelyek,
vízmelegítők karbantartása, javítása
garanciával, 0-24 óráig, hétvégén és
munkaszüneti napokon is! Tel.: 2921990, 06(20)334-3438
 Gázszerelő gyorsszerviz 0-24 óráig,
hétvégén is, teljes körű víz-, gáz-, villany- és fűtésszerelés. Tel.: 322-1036,
06(30)3678-675

 Kőműves burkolási, festés-mázolási
munkálatokat, teljes lakásfelújítást vállal. Tel.: 210-6130, 06(20)426-3626
 Vállalkozó vállal vízszerelés, fűtésszerelés, gázszerelés átalakításokat, dugulás-elhárításokat, ingyenes kiszállás,
kőműves munka, burkolás és komplett
lakásfelújítást, nagyobb munka esetén a
nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény.
Tel.: 06(20)9125-128
 Tv, cd javítás garanciával, kiszállási
díj nélkül, javítás esetén. Tel.: 2104281, 06(30)394-4090, 06(70)617-4080
 KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! INGYENES pótkocsi, dobozok!
Bauer-Teher
Tel.:
292-1612,
06(30)944-3717
 Kirobbanó wellness mellékjövedelem, ügynökösködés, kereskedés kizárva! Önálló időbeosztással, érettségivel
előnyben! Tel.: 409-0585, 06(70)6057337, tromvari@t-online.hu

 Gyógypedikűr-manikűr, testmaszszázs. Bajcsy Zsilinszky út 15. Tel.:
06(20)483-5501, 06(30)466-8429, 3024090. Kérésre házhoz megyek!
Moldován Ildikó
 Fogsorjavítás megvárható! Fogpótlások kedvező áron. Gyulai, Erzsébet
krt. 51. f/5. Tel.: 342-3429, 06(30)2311519
 Órajavítás, antik órák restaurálása,
esetleg oda-visszaszállítással. Órák,
elemek, csatok óraszíjak (erős csuklóra is). Tel.: 06(70)505-5620, VII.,
Garay u. 45. Üzletház. Web: www.jungoras.hu
 Villanyszerelő, tapasztalt, régi iparos hibaelhárításokat, villanyfűtés javításokat vállal. Tel.: 337-0338,
06(70)259-0089 Tessék megőrizni!

UTCA
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 Színes televíziók helyszíni javítása,
kiszállási díj nélkül. Puska Géza 3426425 (üzenetrögzítő is)
 Vízóraszerelés, egyéb vízvezeték
szerelés, gázkészülék javítás. Tel.: 2514912
 Redőny, reluxa, harmonikaajtó, rolettaszerelés, javítás hétvégén is! Tel.:
261-7298, 06(30)318-5217
 Pedikűr, manikűr, egészségmegőrző
testmasszírozás a kerületben. Zsóka,
Tel.: 06(30)250-5774. Hívjon bizalommal, házhoz is kimegyek!
 ÉLETJÁRADÉK. Vállalnám idős,
egyedülálló úr vagy hölgy részére, havi
rendszerességgel életjáradék fizetését,
ingatlan tulajdonáért cserébe. Bármilyen megoldás érdekel. Tel.: 06(1)4111341, 06(1)411-1342
 Televíziók javítása, készülékek beállítása, összehangolása helyszínen,
megbeszélt időpontban. Zsolnai Zsolt,
tel.: 2286-187, 3121-455, 06(20)3422181
 Zármester! Gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, betörésvédelem, lakatosmunkák, galériakészítés! Tel.:
06(30)9613-794
 Államilag elismert dajka pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensképzés. Kasza Szakképzés 06(1)276-5918
 AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERŰ
JAVÍTÁSA, szigetelése, zárcserék garanciával. Horváth Ákos, tel.:
06(30)9628-704
 GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA
gázégők, konvektorok, tűzhelyek, FÉG
vízmelegítők javítása, karbantartása.
Bán László Tel.: 220-9765, 06(20)4325598
 Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket, teljes könyvtárakat, vitrintárgyakat, régi képeslapokat, valamint CD-t, DVD-t, hanglemezt. Tel.:
332-0243, 06(20)9220-001
 Redőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző szerelése, javítása, garanciával. Tel.: 261-3380,
06(30)973-4378, 06(20)4242-618
 Bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk. V., Bécsi utca 5. Tel.:
317-4757
 Ingatlanügyeit bízza szakértőre.
Ingatlan értékesítés, bérbeadás, keresés, értékbecslés. Tel.: 06(30)327-4579,
www.ingatlanpaletta.hu
 INGATLAN ABC Ingatlan Iroda
keres kiadó, eladó lakásokat, üzlethelyiségeket, házakat, telkeket! Tel.: 3519578, 06(70)383-5004, www.ingatlanabc.net

 Redőnykapuk, aluredőnyök, roletták, rovarhálók, napellenzők. Szénási
László Tel.: 06(20)985-1273

 15 éve sikeresen működő ingatlaniroda, belvárosi eladó és kiadó ingatlanokat keres kiemelt külföldi és magyar
partnerei számára. Tel.: 268-0763, fax:
267-2637, www.flottinvest.hu, info@
flottinvest.hu
 Fényterápiás kezelést vállalok
bioptron lámpával. Tel.: 06(30)6645237, 352-7198
 Lakáshitel, hitelkiváltás, jelzálogkölcsön akár otthonában, előzetes díjszámítás, ingyenes ügyintézés. Tel.:
06(70)270-5755, 06(70)201-1208

 Ablakszigetelés! Ajtók, ablakok utólagos szigetelése, szilikon gumival, garanciával. Tel.: 06(20)494-3657
 JOGOSÍTVÁNY AKCIÓ! Elmélet+gyakorlat 54.000 Ft - 30% adókedvezmény vehető igénybe PADLÓGÁZ
AUTÓS-MOTOROS ISKOLÁNÁL
VII., Rottenbiller u. 5/a. Tel.: 341-1142,
www.padlogazjogsi.hu
 Férfi és női modelleket keresek hajvására, hajfestésre és borotválásra. Tel.:
06(70)585-7276
 Eladó 25 literes fagyasztó és egy
középméretű Akai színes tv. Tel.: este
hét után 06(70)586-7276
 A megoldás én vagyok! Tv, videó,
házi mozi rendszer üzembe helyezése.
A kerületben kiszállási díj nélkül, nyugdíjasoknak 20% kedvezmény! Haraszti
László Tel.: 06(30)417-0476
 Ételed az életed. Testsúly szabályozás garanciával. Tel.: 06(70)278-7684
 Költöztetés, fuvarozás, emelőhátfalas teherautóval. Ár megegyezés szerint. Tel.: 06(20)944-2092, Márton
 ANGOL korrepetálást vállalok.
Tel.: 06(30)644-3062
 Fogászat, fogtechnika, porcelán
pótlás 40 százalék kedvezmény, nemcsak nyugdíjasoknak. Tel.: 322-3373,
06(20)975-7498
 Ingatlan iroda eladó és kiadó lakásokat keres külföldi és belföldi ügyfelei
részére. Tel.: 215-7336, 06(70)6167000

 Úszás oktatás felnőtteknek is az
Almásy téri Szabadidő Központban.
Szauna-masszázs. Síoktatás, sí tábor.
www.jafcsakpeter.hu, tel.: 06(30)2483544
 Költözzön nyugalomba! Veresegyház kedvelt részén szélső sorház, minőségi kivitelben, sok extrával, 27 M-ért
eladó. 70/456-1070 edit.tarczali@
ingatlanbank.hu
 Társasházak, üzlet tulajdonosok figyelem! Folyamatosan keresünk eladó,
kiadó lakásokat, üzlethelyiségeket, tetőtereket. Ingyenes a felvétel adatbázisunkba! Hatékony közvetítés! 70/4561062 www.ingatlanbank.hu
 Leendő kormányzati negyed közelében, 4 szobás, 2 fürdőszobás, jó állapotú lakás 35 M-ért, jó házban eladó.
70/456-1061 www.ingatlanbank.hu
 V., Aranykéz utca, belváros szívében,
2. emeleti, 26 nm-es garzon 13,6 M-ért
eladó. Diáknak vagy kezdő lakásnak kitűnő. 70/456-1072 ildiko.balogh@ingatlanbank.hu
 Astoriához közel, 2,5 szobás, IV.
emeleti, nagypolgári, jó hangulatú, 94
nm-es lakás, liftes, jó házban 21,5 Mért eladó. 70/456-1071 agnes.barabas
@ingatlanbank.hu
 Könyveket vásárolok mindenféle
mennyiségben. Tel.: 06(20)577-6495,
e-mail: baranyi@externet.hu
 Vörösmarty utca elején II. emeleti,
85 nm-es 2 és félszoba+alkóvos lakás
eladó. Ára: 18,3 mFt Tel.: 06(30)4630203
 Teremgarázs hely kiadó hosszú távra, Rózsa utca elején. Tel.: 06(30)4630203
 Szeretettel várunk mindenkit az Izabella utca 33. szám alatt megnyílt szépségszalonunkba! Akció hetente változó! Hétfői napokon 5 % nyugdíjas kedvezmény!

A PLANET Alapítvány nevében
köszönjük
mindazok segítségét, akik a 2005. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával az alapítvány mûködését támogatták! A felajánlott 162.294 Ft-ot a következõ,
az alapszabályban lefektetett tevékenységeinkre fordítottuk: magyar önkénteseket küldtünk külföldre
önkéntes tevékenységet folytatni, információs, tanácsadói és oktatási programokkal segítettük az önkéntesség elterjesztését Magyarországon.
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BEKÜLDENDÕ A FÕSOROK MEGFEJTÉSE.
Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, szerkesztõségünkben névvel, címmel
ellátott zárt borítékban vagy levelezõlapon leadhatja. E-mail címünk: olvlev@erzsebetvaros.hu Csak a névvel, címmel ellátott megfejtéseket van módunkban regisztrálni. Beküldési határidõ: január 20. A 2006/18. lapszám nyertesei kozmetikai kezelést nyertek: Kocsis Magdolna 1076 Péterfy Sándor
u. 7., Vida Viktória, 1074 Rottenbiller u. 10., Rudas Nóra 1112 Harta u. 12.,
Gratulálunk!
Jelen lapszámunkban megjelenõ rejtvény nyertesei az alábbi hirdetésen szereplõ
kozmetikai szalonban egy-egy kezelést nyertek. A nyereményrõl szóló levél, telefonon történõ egyeztetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõ.

Kifestő
gyerekeknek!
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