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Egyszeri 
fûtéstámogatás
A helyi szociális rendelet
alapján az önkormányzat
széles körben támogatja a
szociálisan rászorulókat.
Azonban ismerve a csalá-
dok vagyoni helyzetét és a
téli hónapokban esedé-
kes, igencsak megemelke-
dett fûtésszámlákat, egy-
szeri fûtési támogatás kifi-
zetését javasolja Puskás
Attila Sándor képviselõ.
(2. oldal)

Erzsébetváros 
és a politika
Filló Pál a kerület ország-
gyûlési képviselõje éves
összefoglalójában az or-
szágos, a budapesti és a
kerületi közélet együttmû-
ködésérõl olvashatnak.
(7. oldal)

Lakások
tûzjelzése
Lakástûz esetén a mene-
külésre az elsõ három
percben van lehetõség. Az
olcsó tûzjelzõ életet ment-
het.
(9. oldal)

Sportkiválóság
Hupczik Vivien, az
Alsóerdõsori iskola diákja
a legutóbbi nemzetközi
versenyen öt érmet szer-
zett.
(15. oldal)

Magyar Kultúra
Napja
Ezen a napon, azaz 1823.
január 22-én írta meg Köl-
csey Ferenc a Hymnust,
mely magyarságunk öntu-
datának, önismeretének
forrása. Ennek emlékére
1989 január 22-étõl ünne-
peljük a Magyar Kultúra
Napját, és a pedagóguso-
kat 1993-tól e napon tün-
tetik ki.
(20. oldal)
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Vége a „vadplakátozásnak”
Nagyon szomorú látvány,
amikor a frissen felújított
házfalakat, villanyoszlo-
pokat, a bezárt üzletek ki-
rakatait plakátok, szóró-
lapok, különféle cetlik
árasztják el -  mondta Ger-
gely József alpolgármes-
ter, aki elõterjesztõként tá-
jékoztatott a testületi ülé-
sen elfogadott, a plakátok
elhelyezésérõl szóló ren-
deletrõl.  

Az önkormányzat által
elhelyezett, a járdákon ál-
ló plakát-táblák használata
a lakosság és az önkor-
mányzat számára szolgál,
a használatára engedélyt
kérni nem kell. 

(Folytatás a 2. oldalon)
Mostantól szigorúan büntetik azokat, akik engedély nélkül helyezik vagy helyeztetik ki
plakátjaikat a közterületeken, házfalakon, oszlopokon

Elõzõ lapszámunkban
röviden tájékoztattuk ol-
vasóinkat arról, hogy az
év végén nagy lakossági
érdeklõdés mellett   le-
zajlott a 2005. évi köz-

meghallgatás.  Az egész
estés rendezvény fõként
a lakossági és a civil
szervezetek képviselõi
által feltett kérdésekre
épült, így a jegyzõi iro-
dától megkapott jegyzõ-
könyv alapján  lapunk
újonnan induló sorozatá-
ban Hunvald György
polgármester és dr. Kál-
mán Zsuzsanna jegyzõ
tolmácsolásában olvas-
hatnak a legfontosabb,
közérdekû témákról, a
feltett kérdésekrõl, és vá-
laszokról. 
(Folytatás a 3. oldalon)
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Erzsébetváros 2005

KIVEHETÕ MELLÉKLET A KÖZÉPSÕ
OLDALAKON!

Útmutató a közigazgatási hatósági
ügyintézés során felmerülõ

fontosabb kérdésekrõl 

Eb-azonosító rendszeren keresztül 
lesznek ellenõrizhetõek 
a házikedvencek

Márciusig ingyenes a kutya-chip,
de utána is kötelezõ! 

Az önkormányzat 
ingyenesen 

hívható 
telefonszáma:
06-80-204-531

A kerületi önkormányzat
sikeresen vett részt a „Kul-
turált ebtartás Program
2004.” pályázaton, és 8
millió forintot nyert az
úgynevezett eb-azonosító
rendszer kiépítésére - tájé-
koztatott Szilágyi Balázs a
városüzemeltetési iroda
vezetõje. Cikkünkbõl - fõ-
ként a kutyatartók számára
- rendkívül fontos informá-
ciókat is megtudhatnak. 

(Cikk az 5. oldalon)
Erzsébetvárosi  TV
hétköznapon 17-tõl 18 órá-
ig. Ismétlés a következõ
munkanap 11 órától. Tele-
fonszám adásidõ alatt:
462-0794. Üzenetrögzítõ:
462-0795.

E-mail címünk:

olvlev@

erzsebetvaros.hu
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- Az eddigiekben akkor
lehetett - szabálysértésért
- megbüntetni a plakátra-
gasztót, ha éppen munka
közben rajtacsípték. Az
üzlettulajdonost legfel-

jebb kötelez-
ni lehetett,
hogy takarít-
sa le az üve-
get, a vil-
lanyoszlop-
ról a közterü-
let-fenntar-
tók kaparták
le naponta a
papírt, a tár-
sasházak la-

kói pedig bosszankodtak.
A most elfogadott ön-

kormányzati rendelet meg-
határozza, hogy plakátokat
kizárólag a szabályos he-
lyekre, önkormányzati en-

gedély alapján szabad ki-
rakni. Mûemlékházra nem
adható engedély, más köz-
területen lévõ hely esetében
pedig a tulajdonos hozzájá-
rulását be kell mutatni. Az
engedélyt az kérheti, aki ki-
ragaszt vagy az, aki a pla-
kátját kiragasztatja. 

Decembertõl szabály-
sértést követ el, aki enge-
dély nélkül vagy a tulajdo-
nos hozzájárulása nélkül

helyez el plakátot. Ha a ki-
ragasztó ismeretlen, akkor
annak kell viselni a tisztítás
költségét, akinek az érdeké-
ben tették ki szabálytalanul

a plakátot. A szabálysértési
büntetés felsõ határa 50
ezer forint.

Az önkormányzat által
elhelyezett, a járdákon álló
plakát-táblák használata a
lakosság és az önkormány-
zat számára szolgál, a hasz-
nálatára engedélyt kérni
nem kell. 

A rendelet értelmezése
szerint plakátnak minõsül
minden olyan reklám-
anyag, szimbólum, falra-
gasz, hirdetmény, hirdetés,
felirat, szórólap, zászló,
embléma, melyet közterü-
leten lévõ tárgy felületére
helyeznek el. 

Gergely József

A Damjanich utcá-
ban kiszórt szóróla-
pok tanúsága szerint
a kerületrész ígért
zöldesítése, megújí-
tása egyszerû megva-
lósítatlan ígéret -
mondta Gál György
a körzet képviselõje,
aki lapunkon keresz-
tül szeretné tájékoz-
tatni az olvasókat a
tényekrõl.

- A Damjanich utca reha-
bilitációja korábban is
önkormányzatunk tervei
közé tartozott. Ezekhez a
tervekhez csatlakozott ta-
valy néhány MSZP-s
képviselõtársam a közte-
rületi növényesítéssel, il-
letve immár két éve jó-
magam is ezen dolgo-
zom, mégpedig a társas-
házak virágosítási prog-

ramjával. Mint tavaly év
végén nagy örömünkre
kiderült, a fõvárosi ön-
kormányzat a Városligeti
fasor felújítása mellett a
2007. évi útfelújítási
programban szerepelteti a
Damjanich utca felújítá-
sát is. Önkormányzatunk
a legésszerûbb módon
kezeli a kérdést, és az
útfelújításhoz a járdák - a
Rózsa utcáéhoz hasonló -
átépítésével csatlakozik.
Nyilvánvalóan akkor lo-
gikus a zöldesítés folyta-
tása, amikor az út és jár-
dafelújítás olyan szaka-
szához érkezett, hogy a
növényesítés maradandó
lehet. Mindezek mellett
tájékoztatom a körzet la-
kóit arról, hogy a nagy si-
kerû lakóház-virágosítást
idén is folytatom, a közös

képviselõket tájékoztatni
fogom a jelentkezés ide-
jérõl és módjáról. 

Az ilyen jellegû szóró-
anyagok véleményem sze-
rint  ellenségei az ország-
gyûlési képviselõ-jelöltek
által közös nyilatkozatban
megfogalmazott, tisztessé-
ges kampányról szóló
szándéknak. 

- Ismerve a kerületi lakó-
épületek mûszaki állapo-
tát, hõtechnikai paraméte-
reit, a családok anyagi
helyzetét, tudom, hogy so-
kan egyetlen módját isme-
rik a fûtési költségek csök-
kentésének. Az azonban
közelrõl sem jó megoldás,
ha fagyoskodni kénysze-
rülnek a lakók - mondta a
képviselõ, aki egyéni elõ-
terjesztésében egy egysze-
ri fûtéstámogatás kifizeté-
sére tesz javaslatot. 

Az elõterjesztésben
megfogalmazott adatok
szerint az egy fõs háztartás
esetén, gyermekét/gyer-
mekeit egyedül nevelõ
szülõ, nagyszülõ esetén, il-
letve 3 vagy több gyerme-
ket nevelõ családok esetén
jövedelemkorlát nélkül,
míg több fõs háztartás ese-
tén azok kaphatnának tá-
mogatást, ahol az egy fõre
esõ jövedelem nem halad-

ja meg a nyugdíjminimum
350%-át. 

- Tudom, hogy a támo-
gatás összege nem túl ma-
gas, ám önkormányzatunk
teherbíró képessége jelen-
leg ennyi plusz támogatást
enged - mondta Puskás
Attila, aki a 70 m2 alatti
lakás esetén 8 ezer forint,
míg az ettõl nagyobb lakás
esetén 9 ezer forintos,
egyszeri támogatásra tett
javaslatot. 

Vége a „vadplakátozásnak”

Egyszeri fûtéstámogatás

Nem nézõpont kérdése

Puskás Attila Sándor

Gál György

A kerületrészben kiszórt szóróanyagok arról tájékoztatják a lakosságot, hogy az MSZP-
SZDSZ képviselõi becsapják a választókat, mert a Damjanich utca ígért zöldesítési folya-
mata nem valósult meg. A kerületi MSZP tartja azon ígéretét, miszerint zöldesítik és meg-
szépítik a Damjanich utca közterületeit. A munka elkezdõdött - a Kaiser’s-ig  elkészült -,
azonban a fõváros 2006-2007. évi útfelújítási terveibe idõközben bekerült a Damjanich ut-
ca felújítása. Nyilvánvalóan akkor lesz célszerû a zöldesítés folytatása, amikor az út felújí-
tásával már majdnem elkészültek. Szomorúan tapasztalom, hogy a 2006-os választási
kampány részeként egyre több, jelentõs részében „igaztalanságokat” tartalmazó  szóró-
anyag jut el a lakókhoz. Ezért kérem az „elõkampányban” résztvevõket, a pártok vezetõit,
ellenõrizzék a kiszórt anyagok adatainak valóságtartalmát.

Filló Pál Erzsébetváros országgyûlési képviselõje
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Nagyon szomorú látvány, amikor a frissen felújított házfalakat, villany-
oszlopokat, a bezárt üzletek kirakatait plakátok, szórólapok, különféle
cetlik árasztják el - mondta Gergely József alpolgármester, aki elõterjesz-
tõként tájékoztatott a december 2-i testületi ülésen elfogadott, a plakátok
elhelyezésérõl szóló rendeletrõl.  
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A helyi szociális rendelet alapján az önkormányzat
széles körben támogatja a szociálisan rászorulókat.
Azonban ismerve a családok vagyoni helyzetét és a
téli hónapokban esedékes, igencsak megemelkedett
fûtésszámlákat, egyszeri fûtési támogatás kifizetését
javasolja Puskás Attila Sándor képviselõ. 
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A rendezvény kezdetén Hunvald
György polgármester köszöntötte a
megjelenteket, az érdeklõdõket, az
önkormányzati vezetõket, a képvi-
selõ-testület tagjait, az irodaveze-
tõket, tisztségviselõket, majd a ha-
gyományoknak megfelelõen, ösz-
szefoglalta az év legfontosabb ese-
ményeit. Beszéde kezdetén kitért
arra, hogy polgármesterként iga-
zán öröm azt látnia, hogy sokan el-
jöttek a közmeghallgatásra, „mert
ez bizonyítja azt, hogy Erzsébetvá-
ros lakosai figyelnek arra, ami a
kerületben történik és felelõsséget
éreznek lakóhelyük jelene és jövõ-
je iránt.” 

Erzsébetváros az elmúlt évben
is jelentõsen fejlõdött és gyarapo-
dott, számos beruházás és felújítás
is bizonyítja ezt - mondta Hunvald
György, majd rátért a legfontosabb
beruházásokra, felújításokra. 

- A Városligeti fasor 39. szám
alatt mûködõ óvodát, mintegy 106
millió forintért felújította az önkor-
mányzat. A Madách Imre Gimná-
zium épületének felújítását, ami
ebben az évben 249 millió forintot
emésztett fel, befejeztük. A kisebb
értékû, de nem kisebb fontosságú
beruházások között megemlíthet-
jük az Alsóerdõsori Iskolát, a Róth
Miksa Emlékházat, a Janikovszky
Éva Általános Iskola kertesítését és
bizony a sor még hosszan folytat-
ható lenne. Szociális és egészség-
ügyi területen sok erzsébetvárosi
lakos érint az Egészségügyi Szol-
gálat fogorvosi kezelõegységének
kialakítása, a Dózsa György úti
Emeltszintû Idõsek Otthonában lé-
võ tíz lakás felújítása, és a Sport-
központban végzett korszerûsítés
is. A Polgármesteri Hivatal színvo-
nalát és hatékonyságát növeli az
Erzsébet körúti és a Garay utcai hi-
vatali épület felújítása. 

Alapvetõen fontos kerületünk
szempontjából, hogy sikerül-e ja-
vítani a társasházak állapotát, be
tudunk e hozni valamennyit abból
az évtizedes lemaradásból, amit a
karbantartások elmaradása jelen-

tett. Az idén e területen is elõrelép-
tünk, a társasházak részére támo-
gatás és kölcsön formájában közel
félmilliárd forintot biztosítottunk
és a jövõben szeretnénk ez az ösz-
szeget még tovább növelni. 

Lakókörnyezetünk szebbé,
kultúráltabbá tételéhez azonban
nemcsak a társasházakat kell rend-
be tennünk, hanem közterületein-
ket is. Az idén fõvárosi beruházás-
ban kiépítettük az új burkolatot a
Király utca - Erzsébet körút és
Rottenbiller utca közötti részén,
ehhez kapcsolódott a páratlan ol-
dali járda önkormányzati beruhá-

zású átépítése és forgalomcsillapí-
tott rész kialakítása a Deák tér -
Nagymezõ utcai közötti területen.
Ugyancsak a Fõvárossal közösen
átépítettük a Bethlen Gábor utcát,
és a Rózsa utca is.

Erzsébetváros mindig is je-
lentõs figyelmet fordított arra,
hogy a gyermekek és a fiatalok
számára biztosítsa a lehetõsége-
ket ahhoz, hogy felnõve meg tud-
ják állni helyüket az életben. Az
idén iskoláinkban bõvítettük a
korszerû ismeretek megszerzésé-
nek, az informatikai és idegen
nyelvû képzésnek a feltételeit.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a
felzárkóztató és tehetséggondozó
programok megszervezésére, a
fejlesztõ pedagógiai munkára. 

Elõre mutató döntés született a
Madách Imre Gimnázium ügyé-
ben, melynek július 1-tõl a Fõváro-
si Önkormányzat a fenntartója. A
megállapodással felszabaduló mû-
ködési költségeket meglévõ intéz-
ményhálózatunkra fordítjuk, hogy
ez által is színvonalasabb kiszolgá-
lást tudhassunk ke-
rületünk ifjú polgá-
rainak nyújtani. 

Fontosnak tar-
tom, hogy a civil
társadalom meg-
szervezéséhez is
jobb feltétele-
ket biztosítottunk.
Kedvezményesen
vehetik igénybe a
kerületi közmûve-
lõdési infrastruktú-
rát, mûködésükhöz
és programjaikhoz
irodákat, közösségi területeket,
munkájukhoz szakmai segítséget
kapnak. Mindemellett a mûvelõ-

dési bizottság pályázati keretébõl,
továbbá az önkormányzat civil
keretébõl is jelentõs támogatást
nyújtunk részükre. 

Az önkormányzat ebben az év-
ben jelentõsen átszervezte közmû-
velõdési intézményrendszerét. Az
Almássy téri Szabadidõközpont
anyagi helyzete és állapota nem te-
szi lehetõvé a költségvetési szervi
formában történõ mûködést, ezért
a képviselõ-testület úgy döntött,
hogy az ingatlan együttest tíz évre
bérbe adja a Nyitott Tér Kulturális
Szervezõ és Szolgáltató Közhasz-
nú Társaságnak, kizárólag kulturá-
lis célú tevékenység folytatására.
Az Almássy tér által végzett eddigi
tevékenységek nagy részét az Er-
zsébetvárosi Közösségi Ház átvet-

te, szakmai állományát és az anya-
gi kondíciót is a megváltozott fel-
tételekhez igazítottuk. 

Közterületeink biztonságának
fokozása érdekében létrehoztuk a
Közrendvédelmi Közbiztonsági
Vagyonvédelmi Szolgáltató Köz-
hasznú Társaságot. A kerület és a

BRFK között létre-
jött együttmûködési
megállapodás alap-
ján 24 órán át mû-
ködik a térfigyelõ
rendszer.

Hatékony a Ke-
rület Õrség, amely
civil szervezetekkel
összhangban koor-
dinálja tevékenysé-
gét. Az eddigi jelzé-
sek szerint vissza-
esett az elkövetett
bûncselekmények és

szabálysértések száma, ami min-
den erzsébetvárosi lakosnak igen jó
hír. Sok éve visszatérõ probléma az
utcák, közterületek biztonsága és
tisztasága és fõként a kutyapiszok
kérdése. Noha e téren bõven van
még tennivaló, azonban évek óta
elõször mondhatjuk el, hogy az el-
sõ eredményeket már mind többen
elismerik. Komoly elõrelépést
eredményezett a Kamilla KHT ál-
tal mûködtetett nagynyomású jár-
damosó autó, valamint a járdataka-
rító gépek mûködtetése. Országos
figyelmet keltett az úgynevezett
kutya chip kezdeményezésünk.
Mindezt 17 millió forintért, pályá-
zaton elnyert pénzbõl valósítjuk
meg és bízunk benne, hogy jelentõs
javulást fog elõidézni. 

Ugyancsak minisztériumi pá-
lyázaton nyertünk a szelektív hul-
ladékgyûjtési rendszer bevezetésé-
re közel 9 millió forintot. A házhoz
menõ, nagy figyelmet kiváltó pro-
jektet ebben az évben kezdtük el
megvalósítani. 

Tisztelt Erzsébetvárosiak!
Meggyõzõdésem, hogy amit

elértünk, azt azért tudtuk elérni,
mert nekünk kerületi lakosoknak a
legfontosabb kérdésekben sikerült
összefognunk és így a munkára
koncentrálnunk erõinket. Tudom,
hogy a sikerek mellett számos
gond és kérdés is felmerül és ezek
megvitatására jó alkalom például a
közmeghallgatás. 
KÖVETKEZÕ LAPSZÁMUNKBAN AZ

ELHANGZOTT KÉRDÉSEKET ÉS VÁLA-
SZOKAT OLVASHATJÁK.
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Erzsébetváros 2005
Elõzõ lapszámunkban röviden tájékoztattuk olvasóinkat
arról, hogy az év végén nagy lakossági érdeklõdés mellett
lezajlott a 2005. évi közmeghallgatás.  Az egész estés rendez-
vény fõként a lakossági és a civil szervezetek képviselõi által
feltett kérdésekre épült, így a jegyzõi irodától megkapott
jegyzõkönyv alapján  lapunk újonnan induló sorozatában
Hunvald György polgármester és dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyzõ tolmácsolásában olvashatnak a legfontosabb, közér-
dekû témákról, a feltett kérdésekrõl, és válaszokról. 

Hunvald György
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Kardos Péter képviselõ, a
közrend-és környezetvé-
delmi bizottság, egyben az
SZDSZ-frakció tagja el-
mondta - szem elõtt tartva
a lakók igényeit -, a köz-
tisztaság és közbiztonsági
helyzet javításának ügyé-
ben több  olyan lépést is
tettek az idei évben, mely a
frakció kifejezett támoga-
tását élvezte. 

Köztisztaság
Nyár óta három új járdata-
karítógép könnyíti a mun-
kát, valamint tavasszal ke-
rül forgalomba a pályázat
útján nyert nagy
teljesítményû
fülkés takarító-
gép, amely az ut-
cák takarítására
alkalmas. Bérel-
nek egy teherau-
tós gõzmosó gé-
pet, mely mos és
fertõtlenít is egy-
ben és kiválóan
megoldja a sokat emlegetett
kutyaürülék eltakarításának
problémáját. A témához
szorosan kapcsolódik, hogy
ebben az évben százezer
kutyaürülék-gyûjtõ zacskót
vásárolt az önkormányzat,
melyhez a kutyatulajdono-
sok a kerület több pontján -
az Almássy és a Klauzál té-
ren valamint a Dob utca 10.
szám elõtti adagolóból,
vagy a kutyafuttatóknál, a
közterület-felügyelõknél és
a nyilvános WC-knél - is
hozzájuthatnak. Az ürüléket
tartalmazó zacskókat a már
meglévõ régi és az év során
kihelyezett 200 darab dupla
szemetesben helyezhetik el
a gazdik. A dupla szemete-
sek másik felébe pedig a
hulladékot üríthetik ki a la-
kosok. Kardos Péter javas-
latára szigorították az állat-
tartási rendeletet, amely a
kutyaürülékkel kapcsolatos
szankcionálást segíti elõ. Ja-

nuár elsejétõl a közterület-
felügyelõk felhatalmazást
kaptak arra, hogy ellenõriz-
zék, hogy az ebtulaj-
donosok rendel-
keznek-e a ku-
tyaürülék eltakarí-
tásához szükséges
e s z k ö z ö k k e l .
Amennyiben a
gazdik felszerelése
hiányos, a felügye-
lõk arra is jogosultak, hogy
büntetést kezdeményez-
zenek. A szabályok meg-
szegése komoly pénzbünte-
téssel jár.

Pályázati úton jutott
hozzá a hetedik
kerület ahhoz a
kétszáz darab
planténerhez is,
amely virágok-
kal, növényekkel
az utcákat, tereket
díszíti.  A környe-
zet szépítésére,
növényesítésére
egyébként házak

is pályázhatnak. Azöldfelü-
let-igényt mi sem mutatja
jobban, minthogy erre a
célra idén 5 millió forintot
fizetett ki az önkormányzat.
A járdák, udvarok rendben
tartásához nélkülözhetetlen
a locsolótömlõ, melyhez a
2005-ös évben ezer társas-
ház jutott hozzá.

Közrend
Aközrend védelmében má-
jus elsejétõl önálló Kerület-
õrség mûködik. Munkáju-
kat, - akárcsak a közterület-
felügyeletét - egy-egy jár-
õrkocsi teszi hatékonyabbá.
A közterület- felügyelet a
korábbitól eltérõen már
nemcsak 8 órában látja el
feladatát, reggel hét órától
egészen este tízig vannak
szolgálatban. A kerületi la-
kók biztonságát a térfigye-
lõ-rendszer is õrzi, amely
többszöri javaslat eredmé-
nyeként az önkormányzat

tulajdonába került és ettõl
az évtõl kezdve szerzõdés
alapján a rendõrség üze-
melteti. Számukra az ön-

kormányzat két
járõrkocsit bizto-
sít, hogy szükség
esetén bármikor
akcióba léphes-
senek. Hogy a
térfigyelõ-rend-
szer és a Kerület-

õrség mûködése biztosított
legyen, idén létrehozták a
közbiztonsági ügyek anya-
gi  biztonságáért felelõs
Kht-t, amely önkormány-
zati költségvetésbõl, pályá-
zati pénzekbõl, valamint
cégek adományaiból bizto-

sítja a megfelelõ anyagi
hátteret. Igény mutatkozott
egy védelmi szerepet betöl-
tõ távfelügyeleti-rendszer
kiépítésére és mûködtetésé-
re is, melynek közbeszerzé-
si pályázati kiírása már fo-
lyamatban van. A rendszer
segítségével az önkor-
mányzat a tulajdonában lé-
võ, üresen álló lakásokat
szeretné elsõsorban védeni,
de lehetõség lenne majd
más kerületi lakásokat, akár
üzleteket is bekapcsolni a
rendszerbe. Segíthetne to-
vábbá bûncselekmények
tettenérésében vagy azok
bizonyításában is. 

A lakók biztonságának
érdekében az önkormányzat
pályázati lehetõséggel támo-
gatja a kaputelefonok felsze-
relését, hogy az épületeket
ezáltal zárhatóvá tehessék.
Az idei évben 32 ház több
mint 4 millió forintot nyert

pályázat útján, melybõl
megoldhatják a régi kapute-
lefonok cseréjét vagy az újak
vásárlását. Ebben az évben a
polgárõrség technikai és
kommunikációs eszközei-
nek beszerzésére fordítható
összeget két és fél millió fo-
rinttal emelték meg, amely
szintén a munka hatékony-
ságát segíti majd elõ.

Almási Kitti

A Szociális Bizottság
mozgalmas évet tud-
hat maga mögött.
Életük legfõképpen
nyár óta volt nagyon
zsúfolt, a szokásos
munka mellett szin-
te megállás nélkül
különbözõ progra-
mokat szerveztek.
Dr. Vedres Klára, a
szociális bizottság el-
nökének elmondása
szerint programso-
rozatukat igyekez-
tek úgy összeállítani,
hogy az a kerület
minden lakójának
megelégedését szol-
gálja. 

Októberben az Idõsek hó-
napja alkalmából egy tel-
jes hónapon keresztül kü-
lönbözõ programokkal
várták a kerületben élõ
szépkorúakat. A rendez-
vénysorozat keretében
minden Idõsek klubjában
zajlottak összejövetelek. 

Decemberben a kará-
csonyé volt a fõszerep,
melynek során nem feled-

keztek meg a rászoruló
idõsekrõl, a gyerekekrõl és
az egyházak híveirõl sem.
Az idõsek számára 1600
csomagot osztottak szét. A
magányos emberek süte-
ményt, kávét, teát és apró
ajándékokat kaptak figyel-
mességként. A történelmi
azaz a Római Katolikus, a
Református, az Evangéli-
kus, az Izraelita és a Görög
Katolikus Egyházaknak dr.
Vedres Klára személyesen
adta át a karácsonyi megle-
petéseket (képünkön),

melyet a gyülekezetek ve-
zetõi rászoruló híveik kö-
zött osztottak szét.

A gyermekeket a
„Gyermekek Karácsonya”
ünnepségen egy színházi
elõadással ajándékozták
meg, a legkisebbeknek pe-
dig bölcsõdei játékokat vá-
sároltak a szociális bizott-
ság év végén megmaradt
keretébõl. A bizottság el-
nöke és tagjai remélik,
hogy mindenki számára si-
került örömet szerezniük. 

AK

Mozgalmas évvége a szociális bizottságnál

Lakókörnyezetünk rendje

Kardos Péter

A lakókörnyezettel kapcsolatos közvélemény-kutatások során kiderült, a
lakosság számára nagyon fontos, hogy lakókörnyezetük biztosítson szá-
mukra komfortérzetet, vagyis legyen tiszta a környezet és természetesen
jó a közbiztonság. A legutóbbi felmérések szerint az embereket elsõként a
köztisztaság problémája foglalkoztatja, ezt követik a társasházak felújí-
tásának kérdései és csak ezután merül fel a közbiztonság témája.  

IIIIddddõõõõsssseeeekkkk,,,,     ggggyyyyeeeerrrreeeekkkkeeeekkkk,,,,     rrrráááásssszzzzoooorrrruuuullllóóóókkkk
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A kerületi önkormányzat si-
keresen vett részt a „Kulturált
ebtartás Program 2004.’ pá-
lyázaton, és 8 millió forintot
nyert az úgynevezett eb-azo-
nosító rendszer kiépítésére -
tájékoztatott Szilágyi Balázs a
városüzemeltetési iroda ve-
zetõje, akitõl az alábbiakban
olvasható, fõként a kutya-
tartók számára rendkívül
fontos információkat is meg-
tudtuk. 

Kedvezõbb köztisztasági állapoto-
kat a jelenlegi jogszabályi háttér
mellett akkor tudnánk elérni, ha a la-
kosság környezet iránti érzékenysé-
gének fokozása mellett az  önkor-
mányzati tulajdonban lévõ járdákat
heti több alkalommal takarítjuk,
több kutyafuttatót létesítünk, illetve
hatékony, megkerülhetetlen hatósá-
gi ellenõrzést alkalmazunk -
tájékoztatott az irodavezetõ. 

Az ebazonosító 
rendszer
Az eb-azonosító rendszer a kutyák tá-
volról történõ elektronikus azonosítá-
sát és az adatok teljes körû számítógé-
pes nyilvántartását lehetõvé tevõ
rendszer. Arendszer a vonatkozó ISO
szabványnak (ISO 11784/11785)
megfelelõ elemekre épül, és lehetõvé
teszi a 10 cm-140 cm távolságból tör-
ténõ kód leolvasást. 

Atranszponder tulajdonképpen a
chip, mely szabvány szerint az állat
nyakának bal oldalába a bõr alá lesz
beültetve fecskendõ segítségével. A
chip a beültetés helyérõl nem vándo-

rol el, mert antimigrációs bevonattal
készül, beültetése fájdalmat és gyulla-
dást nem okoz, (fertõzés nem fordul-
hat elõ a fültetoválással szemben,
mely fájdalmas és fertõzést is okoz-
hat). Az állatorvos beültetéskor elvég-
zi a szükséges lépéseket, felveszi az
állat oltási és azonosítási adatait, illet-
ve az ebtartó adatait, majd továbbítja a
Központi adatbázis részére. 

A közterület-felügyelõ az állat-
azonosításakor az eb nyakának bal
oldalán lévõ chip segítségével más-
fél méterrõl leolvassa az ebhez ren-
delt, tõle elidegeníthetetlen adatokat.
Ez az adat lényegében egy ISO
11785, ISO 11784 szabványrendel-

kezéséinek megfelelõ 16 számjegyû
kód. Leolvasáskor a kézi mobil leol-
vasó eszközön megjelenik az ebhez
nemzetközileg rendelt kód.

A kódot - szabálysértési eljárás
folyamán - a központi adatbázisba
juttatva az ügyintézõ megkapja az
eb tulajdonosának azonosításához
szükséges személyi adatokat. Az
adatok két helyrõl is ellenõrizhetõ-
ek, egyik a Magyar Állatorvosi Ka-
mara nyilvántartási adatbázisa, aho-
vá minden állatorvos köteles adato-
kat szolgáltatni, a másik a jegyzõ ál-
tal nyilvántartás vezetésére megbí-
zott állatorvos adatbázisa. 

Egy év múlva csak
bechippelt kutyák 
sétálhatnak az utcán!
A 2005. 12. 19-én elfogadott
46/2005. (12. 19) számú önkor-
mányzati rendelet értelmében köz-
területen vezetni, sétáltatni 2007.
január 1. napjától a VII. kerület
eb-tartónak kizárólag mikrochip-
pel megjelölt ebet lehet, melynek
ellenõrzésre jogosult a rendõrség,
valamint a közterület-felügyelet. 

Akikre a rendelkezés
vonatkozik
Ugyancsak a fenti önkormányzati
rendelet értelmében minden VII. ke-
rületi állattartó köteles az állatok biz-
tonságos egyedi azonosítása céljára
szolgáló mikrochipes megjelölést el-
végeztetni:
� Minden 2005. október 01. után
született eb tartós egyedi azonosítha-
tóságát az állat tulajdonosa/tartója az
eb 3 hónapos életkorának betöltése
után, legkésõbb az eb 6 hónapos élet-
korának eléréséig köteles mikrochip
behelyezésével biztosítani. 
� 2005. október 01. elõtt született
eb tartós egyedi azonosíthatóságát
az állat tulajdonosa/tartója köteles
legkésõbb az eb 2006. évben ese-
dékessé váló veszettség elleni vé-
dõoltásának beadásáig, illetve be-
adásakor mikrochip behelyezésé-
vel biztosítani. 
� Amennyiben az ebet más okból
(tenyésztõi szervezet elõírása miatt,
egységes európai állatútlevél kivál-
tása miatt vagy egyéb okból)
mikrochip behelyezésével koráb-
ban egyedileg már megjelölték,
úgy a tulajdonos legkésõbb az eb
tárgyévben esedékessé váló ve-
szettség elleni védõoltásának be-
adásakor az eb mikrochipes megje-
lölésérõl köteles a jogosult állator-
vost tájékoztatni és a szükséges
adatokat rendelkezésre bocsátani. 

„A Fõvárosi Bíróság megállapította, hogy VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal alperes megsértette Tari
Mihály felperes személyhez fûzõdõ jogait, amikor alkalmazottja 1992. május 14-én a Polgármesteri Hivatal elõtt a
felperest tettleg bántalmazta és ezzel összefüggésben a megfelelõ segítségnyújtást elmulasztotta, majd a történ-
tekkel kapcsolatban a felperessel szemben hamis tényállításon alapuló feljelentést tett, valótlanul azt állítva, hogy
a felperes közfeladatot ellátó személy elleni erõszak bûntettét követte el.
Az elszenvedett jogsérelemért VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala a felperestõl elnézést kér." 
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Márciusig ingyenes – de utána is kötelezõ! – a kutyachippelés

Illusztráció

Az eb-azonosító
rendszer
bevezetésének
lényeges céljai
� Az ellenõrzés hatékonyságának
növelése, 
� Erzsébetváros kutyalétszámá-
nak pontos felmérése, hiánytalan
és naprakész vezetése, 
� a kötelezõ oltások és szûrõvizs-
gálatok határidõben történõ elvég-
zésének ellenõrzése a köztérre
vezetett ebek esetében,
� az elkóborolt, kitett ebek gyors
beazonosítása és visszajuttatása
az állattartó számára,
� a szabálysértõk gyors, bizonyít-
ható kiszûrése, majd kezdetben a
kulturált állattartás szabályainak
velük történõ megismertetése,
illetve a többszöri szabálysértõkkel
szembeni feljelentések megtétele, 
� az állatmenhelyek zsúfoltságá-
nak csökkentése, onnan történõ
örökbefogadás elõtt az állat elõé-
letérõl kielégítõ tájékoztatottság
garantálása, 
� a kutyatámadások során a ve-
szettség elleni oltás, illetve szûrõ-
vizsgálatok megtörténtének azon-
nali megerõsítése, 
� a kerületi féregpete fertõzés je-
lentõs csökkentése, 
� a kutyák Európai Unióban törté-
nõ akadálymentes utaztatása.

Az eb mikrochippes megjelölését 2006. február 1. és 2006. március
31. tartó idõszakban a VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a
VII. kerület közigazgatási területén lakó és megjelölt ebet az ott is tar-
tó ebtulajdonosnak/ ebtartónak térítésmentesen biztosítja.

A regisztrálást ugyanazon eb ese-
tében csak egyszer kell elvégezni

KKKKÖÖÖÖZZZZLLLLEEEEMMMMÉÉÉÉNNNNYYYY

Áldott 
karácsonyt
és 
Boldog Új Évet
kíván
minden
erzsébetvárosi 
lakónak
Varga Tibor
képviselõ
Miép - Jobbik
Harmadik Út

Elõzõ lapszámunkban sajnála-
tos módon hibásan jelent meg
az alábbi hirdetés. A hibáért az
érintettek elnézését kérjük!

- a szerk - 
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Tekintettel a jelentõsen megnövekedett ügyfélforgalomra és a feladatok megfelelõ színvonalon
történõ elvégzése érdekében az okmányirodán az ügyintézési idõ az alábbiak szerint változik:

Nap Délelõtt Délután
Hétfõ 08:00-11:00 13:00-17:00
Kedd 08:00-11:00 13:00-15:00
Szerda 08:00-11:00 13:00-17:00
Csütörtök 08:00-11:00 13:00-15:00
Péntek 08:00-11:00 -----

A zökkenõmentes ügyfélforgalom, valamint az ügyfelek várakozásának minél kevesebb idõre csökkentése érdeké-
ben Okmányirodánk az állampolgárok részére idõpontot biztosít ügyeik intézéséhez, amit telefonon vagy akár
elektronikus úton is megtehetnek ( XR rendszer, Ügyfélkapu ügyintézés keretében).
Az ügyintézéssel kapcsolatban megjegyzendõ, hogy az ügyeiket intézõ ügyfelek nem csak személyesen kereshe-
tik fel irodánkat, hanem telefonon is érdeklõdhetnek, valamint igénybe vehetik a hivatal honlapján található tájékoz-
tatónkat is.

Elérhetõségeink
Telefonszámunk: 462-3136 Fax számunk: 318-0916
Honlapunk: www.erzsebetvaros.hu Kérjük Ügyfeleink szíves türelmét, megértését!

Okmányiroda

OOOOKKKKMMMMÁÁÁÁNNNNYYYYIIIIRRRROOOODDDDAAAAIIII TTTTÁÁÁÁJJJJÉÉÉÉKKKKOOOOZZZZTTTTAAAATTTT ÓÓÓÓ

Tájékoztató az ingatlan-nyilvántartási eljárás ügyfeleket érintõ 
legfontosabb szabályainak 2006. év január 1-én hatályba lépõ változásairól

A 2006. február 1-tõl érvényes
várakozási hozzájárulások
(parkoló matricák) kérelmével,
kiadásával kapcsolatban
tájékoztatjuk az autótulaj-
donosokat, hogy az Ügyfél-
szolgálati Iroda ügyfélfogadási
ideje a következõ:
Hétfõ: 8-12 és 13-18 óráig,
Kedd: 8-12 és 13-16 óráig, Szer-
da: 8-12 és 13-18 óráig, Csütör-
tök: 8-12 és 13-16 óráig, Péntek:
8-12 óráig.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az
ügyfélfogadási idõ vége elõtt 1
órával az ügyek számának
nagyságától függõen adunk ki
sorszámot, illetve fogadjuk ügy-
feleinket.

Ügyfélszolgálati iroda
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I. A vonatkozó (módosuló) jogszabályok:
� 2005. évi CXXII. Törvény ("Inytv.") Magyar Közlöny 150 sz.

� 1996. évi LXXXV . törvény (Díjtörvény")

� valamint fenti törvények végrehajtási rendeletei

2006. január 1-jétõl új Körzeti Földhivatal nyílik a Lehel téren. Budapesti 2.

számú Körzeti Földhivatal néven (cím: 1134 Budapest, XIII. kerület, Váci út

9-15.) Illetékességi területe az V., VI. és a XIII. kerületekre terjed ki.

Ügyfelek számára 2006. január 3-tól lesz elérhetõ.

Fõvárosi Kerületek Földhivatalában NÉVVÁLTOZÁS: Budapesti 1. számú

Körzeti Földhivatal.

II. Leglényegesebb jogszabályi változások:
1. Tájékoztatás az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindulásáról

2. Új földhivatali nyomtatvány-típusok bevezetése

A földhivatali eljárásokban - a vonatkozó  FVM rendelet mellékletében meg-

határozott - új standard nyomtatványok alkalmazása lesz kötelezõ.

Új legfontosabb nyomtatvány-típusok a következõk:

- Kérelem (jog vagy tény bejegyzésére, feljegyzésére, módosítására,

törlésére)

- Tulajdonilap-másolat megrendelõ (melyek beszerezhetõk földhivatali

ügyfélszolgálaton és a TAKARNET-en keresztül).

3. Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos  változás.

4. A tulajdonilap-másolat megrendelésének új szabályai

- Az új szabályok értelmében, a tulajdonilap-másolat megrendelésére

vonatkozó kérelemben szereplõ adatokat a körzeti földhivatal a sze-

mélyazonosság, illetve a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló

okmányból (pl.: személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, vagy

személyi azonosításra alkalmas okmány) ellenõrzi. Figyelem!!! A  gyor-

sabb és eredményesebb ügyintézés elõsegítése érdekében minden

ügyfél hozza magával személyazonosító igazolványát és lakcímkártyá-

ját!

- Ha a kérelmezõ a tulajdonilap-másolat kiadása iránti kérelmét postai

úton terjeszti elõ, a kérelmet legalább teljes bizonyító erejû magánok-

iratba kell foglalni.

5/a. FIGYELEM!  2006. JANUÁRTÓL DÍJAK a földhivatali eljárásban.

Földhivatali eljárás típusa Földhivatali eljárás díja 

2006. január 1-tõl 

Elsõ fokú eljárás (fõszabály) 5.000 Ft/ingatlan

Jelzálogjog bejegyzése/módosítása A biztosított követelés 5 %-a, de

legfeljebb 12.000 Ft/ ingatlan

KIVÉTEL:a díj fizetési kötelezettség

alól mentes eljárások

Vagyoni értékû jog törlése 2.000 Ft/ingatlan

Soron kívüli ügyintézés (ügyfél kérelmére) 10.000 Ft/ingatlan

Bejegyzési határozat elleni fellebbezés 10.000 Ft

Földhivatali eljárásban készített 

másolatok / Kivonatok díja 100 Ft/oldal

5/b.Új díjfizetési módok

A kérelem beadásával egyidejûleg, az illetékes földhivatalnál:

(I) a pénztárba történõ befizetéssel, (készpénzben, kártyával)

(II) a postai úton befizethetõ, Földhivatal által biztosított csekken, vagy ró-

zsaszín készpénzfizetési bizonylaton (csekken)

(III) banki átutalással (mely utóbbi két esetben a befizetést igazolni kell!!!)

A díjfizetés elmulasztásának új szankciói:

Az eljárást a földhivatal megszünteti.

TÁJÉKOZTATJUK Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fentiekkel kapcsolatban

részletes tájékoztatót, az illetékes Földhivatalok, vagy Önkormányzatok

Ügyfélszolgálati Irodájában kaphatnak.

III. ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕ:
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az ügyfélfogadással kap-

csolatos változásokat, az illetékes földhivatal hirdetõ tábláján, vagy az ügy-

félszolgálati irodában szíveskedjen megismerni, tekintettel arra, hogy hivata-

lonként eltérõ lehet.

Fõvárosi Földhivatal
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Fogadóórákon, fórumokon, külön-
bözõ kerületi rendezvényeken, a
honlapomon vagy az általam veze-
tett Parlamentlátogatásokon min-
dig mód van arra, hogy az aktuális
témán kívül akár az egyéni, akár az
országos problémákról véleményt
tudjunk cserélni a kerületi lakókkal.
Nagy örömömre
szolgál, hogy az el-
múlt évek alatt már
nem csak „saját sza-
vazóink”, hanem
olyanok is eljöttek
rendezvényeimre,
akik korábban távol
tartották magukat a
politikában érintett
közügyektõl, illetve
akik más politikai
fórumon adnak han-
got véleményüknek. 
�Az idén megtartott tizenkét foga-
dónapomon 197 kerületi lakó  - és
rajtuk keresztül család - problémái-
val ismerkedtem meg, ám ezen
felül telefonon, levélben, a honla-
pon át küldött üzenet formájában il-
letve személyes megkeresés alap-
ján  körülbelül 300 plusz megkere-
sés érkezett hozzám. A személyes
jellegû problémákon a kerületen
belül próbálok segítséget nyújtani,
ebben támogató partnerem a kerü-
let vezetése.
�A személyes problémákon túl a
kerületi közéletet, közbiztonságot,
köztisztaságot,
társasházi problé-
mákat, utak-terek
állapotát érintõ
jelzések is eljut-
nak hozzám.
Ezek egy része
helyi megoldást
igényel, azonban
országos jelentõségû kérdések is
elõfordulnak, melyekben érintetté
válik a fõváros és az országgyûlés
is.  Afõvárosi közgyûlésben dolgo-
zó erzsébetvárosi képviselõk mun-
kája elismerésre méltó, a saját is-
mereteik alapján végzett munkájuk
mellett az általam jelzett problémák
megoldásában is közremûködnek.  
�Az országgyûlési munkám kap-
csán  felmerültek olyan témák,
amelyekhez elsõsorban a kerületi
lakók tapasztalataiból merítettem

észrevételeimet. Ilyen például a
nyugdíjkorrekció kérdése, hiszen a
szépkorúaktól tudom, hogy sokan
voltak olyanok, akik nagyon rossz
feltételekkel tudtak nyugdíjba men-
ni. A tapasztalatok alapján kezde-
ményeztem és támogattam a nyug-
díjkorrekcióra vonatkozó határoza-

tunkat.  Ide tartozik
az özvegyi nyugdíj,
és a méltányossági
nyugdíjemelés lehe-
tõségének megte-
remtése is. Mivel a
m é l t á n y o s s á g i
nyugdíjemeléshez
az alacsony nyugdíj
mellett egy civil
szervezeti, önkor-
mányzati vagy par-
lamenti képviselõi

ajánlóra is szükség van, személy
szerint 53 kerületi lakos kérelmé-
hez írtam ajánlást. 
�Sok fiatal család részérõl kaptam
jelzést arról, hogy a családi pótlék
ügyében változtatásokra lenne
szükség, és a kismamák nehezmé-
nyezték, hogy a törvény gátat szab
a hivatalos munkavállalásuknak.
Ma már a kismamák nyugodtan
vállalhatnak munkát, nem veszítik
el a támogatásokat. Ugyanakkor
több családnál felvetették, hogy
minimálbér esetén nem tudnak élni
az adókedvezménnyel. Az adóked-
vezmény január elsejétõl megszû-

nik az 1-2 gyer-
mekeseknél, és
beépül a családi
pótlékba. A szo-
ciális törvény
módosításának
vitájában kiáll-
tam amellett,
hogy elsõsorban

azok kapjanak támogatást, akik ne-
hezebb helyzetben vannak. 
�A polgármester és a háziorvosok
szokásos éves egyeztetésén felme-
rült néhány olyan probléma, me-
lyek megoldása országos intézke-
dést igényel. Tudjuk, hogy a jó mi-
nõségû orvosi ellátás alapfeltétele
az orvosok folyamatos továbbkép-
zése. Parlamenti munkám során
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-
ben elvi támogatójára találtam an-
nak az ötletemnek, miszerint a

gyógyszergyárakkal közösen kell
létrehozni egy alapítványt, mely se-
gítené, támogatná a továbbképzé-
seket. 
� Munkaügyekkel, elhelyezkedési
problémákkal is sokan megkeres-
tek. Ezzel kapcsolat-
ban évek óta „har-
colok” a pályakez-
dõk és az 50 év felettiek munka-
helyteremtéséért, és nem véletlen,
hogy idén több olyan javaslatot is
elfogadtunk, ami számukra fontos
járulék és adókedvezményt tartal-
maz.  Természetesen az egyedi
problémák mindig a legsürgetõb-
bek, ilyen esetekben remélem,
hogy mindenkinek sikerült segíte-
nem tanácsaimmal, útmutatásom-
mal, javaslataimmal. 
�A társasházak életében a mûem-
lékké nyilvánítás súlyos problémá-
kat vet fel. A helyzet rendezéséhez
törvénymódosítás szükséges. Dr.
Szabó Zoltán képviselõtársammal
a mûemlékvédelmi törvény módo-
sítására önálló képviselõi törvény-
javaslatot készítettünk elõ, mely-
nek a vitájára várhatóan még ebben
a negyedévben sor kerül. Az elmúlt

év legnagyobb sikereként értéke-
lem,  hogy az uniós tárgyalások so-
rán sikerült kiharcolni, hogy a jövõ-
ben a  a támogatásokból a régi bér-
házak felújítására is  jelentõs össze-
geket lehessen fordítani. Így meg-

született az elsõ
nagy lehetõség

arra, hogy a belsõ
kerületek, ezen belül Erzsébetváros
is megújulhasson az elkövetkezõ
években.  
� Ahhoz, hogy elérhessük közös
céljainkat, továbbra is szükség van
az összefogásra. Az elmúlt évek is
azt bizonyítják, hogy ha az önkor-
mányzati-, a fõvárosi képviselõk, a
civil szervezetek és az országgyûlé-
si képviselõ összefognak, akkor lát-
ványos eredményeket lehet elérni.
Itt szeretném megköszönni Hun-
vald György polgármesternek,
Devosa Gábor és Molnár István fõ-
városi képviselõknek az összehan-
golt feladatellátást, a civil szerveze-
teknek és a helyi képviselõ-testület-
nek a közösen végzett, a kerület ér-
dekeit szem elõtt tartó munkát, mert
így, együttes erõvel sokat tudtunk
tenni kerületünk fejlõdéséért. 

365 nap:  Erzsébetváros és a nagypolitika
ÖÖÖÖsssssssszzzzeeeeffffooooggggáááássss    ----     RRRReeeennnnddddkkkkíííívvvvüüüüllll     ffffoooonnnnttttoooossss    aaaa    llllaaaakkkkóóóókkkkkkkkaaaallll     vvvvaaaallllóóóó    kkkkaaaappppccccssssoooollllaaaattttttttaaaarrrrttttáááássss

A civil ház mintegy 300 férõ-
helyes nagytermében decem-
ber 15-én jóval a kezdés elõtt
elfoglalták a helyeket, a fó-
rum kezdetére már a folyo-
són is álltak az érdeklõdõk. 

A szokásostól eltérõ helyen zajló
rendezvényen Filló Pál vendége
Horn Gyula egykori miniszterel-
nök volt. Résztvevõként megje-
lent többek között dr. Szabó Zol-
tán országgyûlési képviselõ és
Hunvald György polgármester is.
Horn Gyula bevezetõjében el-

mondta, hogy a „szirénhangok”
ellenére fejlõdik az ország, „soha
nem látott esélye van hazánknak
arra, hogy végre kilépjünk a ma-
gyar melankóliából és hogy biza-
kodóan tekinthessünk a jövõbe”.
A politikus véleménye szerint a
Gyurcsány Ferenc által vezetett
baloldali kormány olyan folyama-
tokat indított el, amelyek hosszú
távon minden magyar állampol-
gár számára érezhetõ javulást
hoznak az élet- és munkakörül-
ményekben egyaránt. 

EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossssiiii     EEEEssssttttéééékkkk

„Választások elõtt”

Országgyûlési
képviselõi fogadóóra
Filló Pál országgyûlési képviselõ
idei elsõ fogadóóráját január 19-
én 17 órától tartja az István utca
29. szám alatti irodában.
Bejelentkezni nem kell.

WWWW WWWW WWWW....FFFF IIII LLLL LLLL OOOO....HHHH UUUU

Erzsébetváros országgyûlési képviselõje saját bevallása szerint
legfontosabb feladatának a lakókkal való kapcsolattartást, és az
erre alapozott politika- és közéletformálást tartja. Filló Pál a ke-
rület országgyûlési képviselõje éves összefoglalójában az országos,
a budapesti és a kerületi közélet együttmûködésérõl olvashatnak. 
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Készpénzt vitt el
A képen látható ismeretlen férfit kere-
si a rendõrség, mivel a gyanú szerint
köze lehet ahhoz a bûncselekmény-
hez, amelyet tavaly december 9-én
követtek el a Kazinczy utca egyik üz-
lethelységében. Az üzletbõl 260 ezer
forint készpénzt vitt el az elkövetõ. A
kerületi rendõrkapitányság kéri, aki a fotón látható férfit felis-
meri, hívja a 461-8100 telefonszám 47-138-as mellékét.

Nyakkendõs tolvaj
A fotón szereplõ D.O.L. ellen indított
eljárást a rendõrség, lopás miatt. A
férfi úgy jutott be a sértettek lakásá-
ba, hogy egy bank, a nyugdíjfolyósító,
vagy éppen egy biztosító társaság
munkatársának adta ki magát. Elkér-
te a sértettek utolsó havi nyugdíjszel-
vényét, majd arra kérte õket, hogy a
biztosítás miatt, mutassák be az otthon tartott értékeiket. Ily
módon, a figyelmet elterelve, vitt el ékszereket és készpénzt.
A 42 éves férfi, körülbelül 170 cm magas, pocakos, barna,
kissé dülledt szemû, kétoldalt kopaszodó, rövid fekete hajú.
Elkövetéskor fekete színû, háromnegyedes kabátot, szürke
inget és nyakkendõt viselt.
A rendõrség kéri, akinek sérelmére hasonló módon követett
el bûncselekményt a képen látható férfi, vagy róla érdemle-
ges információval rendelkezik, hívja a kerületi kapitányságot
a 461-8100 telefonszámon.

Lopott bankkártyát
használt
A Nefelejcs utca egyik üzletében lo-
pott el egy pénztárcát a sértett táská-
jából a képen szereplõ nõ. A tárcá-
ban többek között személyes okmá-
nyok, bankkártyák és készpénz volt.
Az elkövetõ a bankkártyát használta
is, azzal készpénzt emelt le a sértett bankszámlájáról. A
bankkártya használata során a kártyát használó személyrõl
fényképfelvétel készült. A kerületi rendõrség kéri, aki felisme-
ri a képen látható elkövetõt, a bûncselekménnyel kapcsolat-
ban érdemleges információval rendelkezik, hívja a 461-
8100/231-es telefonszámot.

Az olvasónk által beküldött fotó tanúsága szerint: hiába a precíz felfestés, mégis akad
olyan, aki sem a felfestéssel, sem a többi, parkolni szándékozó autóssal nem törõdik  

A téli idõjárás bekö-
szöntével megváltoz-
nak a látási és útvi-
szonyok, az esetleges
havazás során a látó-
távolság lecsökken, a
síkos utakon a féktá-
volság a többszörö-
sére nõ. A Fõvárosi
Balesetmegelõzési
Bizottság ezzel kap-
csolatos közlekedési
ajánlásait az alábbi-
akban adjuk közre. 

A csúszós utakon a téli
gumi használata kiemel-
kedõen fontos, hiszen öt
fok alatt a nyáron haszná-
latos gumik már nem sza-
vatolják a biztonságos
közlekedést. A „Látni és
látszani” alapelvnek meg-
felelõen gondoskodjanak
a fényszórók beállításá-
ról, a megfelelõ minõségû
szélvédõmosó folyadék
beszerzésérõl!

A hosszabb útra indu-
lóknak ajánlatos a jármû
kötelezõ tartozékait lapát-
tal, takaróval, zseblámpá-
val kiegészíteni gondolva
egy esetleges elakadásra,
vagy a hóátfúvás okozta
forgalmi akadályokra. Ha
a benzintartály félig van,
célszerû a jármûvet a leg-
közelebbi benzinkútnál
megtankolni, hogy több
órás várakozás esetén se

kelljen a fûtésen takaré-
koskodni. Amennyiben az
egész család együtt uta-
zik, és a jármûben kis-
gyermekek is tartózkod-
nak, ügyeljenek arra,
hogy mindig legyen szá-
mukra meleg ital.

A csúszós utak miatt
lelassul a forgalom. Aki
útnak indul, számoljon
azzal, hogy úgy lehet a
leggyorsabban elõre jutni,
ha türelmesek, és segítik a
forgalomban résztvevõ
többi jármûvezetõt is.
Balesetek forrása lehet,
ha nem tartják be a féktá-
volságot: az elõttünk hir-
telen fékezõ jármû elõtt
már nem lesznek képesek
megállni. Fontos az is,
hogy ne vágjanak be hir-
telen autóstársaik elé és
mögé sem!

A lakott területeken
fokozottan ügyeljenek a
veszélyt jelzõ táblával is
jelzett helyekre, az isko-
lák, óvodák környékére!
Fokozottan veszélyes le-
het, ha a kijelölt gyalogos
átkelõhelyet nem a látási
és útviszonyoknak meg-
felelõ sebességgel halad-
va közelítik meg.

Télen hamarabb söté-
tedik, ezért fontos, hogy
gondoljanak saját és csa-
ládtagjaik láthatóságára!

A ruhán elhelyezett fény-
visszaverõ csík, vagy
prizma a gyalogosok lát-
hatóságát a sokszorosára
növeli, amely akár életü-
ket is megmentheti, hi-
szen az út szélén, sötét ru-
házatban haladó gyalogos
és kerékpáros éjszaka és
rossz látási viszonyok kö-
zött szinte láthatatlan a
jármûvezetõk számára.

Ügyeljenek arra, hogy
jármûvüket a KRESZ
szabályainak megfelelõen
világítsák ki! A többi köz-
lekedõ elvakítását meg-
elõzendõ, csak valóban
indokolt idõben használ-
janak ködfényszórót.
Azonban a jármûvet csak
helyzetjelzõvel kivilágíta-
ni szintén szabálytalan.

Síkos utakon a féktávolság a többszörösére nõ
KKKKöööözzzzlllleeeekkkkeeeeddddééééssssiiii     ttttaaaannnnááááccccssssooookkkk

– Bemutatom a legújabb, benzintakarékos modellünket!

Nemtörõdömség
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A Blaha Lujza téren figye-
lemfelhívó jelleggel a Tûz-
oltóság konténeres égetést
rendezett a járókelõk és a
média képviselõi részére az
elmúlt év végén. Aköztéren
megszervezett lakástûzzel
azt próbálták érzékeltetni,
hogy milyen rövid idõ alatt
történhet meg egy komoly
tûzeset. A térre kihelyezett
konténerben egy bútorok-
kal, televízióval felszerelt
lakást rendeztek be, majd
meggyújtották az asztalon
lévõ adventi koszorút díszí-
tõ gyertyákat. A helyszín

biztonságáért hat tûzoltó
szakember és egy tûzol-
tóautó kezeskedett. 

Aberendezés pillanatok
alatt lángra kapott, a televí-
zió szabályosan felrobbant.
A konténer közelében 700-
800 Celsius fok volt a hõ-
mérséklet, a fekete füst ma-
gasan gomolygott a tér fö-
lött. A látvány sokkoló volt,
fõleg, ha a jelenlévõk bele-
gondoltak, milyen rövid idõ
alatt válhat a tûz martaléká-
vá az otthonuk. Ahogy a be-
mutató során látni lehetett,
egy lakás 8 perc leforgása

alatt porig éghet. Ha a lakás-
ban van füstérzékelõ, az 40
másodpercen belül jelzi a
bajt, ilyenkor még akár egy
vödör víz is elég a tûz elol-
tására. Füstérzékelõ hiányá-
ban viszont nem sok esély
van a mentésre. Astatisztika
szerint évente körülbelül
ezer lakástûz van. Berende-
zéseink éghetõbbek, gyúlé-
konyabbak, mint korábban,
ezért fokozott védelmet is
igényelnek. Egy füstjelzõ-
vel és némi figyelemmel el-
kerülhetjük a bajt.

Almási Kitti 

A hidegre fordult idõjá-
rás következtében a haj-
léktalanokat ismételten
fenyegeti a kihûlés ve-
szélye és a fagyhalál. A
rendõrség, az elmúlt
évek gyakorlatát folytat-
va, most is közremûkö-
dik a probléma megoldá-
sában. Az ORFK Szóvi-
või Irodájának tájékozta-
tása szerint, az intézkedõ
rendõri állomány na-
gyobb figyelmet fordít a
közterületen, elhagyott
területeken, barlangok-
ban az idõjárási viszon-
tagságok elõl menedéket
keresõ személyek meg-
segítésére. Együttmû-
ködnek a Közterület Fel-
ügyelet, Természetvédel-
mi Õrszolgálat és a társ-
rendvédelmi szervek
dolgozóival, és számíta-

nak a polgárõrség támo-
gatására is. 

A rendõrség ügyele-
tei és a hajléktalan ellátó
intézmények diszpécser
központjai közötti kap-
csolat lehetõvé teszi a
veszélyeztetett emberek
gyors krízisellátását. 

Az intézkedõ rend-
õrök elsõsorban felvilá-
gosítást adnak számukra
- melyhez megfelelõ szá-
mú szórólappal rendel-
keznek -, de ha indokolt,
gondoskodnak a mentõ-
vel vagy krízisautóval
történõ elszállításra is. A
rendõri szervek feltérké-
pezték azokat a helyeket,
ahol a hajléktalanok az
idõjárás veszélyeinek
vannak kitéve, errõl a
szociális munkásokat is
tájékoztatták.

Annak ellenére,
hogy az elmúlt év-
ben a fõvárosban a
tûzesetek 37 száza-
léka lakásban, lakó-
épületben keletke-
zett, csupán elvétve
telepítenek ilyen
helyre tûzjelzõt,
füstérzékelõt. Pedig
elérhetõ áron sze-
reltethetünk be
füstérzékelõt laká-
sunkba, az elemes,
hálózatnélküli füst-
érzékelõ egyre több
helyen kapható.

A tûzesetek többségében
a sérülést, a halálesetet
nem a hõmérséklet, vagy
a láng okozza, hanem
még a tûz terjedésének
kezdetén a füst. Egy la-
kástûzben körülbelül az
elsõ három percben adott

a menekülés lehetõsége,
ezt követõen már a tûz-
oltók védõfelszerelése
szükséges a mentéshez.

Nemzetközi statiszti-
kák szerint a tûzesetek

65 százaléka nappal, és
csak 35 százaléka kelet-
kezik éjszaka, mégis a
halálesetek 70 százaléka
következik be ilyenkor.
Ezek a számok is mutat-

ják, mennyire fontos a
füstérzékelõ, fõként a
hálószobában, illetve a
gyerekszobában.

Az elemes füstérzé-
kelõ (home detektor) há-

lózat, vezeték nélkül mû-
ködik, csupán egy 9 vol-
tos elem kell hozzá, és fel
kell rögzíteni a födémre.
Az elem és a csavarok is
a csomag része. Az érzé-
kelõ az elem behelyezé-
sével üzemképes, és leg-
alább egy évig mûködik,
karbantartást nem igé-
nyel. Az elem állapotát
egy tesztgombbal (a fo-
tón az ovális gomb a vö-
rös LED alatt) ellenõriz-
hetjük, de a lemerülés
elõtt az érzékelõ is jelez.
A füstöt már a tûz kezde-
ti szakaszában érzékeli,
és legalább 85 dBA hang-
erõvel riaszt. Ezekre a
készülékekre is vonatko-
zik, hogy csak bevizsgált,
ellenõrzött terméket vá-
sároljunk! (Forrás: www.
tuzoltosagbp.hu)

Közremûködnek a menedéket
keresõk megsegítésében

OOOOddddaaaaffff iiiiggggyyyyeeeelllléééésssssssseeeellll     mmmmeeeeggggóóóóvvvvhhhhaaaatttt jjjjuuuukkkk    éééérrrrttttéééékkkkeeeeiiiinnnnkkkkeeeetttt

Halálos kimenetelû baleset történt január 7-én egy felújí-
tás alatt lévõ, Madách téri épületben. A házban a lift ellen-
súlya leszakadt és a lift egy férfira zuhant, aki épp a liftak-
nában dolgozott. A munkás nem élte túl a balesetet.

LLLLaaaakkkkáááássssooookkkk    ttttûûûûzzzzjjjjeeeellllzzzzéééésssseeee    ----     oooollllccccssssóóóónnnn

A menekülésre az elsõ három percben van lehetõség

Pillanatok alatt porig éghet egy lakás

HHHHaaaalllláááállll     aaaa    llll iiii ffffttttaaaakkkknnnnáááábbbbaaaannnn
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Figyelemre méltó kez-
deményezés valósult
meg az Erzsébetvárosi
Általános Iskola és In-
formatikai Szakközép-
iskola 1. a osztályában.

- A pedagógusok ötle-
te nyomán és a szülõk tá-
mogatásával az 1. a osz-
tályban egy ásványvíz
adagoló berendezést állí-
tottak be, amely kiváló

minõségû, szobahõmér-
sékletû Monti ásványvi-
zet ad - tájékoztatott
Sevecsekné Hosszú Má-
ria igazgatónõ. - A kisdi-
ákok eddig cukros üdítõ-

ket és teát hoztak maguk-
kal, ha délutánra ez elfo-
gyott, csapvizet ittak. 

Most ásványvizet fo-
gyasztanak, amely ásvá-
nyi anyag tartalma miatt
segíti a koncentrációt,
csökkenti a fáradékony-
ságot. A kisdiákok fo-
lyadék fogyasztása rend-
szeressé vált, a szülõk-
nek is takarékosabb
megoldás, mintha üdítõt
vásárolnának.

Iskolánk újdonsága
„Iskolánkba ellátogatott
Bánfalvy Ágnes színmû-
vésznõ, aki a tizenhar-
madik évfolyamon indu-
ló színész II szakképzést
fogja vezetni. Az ország-
ban elõször indul ilyen
2,5 éves kurzus, ahova a
most érettségizõ színis
diákok folytathatják ta-
nulmányaikat. A zsúfolá-

sig megtelt teremben a
színésznõ többek között
mesélt az életpályájáról,
sikereirõl, fõbb szerepei-
rõl, és az izgalmas Szín-
mûvészeti Egyetemi
éveirõl. A mûvésznõnek
már van tapasztalata a
képzéssel kapcsolatban,
mert saját iskolájának
igazgatója és tanára is
egyben. A diákok számá-
ra „garancia”, hogy egy
tapasztalt, elismert mû-
vész taníthatja õket.
Mint mondta: - Nem
csak a jóra, szépre kell
felkészíteni a diákokat,
hanem a nehézségekre,
megpróbáltatásokra is.
Amennyire lehet, le kell
terhelni saját magunkat,
mert csak nyomás alatt
lehet a legtöbbet kihozni
magunkból.” 

Csonka Renáta 
9.b osztály

Belsõ Ferenc 1905-ben egy
sokgyermekes család cse-
metéjeként látta meg a nap-
világot. Bár nagyon szegé-
nyek voltak, édesanyja
mindent elkövetett, hogy
fia tovább tanulhasson, és
tanár legyen belõle. Belsõ
Ferenc beváltotta a hozzá
fûzött reményeket. Ma-
gyar-német szakos tanár-
ként elõször Sátoraljaújhe-
lyen helyezkedett el, majd a
Barcsay utcai Madách Imre
Gimnáziumba került. 

Pályája 1943-ban érde-
kes fordulatot vett, az ak-
koriban Magyarországhoz
csatolt Dunaszerdahelyre
helyezték, õ lett a gimnázi-
um igazgatója. Késõbb a
szerdahelyi magyar diákok
iskolában eltöltött tanéveit,
a történelmi események
miatt, nem akarták érvé-
nyesnek tekinteni, úgy
tûnt, nem érettségizhetnek.
Belsõ Ferenc azonban ki-
állt diákjai mellett és kijár-
ta az útját, hogy a tanulók
iskolaéveit elfogadják, és

társaikhoz hasonlóan õk is
érettségizhessenek. Akko-
riban ez nem számított di-
cséretes tettnek, 1992-ben
viszont kitartását és segít-
ségét a Magyar Köztársa-
ság Érdemrendjének Kis-
kereszt kitüntetésével jutal-
mazták.

Belsõ Ferenc aktív ko-
rában ízig-vérig tanár volt,
arra törekedett, hogy em-

berileg közel kerüljön di-
ákjaihoz. Amikor a bensõ-
séges kapcsolat kialakult,
az ismeretek átadása már
könnyen ment.

Késõbb igazgató-he-
lyettesként a kollégák és a
diákok érdekeit is szem
elõtt tartotta. Vigvári
Andrásné egykori „madá-
chos” kollégája mosoly-
gós, csendes, visszafogott

emberként emlékszik rá.
Elmondása szerint Belsõ
Ferenc mindenkivel meg-
találta a közös hangot, kol-
légái és a gyerekek is na-
gyon szerették. Adiákok fi-
gyelmét szakmai tudásával
kötötte le.

Az elmúlt év végén
száz éves születésnapja al-
kalmából a Madách gim-
názium tantestülete, egy-
kori tanítványai és kollégái
együtt köszöntötték fel az
idõs pedagógust.

A jó egészségnek ör-
vendõ, szellemileg friss ün-
nepelt most sem tétlenke-
dik. Vallási témával kap-
csolatos gondolatait - a val-
lás és a tudomány kapcso-
latát vizsgálja - diktafonra
mondja rá, szeretné, ha ez
könyv formájában majd
megjelenhetne. Minden ér-
dekli, de a legfontosabb
számára a család, melyet a
három gyermeke, hét uno-
kája és kilenc dédunokája
jelenti. 

Almási Kitti

Siker a jégen
Varga Beáta az Alsó-
erdõsor utcai iskola 9. osz-
tályos tanulója korosztályá-
ban elsõ helyezést ért el a
Gyorskorcsolyázó Diák-
olimpia II. Bürger Miklós
emlékversenyen. Az orszá-
gos versenyt a Városligeti
Mûjégpályán rendezték
meg december 14-én.

Foci
Az elmúlt év végén lezajlott
Diáksport Bajnokság IV.
korcsoportos fiú labdarú-
gás eredménye a követke-
zõképpen alakult: elsõ he-
lyezett az Alsóerdõsor utcai
iskola csapata, második a
Baross Gábor iskola II. csa-
pata, harmadik a Baross
Gábor iskola I. csapata lett.

Partizánlabda
A Diáksport Bajnokság II.
korcsoportos partizánlabda
eredménye: elsõ helyen az
Erzsébetvárosi iskola - Do-
hány utca csapata, máso-
dik helyen a Janikovszky is-
kola csapata, harmadik he-
lyen az Alsóerdõsor utcai
iskola végzett.

Ásványvíz a kisdiákok egészségére!
KKKKeeeezzzzddddeeeemmmméééénnnnyyyyeeeezzzzééééssss    aaaazzzz    EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeettttvvvváááárrrroooossssiiii     iiiisssskkkkoooolllláááábbbbaaaannnn

A kezdeményezés a kisdiákok egészségét szolgálja 

AAAA    MMMMaaaaddddáááácccchhhh    ggggiiiimmmmnnnnáááázzzziiiiuuuummmm    eeeeggggyyyykkkkoooorrrr iiii     ttttaaaannnnáááárrrraaaa    mmmméééégggg    mmmmaaaa    iiiissss    aaaakkkktttt íííívvvv

Belsõ Ferencet a gimnázium tantestülete, egykori tanít-
ványai és kollégái köszöntötték

Belsõ Ferenc 100 éves 



Az Erzsébetváros címû lap olvasóiként bizonyára felfigyeltek  arra a kéthetente megjelenõ cikksoro-
zatra, amelyben az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. (közismert ne-
vén: Áe.) törvényt felváltó, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó-
ló 2004. évi CXL. törvény által bevezetett legfontosabb változásokról adok rövid áttekintõ tájékozta-
tást.

A 2005. november 1-jén hatályba lépett új törvény, röviden: Ket. szabályai a korábbi eljárási jog-
szabályra, az Áe-re épülnek, némiképp korszerûsítve, a kor követelményeinek megfelelõ elvárásokhoz
igazítva annak szabályozási elemeit. 

A Ket. hatályba lépésével az ügyintézésnek - általunk már régóta szem elõtt tartott elve -, a szolgál-
tatói jelleg válik hangsúlyossá, hiszen törvényi garanciák biztosítják az ügyfelek eljárásból fakadó ter-
heinek csökkentését. 

Célunk, hogy hivatalunkra ügyfeleink, mint segítõkész, együttmûködõ partnerre tekintsenek. Ezen új szemléletû viszony kialakulásá-
hoz azonban fontos, hogy Önök, akár jelenlegi, akár leendõ ügyfélként tisztában legyenek az eljárás legfontosabb, jogaikat és kötelessé-
geiket érintõ szabályok alapjaival.

Az „új szerepre” való felkészülés elõsegítése érdekében az Erzsébetváros c. újság most megjelenõ lapszámában elhelyeztünk egy út-
mutatót, amely - reményeink szerint - hasznos segítõtárs lehet majd az ügyek intézéséhez.

Tisztelettel:
dr. Kálmán Zsuzsanna jegyzõ

MMEELLLLÉÉKKLLEETT

ÚTMUTATÓ A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS SORÁN 
FELMERÜLÕ FONTOSABB KÉRDÉSEKRÕL 

A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY (KET.)

ALAPJÁN

Tisztelt Kerületi Lakosok!

2006/1. szám

Melyek a hatósági eljárás 
eljárási fontosabb alapelvei

A közigazgatási hatóság az eljárása so-
rán köteles megtartani és megtartatni a
jogszabály rendelkezéseit.

A közigazgatási hatóságnak a hatásköre gya-
korlása során a szakszerûségre, az egyszerûség-
re és az ügyféllel együttmûködésre kell törekednie.
A közigazgatási hatóság védi az ügyfelek jóhisze-
mûen szerzett és gyakorolt jogait. Az eljárásban
minden ügyfelet megillet a törvény elõtti egyenlõ-
ség.

A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény
keretei között a hivatalból való eljárás elve érvé-
nyesül. A hatóság hivatalból állapítja meg a tényál-
lást, a hatóság határozza meg a bizonyítás módját
és terjedelmét. Nincs kötve az ügyfelek bizonyítási
indítványaihoz, minden olyan fontos körülményt fi-
gyelembe kell vennie, amely az ügy szempontjából
lényeges. A hatóságnak lehetõsége van arra, hogy
felülvizsgálja mind a saját, mind a felügyeleti jogkö-
rébe tartozó hatóság határozatát, de intézkedhet a
határozat kijavításáról, vagy kiegészítésérõl is.

Az ügyfelet megilleti a tisztességes ügyintézés-
hez (fair-eljárás), a jogszabályokban meghatáro-
zott döntéshez való jog és az eljárás során az
anyanyelv használatának a joga.

Az ügyfél alapvetõ joga, hogy a hatósághoz ké-
relmet terjesszen elõ. Amennyiben 30 napon belül
intézkedés nem történik, a felügyeleti szervhez for-
dulhat. Tájékoztatást kérhet ügyével kapcsolatban,
nyilatkozatot tehet. Amennyiben az ügy jellege
megengedi, képviselõt bízhat meg, kizárási okot
jelenthet be, jelen lehet az eljárási cselekménye-
ken. Javaslatot tehet a szakértõ személyére és el-
lenszakértõt kérhet. Kérelmét visszavonhatja, iga-
zolási kérelemmel fordulhat az eljáró szervhez.
Jogorvoslati kérelmet terjeszthet elõ, a határozat
végrehajtásának a felfüggesztését kérheti, költség-
mentesség engedélyezését kérheti stb...

?

Ügyfélnek minõsülök-e

15. § 
(1) Ügyfél az a természetes vagy jogi személy,

továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezõ szer-
vezet, akinek (amelynek) jogát, jogos érdekét vagy
jogi helyzetét az ügy érinti, akit (amelyet) hatósági
ellenõrzés alá vontak, illetve akire (amelyre) nézve
-tulajdonát, jogait és vagyontárgyait is ideértve - a
hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

16. § 
(2) A jogelõd kérelmére indult eljárásban a jog-

utódlás a jogutód kérelme alapján következik be,
errõl a hatóság végzéssel dönt.

?

Ügyfélként hogyan kell 
eljárnom

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél kö-
teles jóhiszemûen eljárni. Magatartása nem irá-
nyulhat megtévesztésre vagy a döntéshozatal in-
dokolatlan késleltetésére. Az ügyfél köteles tartóz-
kodni a joggal való visszaéléstõl, ez nem csupán
az ellenérdekû ügyféllel, hanem a hatósággal
szemben is kötelessége.
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Az ügyfél nem törekedhet a jogszabályok kijátszá-
sára, jogtalan elõnyök szerzésére.

Amennyiben igazolódik az ügyfél rosszhiszemû-
sége, a hatóság eljárási bírsággal sújthatja az ügy-
felet, és a többletköltségek megfizetésére kötelez-
heti.

?

Eljárhat-e ügyemben más
személy

40. §
(1) Ha jogszabály nem írja elõ az ügyfél szemé-

lyes eljárását, helyette törvényes képviselõje vagy
meghatalmazottja, továbbá minden esetben az
ügyfél és képviselõje együtt is eljárhat. Az ellenér-
dekû ügyfél (ügyfelek) képviseletét nem láthatja el
ugyanaz a személy.

(2) Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a ha-
tóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát
megvizsgálja, és indokolt esetben írásbeli megha-
talmazást kérhet.

?

Hogyan indul az eljárás

29. § 
(1) A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére, beje-

lentésére, nyilatkozatára, más hatóság kezdemé-
nyezésére, külön jogszabályban meghatározott
panaszra (a továbbiakban együtt: kérelem) vagy hi-
vatalból indul meg.

?

Mit kell tudni a kérelemrõl

34. §
(1) A kérelmet a hatósághoz írásban lehet be-

nyújtani, a természetes személy ügyfél azonban
kérelmét szóban is elõterjesztheti.

(2) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetõ
helyzet során az azonnali intézkedést igénylõ ügy-
ben a kérelmet távbeszélõ útján is elõ lehet terjesz-
teni.

(3) Jogszabály elõírhatja, hogy az ügyfél a kérel-
mét az e célra rendszeresített nyomtatványon vagy
elektronikus ügyintézés esetén elektronikus ûrla-
pon nyújtsa be.

(4) Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló
kérelmét a határozat jogerõre emelkedéséig visz-
szavonhatja.

(5) A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni ak-
kor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt
elnevezéssel.

35. § 
(1) A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és kép-

viselõjének a nevét (megnevezését), lakcímét
(székhelyét, telephelyét), továbbá meg lehet adni a

hivatalos célokra használható elektronikus levélcí-
met vagy távközlési úton való elérhetõséget.

(2) Ha az adott ügyfajtára vonatkozó különös el-
járási szabály elõírja, a kérelemben az ügyfél azo-
nosíthatósága érdekében fel kell tüntetni az ügyfél-
nek az ügy jellege szerinti és az eljáró hatóság ál-
tal törvény alapján kezelhetõ azonosítóját (adóazo-
nosító jelét, adószámát, társadalombiztosítási azo-
nosító jelét, személyi azonosítóját stb.).

36. § 
(1) A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban

elõírt mellékleteket. Mellékletként nem lehet az
ügyféltõl szakhatósági állásfoglalás csatolását kér-
ni.

(2) Az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatok
kivételével az ügyféltõl nem kérhetõ olyan adat iga-
zolása, amelyet valamely hatóság jogszabállyal
rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell,
és a személyes adatok tekintetében az adat továb-
bítását az adott ügy elbírálásához szükséges cél-
ból törvény lehetõvé teszi vagy az ügyfél saját sze-
mélyes adat tekintetében ezt kéri.

(3) Ha az ügyfél kéri az eljáró hatóságtól, hogy
az más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt
adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglal-
nia. A kérelemnek ez a része az ügyfél személyes
adata tekintetében adat kezeléséhez, illetve továb-
bításához való hozzájárulásnak minõsül.

(4) Ha a szükséges adatokat a (2) bekezdés
szerint az eljáró hatóság szerzi be, az ehhez szük-
séges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fize-
tési kötelezettségét az ügyfél az eljáró hatóságnál
teljesíti. Az igazgatási szolgáltatási díj a megkere-
sett hatóság bevétele.

37. § 
(1) Az eljáró hatóság a kérelem megérkezését

követõen haladéktalanul ellenõrzi, hogy a kérelem
megfelel-e a 35. § (1) és (2), továbbá a 36. § (1) és
(3) bekezdésében foglalt követelményeknek.

(2) Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta
be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétõl szá-
mított nyolc napon belül - megfelelõ határidõ meg-
jelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire törté-
nõ figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel.

(3) Törvény vagy kormányrendelet a hiánypótlá-
si felhívás kibocsátására nyolc napnál hosszabb
határidõt is megállapíthat.

38. § 
(1) A természetes személy ügyfél az elsõ fokú

eljárás megindítására irányuló kérelmét az eljárás-
ra hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóságnál,
vagy ha jogszabály azt nem zárja ki, lakcíme, illet-
ve a foglalkoztatójának székhelye, telephelye sze-
rinti székhelyû, azonos hatáskörû hatóságnál, en-
nek hiányában pedig a lakcíme vagy munkahelye
szerint illetékes jegyzõnél is elõterjesztheti, aki azt
öt napon belül továbbítja a hatáskörrel rendelkezõ
illetékes hatósághoz.

(2) Törvény vagy kormányrendelet az (1) bekez-

déstõl eltérõen is kijelölheti azt a hatóságot, ame-
lyikhez a kérelem elõterjeszthetõ.

(3) Az elektronikus ügyintézéshez szükséges
ügyfélkapu létesítésére szolgáló egyszeri azonosí-
tó kódot az ügyfél a 160. § (5) bekezdésében, illet-
ve kormányrendeletben meghatározott más ható-
ságnál kérheti.

?

Honnan tudom, hogy az
eljárás megindult

Az ügyfél kérelmére indult eljárásban, - a törvény el-
térõ rendelkezése hiányában -, ha ezt az ügyfél ké-
ri (pl: a beadványában erre külön kitér) a kérelem
beérkezésétõl számított 5 napon belül a hatóságnak
értesítenie kell az ügyfelet az ügy alapadatairól.

29. § 
(3) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen

nem rendelkezik, az eljárás megindításáról 
a) a hivatalból indult eljárásban az ismert ügy-
felet az eljárás megindításától, 
b) a kérelemre indult eljárásban az ismert el-
lenérdekû, illetve érintett ügyfelet a kérelem
beérkezésétõl 
számított öt napon belül értesíteni kell.

(9) Az ügyfél kérelmére indult eljárásban, ha
ezt az ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétõl
számított öt napon belül a hatóság az ügyfe-
let értesíti az ügy iktatási számáról, az eljárás
megindításának napjáról, az ügyintézési ha-
táridõrõl, ügyintézõjérõl és az ügyintézõ hiva-
tali elérhetõségérõl.

?

Mennyi idõ alatt kell 
a hatóságnak dönteni

33. § 
(1) Az érdemi határozatot az (5) bekezdésben

meghatározott idõponttól számított harminc napon
belül kell meghozni. Ennél rövidebb határidõt bár-
mely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy
kormányrendelet állapíthat meg.

(2) Kiskorú ügyfél esetében további, ha életve-
széllyel vagy súlyos kárral fenyegetõ helyzet elhá-
rítása indokolja, vagy ha a közbiztonság érdeké-
ben egyébként szükséges, az érdemi határozatot
soron kívül kell meghozni.

(3) Az ügyintézési határidõbe nem számít be:
a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyezte-
tésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésé-
nek idõtartama,
b) a nemzetközi jogsegélyeljárás idõtartama,
ideértve a magyar külképviseleti hatóságtól
kért jogsegély idõtartamát is,
c) a hiánypótlásra irányuló felhívástól az an-
nak teljesítéséig terjedõ idõ,
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d) a szakhatóság eljárásának idõtartama,
e) az eljárás felfüggesztésének idõtartama,
f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljá-
rás idõtartama,
g) elektronikus ügyintézés esetén a 163. §
szerinti üzemzavar idõtartama,
h) a kérelem, a határozat és egyéb irat hiteles
fordításához szükséges idõ.

(4) Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe
tartozó ügyben az (1) bekezdésben meghatározott
határidõn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a ha-
táridõ letelte utáni elsõ testületi ülésen, legkésõbb
azonban hatvan napon belül határoz.

(5) Az ügyintézési határidõ a kérelemnek az el-
járásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ
hatósághoz történõ megérkezése napján, illetve
az eljárás hivatalból történõ megindításának nap-
ján kezdõdik. Ezt a szabályt kell alkalmazni azok-
ban az esetekben is, amikor a magyar hatóság el-
járásának megindításához szükséges kérelmet
nem magyar hatóságnál lehet benyújtani.

(6) A felügyeleti szerv eljárása esetén az ügyin-
tézési határidõ az iratoknak a felügyeleti szervhez
érkezésekor kezdõdik. A hatóság a felügyeleti
szervnek erre irányuló felhívásától számított öt na-
pon belül köteles az iratokat felterjeszteni.

(7) Az eljáró hatóság vezetõje - ha azt törvény
nem zárja ki - az ügyintézési határidõt indokolt
esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc - kis-
korú ügyében legfeljebb tizenöt - nappal meg-
hosszabbíthatja. Errõl értesíteni kell az ügyfelet és
mindazokat, akiket az eljárás megindításáról érte-
sítettek.

(8) A szakhatóság eljárására irányadó ügyinté-
zési határidõ - ha jogszabály másként nem rendel-
kezik - tizenöt nap. Indokolt esetben a szakhatóság
vezetõje e határidõt egy alkalommal tizenöt nappal
meghosszabbíthatja, és errõl az ügyfelet és a meg-
keresõ hatóságot értesíti.

(9) A (7) és (8) bekezdésben meghatározott ha-
táridõnél rövidebb határidõt bármely jogszabály,
hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet
állapíthat meg.

?

Az eljárás során 
szükséges-e a személyes

megjelenésem

46. § 
(1) Azt, akinek személyes meghallgatása az el-

járás során szükséges, a hatóság határnap vagy
határidõ megjelölésével arra kötelezi, hogy elõtte
vagy a megjelölt helyen jelenjen meg.

(2) Az ügyfél a kérelmére indult eljárásban nem
kötelezhetõ a megjelenésre, kivéve ha a hatóság a
kérelemre indult eljárást hivatalból folytatja.

?

Eleget kell-e tennem az 
idézésnek, illetve milyen 
következménnyel járhat, 

ha nem jelenek meg

48. § 
(1) Az idézett személy köteles az idézésnek ele-

get tenni.

(2) Ha az idézett személy az idézésnek nem tesz
eleget, vagy meghallgatása elõtt az eljárás helyérõl
engedély nélkül eltávozik, és távolmaradását vagy
eltávozását megfelelõen nem igazolja, továbbá ha
az idézésre önhibájából eredõ ittas vagy bódult ál-
lapotban jelenik meg, eljárási bírsággal sújtható, to-
vábbá az eljárási cselekmény megismétlése miatti
többletköltség megfizetésére kötelezhetõ.

?

Mit tegyek, ha az idézés 
napján nem tudok 

megjelenni

48. §
(5) Ha az idézett személy igazolja a távolmara-

dásának vagy eltávozásának menthetõ indokát,
vissza kell vonni az eljárási bírságot megállapító és
az elõvezetést elrendelõ végzést.

?

Mit tesz a hatóság a döntés
meghozatala elõtt

50. § 
(1) A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szük-

séges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegen-
dõek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy
kérelemre bizonyítási eljárást folytat le.

?

Milyen formában dönt 
az eljáró hatóság

71. § 
(1) A hatóság - a (4) és (5) bekezdésben meg-

határozott kivétellel - az ügy érdemében határoza-
tot hoz, az eljárás során eldöntendõ egyéb kérdé-
sekben pedig végzést bocsát ki (a továbbiakban
együtt: döntés).

?

Melyek a fontosabb jogaim
és kötelezettségeim az 
eljárás alatt és milyen 

jogkövetkezményekkel kell
számolnom

51. § 
(1) Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás

során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen,
vagy a nyilatkozattételt megtagadja. Ha az ügyfél a
hatóság felhívására nem nyilatkozik, a hatóság a
rendelkezésre álló adatok alapján dönt vagy a 31.
§ (2) bekezdése alapján megszünteti az eljárást.

(2) Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé
teszi, a hatóság az ügyfelet a kérelmére indult eljá-
rásban nyilatkozattételre hívhatja fel, melyben köz-
li a nyilatkozattétel elmaradásának következmé-
nyeit.

(3) Törvény vagy kormányrendelet kötelezõvé
teheti, hogy az ügyfél a hivatalból folytatott eljárás-
ban a hatóság erre irányuló felhívására közölje az
érdemi döntéshez szükséges adatokat, és jogkö-
vetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatá-

si kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok
közlése esetére. Személyes adat tekintetében az
ügyfelet nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra csak
törvényi felhatalmazás alapján lehet kötelezni.

(4) A jogszabályon alapuló adatszolgáltatást - az
államtitok és a szolgálati titok kivételével - nem le-
het megtagadni a törvény által védett egyéb titokra
való hivatkozással.

(5) A (4) bekezdés szerinti kötelezõ adatszolgál-
tatást az ügyfél megtagadhatja, ha

a) nem kapott felmentést az államtitoknak
vagy szolgálati titoknak minõsített adatra vo-
natkozó titoktartási kötelezettség alól,
b) nyilatkozatával saját magát vagy hozzátar-
tozóját bûncselekmény elkövetésével vádol-
ná.

(6) Az ügyfél vagy képviselõje, ha más tudomá-
sa ellenére az ügy szempontjából jelentõs valótlan
tényt állít, illetve a (3) bekezdés szerinti kötelezõ
adatszolgáltatás körébe tartozó nyilatkozatában az
ügy szempontjából jelentõs tényt az (5) bekezdés-
ben foglalt ok hiányában elhallgat, eljárási bírság-
gal sújtható.

(7) Az ügyintézõ köteles az ügyfelet meghallga-
tása elõtt a szükséges tájékoztatással ellátni, to-
vábbá jogaira és kötelességeire figyelmeztetni.

58. §  
(3) Ha jogszabály meghatározott szakértõ

igénybevételét írja elõ, úgy ezt a szervezetet, intéz-
ményt, testületet vagy személyt kell szakértõként
kirendelni. Egyéb esetben igazságügyi szakértõt,
igazságügyi szakértõi intézményt, más szervet
vagy szakértõ testületet vagy - indokolt esetben -
szakértelemmel rendelkezõ egyéb személyt kell
szakértõként kirendelni. A szakértõ személyére az
ügyfél is tehet javaslatot.

(4) Az ügyfél kérelmére a hatóság a kirendelt
szakértõn kívül - akár véleményének elõterjesztése
elõtt, akár az után - más szakértõt is kirendelhet.

(5) Jogszabály alapján az ügyfél a szakértõi
vizsgálatban való közremûködésre kötelezhetõ.

68. § 
(1) Az ügyfél személyesen, illetve a törvényes

vagy írásban meghatalmazott képviselõje útján - a
(2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - betekint-
het az eljárás során keletkezett iratba, arról máso-
latot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. Ez
a jog akkor is megilleti, ha korábban nem vett részt
az eljárásban.

(2) Nem tekinthet be az ügyfél 
a) a határozat (végzés) tervezetébe, 
b) a zárt tanácskozásról készült jegyzõkönyv-
be,
c) a tanú vagy a bejelentõ természetes sze-
mélyazonosító adatait tartalmazó jegyzõ-
könyvbe (iratba), ha a hatóság a tanú, illetve
a bejelentõ természetes személyazonosító
adatait zártan kezeli,
d) betekintési vagy megismerési engedély hi-
ányában az államtitkot vagy szolgálati titkot
tartalmazó iratba,
e) a törvény által védett egyéb adatot tartal-
mazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét
szabályozó törvény kizárja, vagy ha a védett
adat megismerésének hiánya nem akadá-
lyozza az e törvényben biztosított jogai gya-
korlásában.
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(3) Az ügyfél az adatok konkrét megjelölésével
kérheti az ellenérdekû ügyfél irat-betekintési jogá-
nak kizárását személyes adatainak, valamint üz-
leti és más méltányolható magánérdekének vé-
delmében. A jogi személy és a jogi személyiség-
gel nem rendelkezõ szervezet/ügyfél az irat-bete-
kintési jog kizárását csak az üzleti érdekei védel-
mében kérheti. A hatóság a kérelemnek - a körül-
mények gondos mérlegelése alapján - akkor ad
helyt, ha az adatok megismerésének hiánya az
ellenérdekû ügyfelet nem akadályozza az e tör-
vényben foglalt jogai gyakorlásában.

?

Mit kell tudni a határidõ 
számításáról

65. § 
(1) A napokban megállapított határidõbe nem

számít bele a közlésnek, a kézbesítésnek, a hir-
detmény kifüggesztésének és levételének a napja.

(2) A hónapokban vagy években megállapított
határidõ azon a napon jár le, amely számánál fog-
va megfelel a kezdõnapnak, ha pedig ez a nap a
lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó nap-
ján.

(3) Ha a határidõ utolsó napja olyan nap, ame-
lyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidõ a
legközelebbi munkanapon jár le.

(4) A postán küldött beadvány elõterjesztési
ideje a postára adás napja, de az ügyintézési ha-
táridõ ilyen esetben is azon a napon kezdõdik,
amely napon a beadvány megérkezik a hatáskör-
rel és illetékességgel rendelkezõ hatósághoz.

?

Mit tehetek akkor, ha az 
eljárás során valamilyen 

eljárási cselekményt 
elmulasztok

66. § 
(1) Aki az eljárás során valamely határnapot,

határidõt elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszt-
het elõ.

(2) Az igazolási kérelemrõl az a hatóság dönt,
amelynek eljárása során a mulasztás történt. A
keresetindításra megállapított határidõ elmulasz-
tásával kapcsolatos igazolási kérelmet azonban
akkor is a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság
bírálja el, ha az ügyfél a keresetet a hatóságnál
nyújtotta be.

(3) Az igazolási kérelmet az elmulasztott határ-
naptól, illetve az elmulasztott határidõ utolsó nap-
jától számított nyolc napon belül lehet elõterjesz-
teni. Ha a mulasztás az érintettnek késõbb jutott
tudomására, a határidõ a tudomásra jutáskor,
akadályoztatás esetén az akadály megszûnésé-
nek napjától kezdõdik.

(4) Az elmulasztott határnaptól, illetve az elmu-
lasztott határidõ utolsó napjától számított hat hó-
napon túl igazolási kérelmet nem lehet elõterjesz-
teni.

(5) A határidõ elmulasztása esetén az igazolá-
si kérelemmel egyidejûleg pótolni kell az elmu-
lasztott cselekményt is, amennyiben ennek feltét-
elei fennállnak.

?

Mit kell tudni a kézbesítés
szabályairól

79. § 
(1) Ha a postai úton történõ kézbesítés azért hi-

úsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja
úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át,
az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni.

(2) Ha az irat a hatósághoz „nem kereste” jelzés-
sel érkezik vissza, az iratot - az ellenkezõ bizonyí-
tásig - a postai kézbesítés második megkísérlésé-
nek napját követõ ötödik munkanapon kézbesített-
nek kell tekinteni.

(3) Az eljárás megindításáról szóló értesítés, il-
letve a hatósági döntés kézbesítése esetén a ható-
ság a (2) bekezdés szerinti kézbesítési vélelem be-
álltát megalapozó hivatalos irat megküldésével
nyolc napon belül értesíti az ügyfelet.

(4) A kézbesítési vélelem megdöntése iránti ké-
relmet a címzett a kézbesítési vélelem beálltáról
történõ tudomásszerzéstõl számított tizenöt napon
belül, de legkésõbb a kézbesítési vélelem beálltá-
tól számított hat hónapos jogvesztõ határidõn belül
terjeszthet elõ. Ha a kézbesítési vélelem következ-
tében jogerõssé vált döntés alapján végrehajtási
eljárás indul, a kézbesítési vélelem megdöntése
iránti kérelmet a végrehajtási eljárásról történõ tu-
domásszerzéstõl számított tizenöt napon belül ak-
kor is elõ lehet terjeszteni, ha a kézbesítési véle-
lem beálltától számított hat hónap eltelt.

(5) Nem természetes személy címzett csak ak-
kor terjeszthet elõ kézbesítési vélelem megdönté-
se iránti kérelmet, ha a kézbesítés nem szabály-
szerûen történt.Természetes személy a kézbesíté-
si vélelem megdöntésére irányuló kérelmét akkor
is elõterjesztheti, ha önhibáján kívüli okból nem ve-
hette át a hivatalos iratot.

(6) A kérelemben elõ kell adni azokat a tényeket,
illetve körülményeket, amelyek a kézbesítés sza-
bálytalanságát igazolják vagy az önhiba hiányát
valószínûsítik. Ha a kérelemnek a hatóság helyt
ad, a 67. § rendelkezéseit kell megfelelõen alkal-
mazni.

(7) A kérelmet az a hatóság bírálja el, amelyik a
kézbesítés tárgyát képezõ iratot kiadmányozta.

?

Melyek a jogorvoslat fajtái

97. § 
(1) Jogorvoslati eljárás lefolytatására az ügyfél,

továbbá a döntés rendelkezõ része által érintett

személy (e fejezetben a továbbiakban együtt: ügy-
fél) kérelme alapján kerülhet sor.

(2) Az ügyfél kérelme alapján lefolytatható jogor-
voslati eljárások

a) a fellebbezési eljárás,
b) a bírósági felülvizsgálat,
c) az újrafelvételi eljárás,
d) a méltányossági eljárás.

(3) Hivatalból kerül sor a közigazgatási döntés
felülvizsgálatára 

a) a döntést hozó hatóság saját hatáskörében
indított eljárás keretében,
b) a felügyeleti eljárás keretében,
c) az Alkotmánybíróság határozata alapján,
d) ügyészi óvás nyomán.

(4) Mind kérelemre, mind hivatalból lehetséges a
döntés kijavítása, kicserélése és kiegészítése.

?

Általános eljárási illeték
1990. évi XCIII. tv. 29. § (1) Az elsõfokú állam-

igazgatási eljárásért - ha e törvény, illetve az e
törvény felhatalmazása alapján kiadott külön
jogszabály másként nem rendelkezik - 2000 fo-
rint illetéket kell fizetni (általános tételû eljárási
illeték).

?

Kérhetek-e 
költségmentességet

159. § 
(1) A hatóság annak a természetes személy

ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni vi-
szonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét
nem képes viselni, jogai érvényesítésének meg-
könnyítésére költségmentességet engedélyez-
het.

(2) A költségmentesség az eljárási illeték, az
igazgatási szolgáltatási díj és az egyéb eljárási
költség viselése alóli teljes vagy részleges men-
tességet jelenti.

(3) A költségmentesség a kérelem elõterjeszté-
sétõl kezdve az eljárás egész tartamára és a vég-
rehajtási eljárásra terjed ki.

(4) A költségmentességhez alapul szolgáló fel-
tételeknek az eljárás folyamán történõ bekövetke-
zése, illetve megváltozása esetén költségmentes-
ség engedélyezhetõ, illetve az módosítható vagy
visszavonható.

(5) A költségmentesség iránti kérelem elutasí-
tásáról, továbbá a költségmentesség módosítá-
sáról és visszavonásáról szóló végzés ellen fel-
lebbezésnek van helye.

Felmerülõ kérdéseire a Polgármesteri Hivatal eljáró szervezeti egységeinek 

dolgozói (konkrét ügyben eljáró ügyintézõje) készséggel állnak rendelkezésére.

A tájékozódás formájaként választhatja a Polgármesteri Hivatal 

ingyenesen hívható „zöld-számát” is 

06-80/204-531
A tájékoztatás alapját képezõ eljárási törvény (Ket.) az Önkormányzat honlapján, a

www.erzsebetvaros.hu 
címen teljes terjedelmében elérhetõ.
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- A közoktatási megállapo-
dás értelmében az alapít-
vány az általa végzett peda-
gógiai munka eredményeit
megosztja a helyi oktatási
terület szakembereivel, az
intézményben tanulni vá-
gyó kerületi lakosok szá-
mára elõnyt, illetve rászo-
rultság alapján tandíjked-
vezményt biztosít. Míg az
önkormányzat az alapítvá-
nyi iskola diákjai számára
lehetõséget ad a kerületi tá-
borok használatára, a kü-
lönbözõ kerületi versenye-
ken való részvételre, továb-
bá szakmai, esetlegesen pe-
dig anyagi támogatást nyújt
az intézménynek - tájékoz-
tatott Tóth Tibor az alapít-
vány elnök-képviselõje, aki
a Hernád utcában mûködõ
Facultas Humán Gimnázi-
um és Szakközépiskola
munkájáról is beszámolt. 

A gimnázium nappali
tagozatára elsõsorban a hu-
mán érdeklõdésû fiatalokat
várják, akik jogász, böl-
csész, vagy államigazgatási
pályára készülnek, illetve a
humán szférában szeretné-
nek elhelyezkedni. Szá-
mukra a magyar nyelv, az
irodalom és a történelem ta-
nulása emelt szinten és óra-
számban is választható,
ugyanakkor a reáltantár-
gyakból felzárkóztatásra is
lehetõség nyílik.  Nappali
tagozaton, az általános kép-
zésen túl az emelt színtû
érettségire készítik fel a di-
ákokat, míg a debreceni
egyetem professzorainak
aktív közremûködésével
humán tárgyakból egyete-
mi elõkészítõt tartanak. A
munka mellett tanulni vá-
gyók a gimnázium esti ta-
gozatán készülhetnek fel az

érettségi vizsgára. A szak-
középiskola nappali, esti és
levelezõ tagozatán érettsé-
gire épülõ 13. évfolyamos
képzés keretében humán-
politikai végzettséget sze-
rezhetnek a tanulók. 

Az alapítvány együtt-
mûködik a Debreceni
Egyetem Történelmi Inté-
zetével, annak budapesti

képzési helyeként is funkci-
onál. ADebreceni Egyetem
Európa Tanulmányok
programjának budapesti
képzési helyeként az idei
tanévben Európa szakértõ
képzést indítottak, ahol az
Európai Unió intézmény-
és jogrendszerérõl, gazda-
ságáról, valamint az EU
különbözõ szakpolitikáiról

széleskörû és magas szintû
elméleti és gyakorlati kép-
zése folyik. A különbözõ
képzésekkel, jelentkezéssel
kapcsolatos további infor-
máció kérhetõ: www.facul-
tas.hu, vagy Facultas Hu-
mán Gimnázium és Szak-
középiskolában, a Hernád
utca 42. szám alatt, telefon-
száma: 413-7362.

Hunvald György polgármester és Tóth Tibor a Facultas Alapítvány elnöke a közoktatási
megállapodás aláírásakor

Facultas Humán Gimnázium és Szakközépiskola
KKKKöööözzzzooookkkkttttaaaattttáááássssiiii     mmmmeeeeggggáááállll llllaaaappppooooddddáááássss    aaaa    kkkkeeeerrrrüüüülllleeeetttttttteeeellll

Az Alsóerdõsori általános iskola
büszkesége, Hupczik Vivien
szép sikerekkel zárta a 2005-ös
évet. A hat ország részvételével
megrendezett nemzetközi torna-
versenyen a legfiatalabb korosz-
tályban versenyzett és 5 érmet
hozott magával. A szorgalmas
sportoló lány összetettben
aranyérmes lett, gerendán és ta-
lajon szintén az elsõ helyen vég-
zett, korláton második, ugrásban
harmadik helyezést ért el. 

Az idei évben a kis diák-
lányra további megmérettetések
várnak. A Budapest Bajnoksá-
got a Magyar Bajnokság követi,
ahol Vivien immáron a serdülõ
korosztályban indul. Edzõje,
Balázs Bernadett szerint, mind-
két versenyen éremesélyes. Ed-
digi eredményei alapján arra is
nagy esélye van, hogy bekerül-
jön a legjobbak közé, a
Heraklész programba. Az álla-
mi támogatású utánpótlás neve-

lés elõnyeit csak a kiváló ered-
ményû sportolók élvezhetik. A
válogatás már megtörtént, az ér-
tékelésre még várni kell.  

Almási Kitti

A kerület oktatási palettáját színesíti az a közokta-
tási megállapodás, amely az elmúlt év õszén jött lét-
re az önkormányzat és a Facultas Alapítvány, az
Erzsébetvárosban mûködõ Facultas Humán Gim-
názium és Szakközépiskola fenntartója között.

Hupczik Vivien (középen) össze-
tettben aranyérmes lett

Hupczik Vivien a nemzetközi 
versenyen legutóbb öt érmet szerzett
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1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117

Január 18-a, szerda: Árpád-házi Szent Margit ünnepe.
Az ezt követõ vasárnapon egyházközségi zarándokla-
tot tartunk a margitszigeti kolostor romjaihoz 14 óra-
kor. Január 15-22-ig tart az ökumenikus imahét a ke-
resztények egységéért. Részletek a templomok hirdeté-
seiben lesznek.
A KÉSZ szervezésében január 18-án, szerdán 19 óra-
kor elõadást tart Spányi Antal székesfehérvári  me-
gyéspüspök a fasori Evangélikus Gimnázium díszter-
mében. Az elõadás címe: A kereszténység és a média
kapcsolata. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak! 

ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd----hhhháááázzzz iiii
SSSSzzzzeeeennnntttt     EEEErrrr zzzzsssséééébbbbeeeetttt     pppplllléééébbbbáááánnnniiiiaaaa

Ismét elszaladt egy év az
életünkbõl. Ilyenkor az
ember szembesül az idõ
múlásával, a múlandó-
sággal. Önkéntelenül is
felvetõdik a gondolkodó
emberben a kérdés: „Mi
az életem értelme?”,
vagy: „Mi az életem cél-
ja?”, vagy: „Mi lesz a
halál után, hiszen úgy tû-
nik, hogy egyszer min-
den elmúlik?”

Ezen kérdések
elõbb-utóbb minden em-
berben megjelennek.
Mindenki próbál választ
adni a kérdésekre. Ám
nem mindegy, hogy is-
merem-e az igaz vála-
szokat, vagy csak a ha-
misakat. Hiszen ha nem
igaz válaszokat kapok
életem leglényegesebb
kérdéseire, akkor félre
leszek vezetve, és rossz
irányt vehet az életem. 

A jó irányhoz ismer-
nem kell az igaz válaszo-
kat. De ki mondja el eze-
ket nekem? Tudjuk a vá-
laszt: az élõ, igaz Isten.

Õ válaszol nekünk a ki-
nyilatkoztatásban min-
den kérdésünkre. A ki-
nyilatkoztatott igazságot
pedig a Római Katolikus
Anyaszentegyház hor-
dozza és hirdeti a maga
teljes valóságában.

Kívánom, hogy az Új
Esztendõben minden
ember találkozhasson az
igazsággal az egyházon
keresztül, hogy élete jó
irányt vegyen és igaz
úton járva, boldogan él-
hessen!

Török Csaba
plébános, Szent Erzsébet

plébániatemplom

Újévi köszöntõ

Január 1. a polgári év elsõ
napja, immár a 2006. évé,
míg az egyházi évet szep-
tember elsejével kezdtük
el egyházunkban. Az év
Jézus nevében kezdõdik,
mert 1-jén, újévkor Jézus
neve napját ünnepeljük és
e napon emlékezünk meg
Nagy Szent Bazil fõpapról
is. Ez figyelmeztet ben-
nünket arra, hogy követ-
nünk kell Jézus tanítását,
mint õ is tette!

Január 1-jén délután a
vecsernyében felhangzik
egyik énekünkben a kö-
vetkezõ: „Fényes volt az
elõbbi ünnep, de fénye-
sebb, Üdvözítõnk, a
közeledõ…” Az tükrözõ-
dik vissza a liturgikus szö-
vegben, hogy az ünnepek
kialakulásának is megvan
a története. Akeresztények
legfontosabb ünnepe a
húsvét, a többi a századok
folyamán alakult ki, s a
vízkereszt elõbb, mint a
karácsony. (Az örmény
apostoli egyházban e két
ünnepet még ma is együtt
tartják január 6-án.)

A görög katolikus egy-
ház ezen az ünnepen, va-
gyis vízkeresztkor Jézus

Jordánban való megke-
resztelkedésére emlékezik
(s nem a három királyok
látogatására). Az ünnep
magyar neve is a vízzel va-
ló keresztségre utal. Az ün-
nep görög neve: Epifánia,
ami magyarul az Úrjelenés
szóval adható vissza. Az
evangélium szerint az Atya
szózata az égbõl megerõsí-
ti Jézus küldetését s leszáll
reá a Szentlélek.

A január 5-ei (elõnapi)
istentiszteleti rend azonos
a december 24-én tartottal,
ekkor éjféli istentisztelet is
elõ van írva, melyen el-
énekeljük Izaiás próféta
énekét: „Velünk az Isten.”
kezdettel.

A legfontosabb, sajá-
tos ünnepi szertartás azon-
ban a vízszentelés. Ebben
benne van az ember és a
természet kapcsolatának a
visszatükrözõdése is: az
ókori felfogás szerint a
négy õselem egyike a víz,
a másik három: a föld, a
tûz és a levegõ. Közvetlen
környezetünket is meg-
szenteljük, a vízzel való
meghintés által (házszen-
telés).

dr. Sasvári László

A Fasori Evangélikus Templom adott otthont annak a hangversenynek, amelyet a Carmine Ce-
lebrat Ének- és Zenekar adott az elmúlt évi Erzsébetvárosi Napok keretében. A Carmine Celebrat
Handel Messiás címû zenemûvét szólaltatta meg, Zimányi István karnagy vezényletével. 

Vízkereszt napján, január
6-án véget ér a karácsonyi
ünnepkör, melyet az is je-
lez, hogy sokan ilyenkor
szedik le a karácsonyfát.
Magyarországon azért ne-
vezzük Vízkeresztnek,
mert Krisztus vízzel való
megkeresztelkedésére em-
lékezünk. 

A nyugati egyház
Krisztus megkeresztelését,
a kánai menyegzõt és a há-
rom királyok eljövetelét ün-
nepli ezen a napon. Az ün-
nephez két szokás kötõdik:
a víz - és a házszentelés. Az
Egyház már az elõzõ nap
délutánján megáldotta a vi-
zet, melyet kádakban és dé-
zsákban a templomfolyo-
sókra, udvarokra helyeztek

el, hogy a hívek tetszés sze-
rint vehessenek belõle, és
otthonukat ezzel felszentel-
jék. A vízszenteléssel
együtt történt a kréta szen-
telése is, amivel a pap a há-
zak bejáratára felírta a há-
rom királyok nevét, olta-
lomként.

A házak megszentelése
látványosan zajlott. A pap
kíséretében angyaloknak és
három királyoknak öltözött
fiatalok jártak házról házra,
és egy Jézus születését áb-
rázoló kép elõtt többnyire
verssel, énekkel köszöntöt-
ték az „Új királyt”.

Idõjóslás is kapcsoló-
dik ehhez a naphoz, ha az
eresz csurog (olvad), akkor
hosszú lesz a tél, ám, ha hó

esik, korán kitavaszodik.
Sokára jön viszont el a ta-
vasz, ha fagy. E nap száraz
idõjárása azt ígéri: zivataros
lesz a nyár. Az esõ ellenben
az jelzi: csapadékos lesz a
tavasz is. Alegjobban a sze-
les idõnek örültek, az jó ter-
mõidõt, szerencsés évet jö-
vendölt.

Vízkereszt utáni má-
sodik nap. Megemlékezés
Jézus elsõ csodatételérõl,
amikor a kánai menyegzõn
a vizet borrá változtatta. A
házaknál énekmondó asszo-
nyok beszélték el a történe-
tet, majd a házigazda étellel-
itallal kínálta meg a jelenlé-
võket. Volt, ahol el is játszot-
ták a bibliai történetet. 

Fényes Nóra

Az év eleji 
ünnepek
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Vízkereszt

Carmine Celebrat hangverseny
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A Chábád Lubavics -
Zsidó Nevelési és Okta-
tási Egyesület és az
Egyesült Magyarországi
Zsidó Hitközség - Status
Quo Ante (EMIH) 2005.
december 25. és 2006.
január 1. között a Nyu-
gati-téren tartotta meg
nyilvános Hanuka ün-
nepségét. 

2170 évvel ezelõtt, i. e.
165-ben, Kiszlév hónap
25-én a hûségesek Judá
Mákábi vezetésével visz-
szafoglalták a jeruzsálemi
Nagy Templomot. A szír
görögök által megszent-
ségtelenített Szentélyt is-
mét fel kellett avatni. A
Hánuká „felavatást” je-
lent. Az újraszenteléshez
egy napra elegendõ olajat
találtak, ám az, egy isteni
csoda folytán nyolc napra
is elegendõ volt. A
Hanuka lángjait utcára,
közterületre nézõ ablak-
ban, a kapu elõtt kell gyúj-
tani, mert a jótétemény
(micvá) lényege e csoda
hirdetése.  

A Nyugati téren ides-
tova kilencedik éve, hogy
Európa legnagyobb Me-

nóráját meggyújtják. Az
ünnepség az elmúlt évek-
ben több ezer résztvevõvel
Európa legnagyobb zsidó
utcabáljává nõtte magát.
Az elsõ napon a szerve-
zõk, Oberlander Baruch és

Köves Slomó a Chabad és
az EMIH vezetõ rabbijai
felolvasták Sólyom László
köztársasági elnök és
Gyurcsány Ferenc kor-
mányfõ, ünneplõknek kül-
dött levelét is. 

Az ENSZ 2005. novem-
ber 1-én született határo-
zatában január 27-ét az
Auschwitz-Birkenau ha-
láltáborok felszabadításá-
nak évfordulóját a Ho-
lokauszt emléknapjává
nyilvánította. Emlékez-
zünk és emlékeztessünk
ezen a napon mi is a világ
csaknem 200 nemzetével
együtt! Gondoljunk azok-
ra a zsidókra, politikai
meggyõzõdésükért üldö-
zött emberekre, romákra,
másságukért meggyilkol-
takra, akiknek nincs sír-
hantjuk, mert a gázkam-
rákból a krematóriumok
kéményein keresztül tá-
voztak e világból. Meghí-
vott elõadók, közremûkö-

dõk: Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök, Steven
Spielberg Oscar-díjas
filmrendezõ, Kertész Im-
re Nobel-díjas író, Dr.
Schweitzer József nyu-
galmazott országos fõrab-
bi, Dr. Erdõ Péter bíboros,
prímás Esztergom-Buda-
pesti Fõegyházmegye ér-
seke, Pege Aladár Kos-
suth-díjas elõadómûvész,
Hegedûs D. Géza szín-
mûvész, Balázsovits La-
jos színmûvész. A meg-
emlékezésen az áldozatok

nevével hatszáz fehér lég-
gömböt eresztünk a ma-
gasba, ezzel is emlékezve
a hatszázezer magyar
mártírra és a hatmillió ál-
dozatra. A rendezvény
idõpontja: január 27.,
12.30 óra, V. kerület Kos-
suth tér 1-3. Részletes
program a www.elet-
menete.hu honlapon ol-
vasható. Várunk minden-
kit Budapesten a Parla-
ment elõtt! 

Élet Menete 
Alapítvány

Fasori Evangélikus Templom
Rendszeres alkalmak: Istentisztelet vasárnap 11
órakor. Családi istentisztelet minden hónap elsõ va-
sárnapján 9.30 órakor. Ifjúsági istentisztelet minden
hónap utolsó vasárnapján 18 órakor. Ifjúsági óra
szombaton 18 órakor. Fasori Fiatal-Öregdiákok
Kórusa (FAFÖK) csütörtökön 19 órakor (18-28
éveseknek). Várunk minden énekelni szeretõ fiatalt!
Gyülekezeti bibliaóra szerdán 15 órakor. Idõs test-
véreinkre tekintettel sötétedés elõtti idõpontban
tartjuk. „Középnemzedék” bibliaórája minden hó-
nap utolsó hétfõjén 18 órakor. Érdeklõdõknek külön
meghívót küldünk erre az alkalomra. Konfirmációi
oktatás november 5-étõl, szombaton 15.30 órakor. 

Hittanórák
8-12 éveseknek: hétfõn 17.15 órakor. 5-8 évesek
pénteken 16 órakor. 
Minden érdeklõdõ jelentkezését várjuk személye-
sen, vagy telefonon, akkor is, ha az idõpont nem
megfelelõ. Idõpont változtatás lehetséges, szeret-
nénk, ha senki nem maradna ki a hitoktatásból. A
hittanórákat a gyülekezeti teremben tartjuk (VII.
Damjanich u. 28/b.). 

Fasori Evangélikus 
Egyházközség alkalmai

Állandó 
alkalmak
Vasárnap 10 órakor isten-
tisztelet, szintén 10 órakor
istentisztelet gyermekek-
nek 3 korcsoportban. (1.
csoport 3-6 évesek, 2. cso-
port I-III. osztály, 3. csoport
IV-VI. osztály) 4 éves korig
gyermekmegõrzõ szolgá-
lat, 18 órakor ifjúsági bib-
liaóra az egyetemista kor-
osztálynak.
Kedden 10 órakor biblia-
óra. Szerdán 18 órakor bib-
liai közösségi óra. Csütör-
tökön 18 órakor bibliaóra.
Pénteken 16 órakor ifjúsági
bibliaóra középiskolások-
nak, szintén 18 órakor ifjú-
sági bibliaóra felnõtteknek.
Minden hónap elsõ vasár-
napján 17 órakor Ifjúsági
összejövetel (REFISZ).
Minden hónap második va-
sárnapján 15.30 órakor
Zenés áhítat. Gyülekezeti
hittanórák és konfirmációi
órák hét közben korcso-
portok szerint.
Budapest Fasori Reformá-
tus Egyházközség Lelké-
szi Hivatala címe: 1071 Vá-
rosligeti fasor 7., tel.: 322-
4499.

FFFFAAAASSSSOOOORRRRIIII
RRRREEEEFFFFOOOORRRRMMMMÁÁÁÁTTTTUUUUSSSS

EEEEGGGGYYYYHHHHÁÁÁÁZZZZKKKKÖÖÖÖZZZZSSSSÉÉÉÉGGGG

ZZZZssssiiiiddddóóóó    hhhhaaaaggggyyyyoooommmmáááánnnnyyyyooookkkk

Ünnepség a Nyugati téren

Az ENSZ elsõ
Holokauszt emléknapja

Déli koncert A Spinoza (Dob utca 15.) ingyene-
sen látogatható koncertsorozatában jazzt és latin zenét
hallhatnak az érdeklõdõk január 18-án 13 órai kezdettel.

Szent Vince napja
Vince országosan ismert
borvédõszent volt. Napja
általános termésjóslónap.
Vincét a középkortól kezd-
ve úgy tisztelték, mint aki
legyõzi a tél sötét hatalma-
it és elõkészíti a lassan kö-
zeledõ tavasz útját. „Ha
szent Vintze napja fénylik,
azt mondják a boros gaz-
dák, hogy meg-telik a
pintze, és sok jó bort vár-
hatni.” („Száz esztendõs
kalendáriom” - 1799.) „Ha
megcsordul Vince, tele
lesz a pince”. De ki volt
Szent Vince, akit védõ-
szentjüknek tartanak a
magyarországi vincellérek
is? Zaragozai Vincét, a
Diocletianus-féle keresz-
tényüldözés idején Valen-
ciában vetették börtönbe,
304-ben halt vértaúhalált.
Csontjait Valenciában õr-
zik. Neve latin eredetû
(Vincentinus), jelentése
gyõzedelmes. Európában
jól ismert védõszent, aki
Portugália patrónusa, a
vigneroni szõlõhegyeké, a
német és a francia vincel-
léreké, tévesen a nevében
levõ bor (vin) szótag alap-
ján a párizsi borkereskedõ-
ké is.

JJJJaaaannnnuuuuáááárrrr     22222222....     
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� Kõmûves burkolási, festés-mázolási mun-
kálatokat, teljes lakásfelújítást vállal. Tel.:
210-6130, 06(20)426-3626
�Vállalkozó vállal vízszerelés, fûtésszerelés,
gázszerelés átalakításokat, dugulás-elhárításo-
kat, ingyenes kiszállás, kõmûves munka, bur-
kolás és komplett lakásfelújítást, nagyobb
munka esetén a nyugdíjasoknak 10 % kedvez-
mény. Tel.: 06(20)9125-128
�Tv, videó, cd javítás  garanciával, kiszállási
díj nélkül javítás esetén. Tel.: 210-4281,
06(30)394-4090

�AVON tanácsadó nõnek regisztráltassa ma-
gát SMS-en. Mintacsomaggal üdvözöljük sze-
mélyesen. Tel.:  06(20)9515-742
� Fogyjon Hypoxitrainerrel, infra-szauná-
val, vacumos testkezeléssel, aromaterápiás
fáslizással + kozmetika. VII. Barcsay u.  8.
Tel.: 342-2904, 06(20) 9515-742
�KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerûen! IN-
GYENES pótkocsi, dobozok! Bauer-Teher
Tel.: 292-1612, 06(30)944-3717
� Fogsorjavítás megvárható! Fogpótlások
kedvezõ áron. Gyulai, Erzsébet krt. 51. f/5.
Tel.: 342-3429, 06(30)231-1519
�Gyógypedikûr-manikûr, testmasszázs. Ha-
jós u. 13-15. Tel.: 06(20)483-5501. Kérésre
házhoz megyek! Moldován Ildikó
� MELLÉKJÖVEDELEM! 80.000 Ft/hó
kötetlenül, otthonából irányítva, korhatár, ügy-
nökösködés nélkül. Tel.: 409-0585,
06(70)605-7337

�Villanyszerelõ, tapasztalt ELMÛ  nyugdíjas
hibaelhárításokat, villanyfûtés, bojler  javítá-
sokat, korábbi veszélyes szerelések bemérését,
dokumentálását, azok javítását garanciával
vállalja. . Tel.: 337-0338, 06(70)259-0089 Tes-
sék megõrizni! 
� Színes televíziók helyszíni javítása, kiszál-
lási díj nélkül. Puska Géza 342-6425 (üzenet-
rögzítõ is) 
� Vízóraszerelés, gázkészülék javítás. Tel.:
251-4912
� Redõny, reluxa, harmonikaajtó, roletta-
szerelés, javítás hétvégén is! Tel.: 261-7298,
06(30)318-5217

� Pedikûr, manikûr, lábmasszírozás a kerü-
letben. Zsóka 06(30)250-5774. Hívjon biza-
lommal házhoz is kimegyek!

�Zármester! Gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zár-
szerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés,
betörésvédelem, lakatosmunkák, galériakészí-
tés! Tel.: 06(30)9613-794

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

� LÉPCSÕFELÚJÍTÁS porelszívással, kõ-,
mûkõlépcsõk, lépcsõpihenõk felújítása szak-
cég által, garanciával. Tel.: 420-4616,
06(30)9480-241

� AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERÛ JA-
VÍTÁSA, szigetelése, zárcserék garanciával.
Horváth Ákos, tel.: 06(30)9628-704

� Takarítás: lakások, irodák, társasházak ré-
szére, számlával. Tel.: 06(30)244-5634

� GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA gáz-
égõk, konvektorok,  tûzhelyek, FÉG vízmele-
gítõk  javítása, karbantartása. Bán László Tel.:
220-9765, 06(20)432-5598 

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, teljes könyvtárakat, vitrintárgya-
kat, régi képeslapokat, valamint CD-t, DVD-t,
hanglemezt. Tel.: 332-0243, 06(20)9220-001

�Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghá-

ló, napellenzõ szerelése, javítása, garanciával.

Tel.: 261-3380, 06(30)973-4378, 06(20)4242-

618

� Bélyeggyûjteményeket, régi képeslapokat,

régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk.

V., Bécsi utca 5. Tel.: 317-4757 

� VII., Rózsa utcai új házban utcafronti kis

üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06(30)393-5050

�Egy személyes, ágynemûtartós, kárpitozott

heverõ, Minimat mosógép, 12 személyes mo-

sogatógép eladó. Tel.: 06(20)516-7560

�Hársfa utcában 54 nm-es, külön bejáratú, 2

szobás, csendes, jó állapotú lakás magánsze-

mélytõl eladó. Irányár: 13,5 mFt. Tel.:

06(70)330-3924, képek: www.haromingat-

lan.fw.hu

� Ha már semmi reménye nem maradt,
hogy eladja lakását, hívjon! Külföldi befek-
tetõk megbízásából keresek eladó lakásokat,
felújítandót is! Tel.: 06(20)930-9770

� Jövedelem-kiegészítés!  Most jelentkez-
zen Oriflame szépségtanácsadónak: ingye-
nes kezdés + ajándékprogram! Tel.:
06(20)445-3500, 06(70)369-6778

� Kiadó lakásokat keresünk a kerületben
ügyfeleink részére! OLS Bt. Tel.: 351-9578,
www.ingatlanabc.net

� Nõgyógyászati magánrendelés! Kedd
17-19 óráig, csütörtök: 11-13 óráig, VII.
Hársfa u. 17. Tel.: 06(20)470-2080

� Államilag elismert dajka pedagógiai és
gyógypedagógiai asszisztensképzés. Kasza
Szakképzés 06(1)276-5918

� Társra vágyik? Nálunk nincsen lehetet-
len! Több ezer klubtagunk közül választhat.
Cronos Társkeresõ  302-0593�Dugulás elhárító gyorsszerviz 0-24 órá-

ig, hétvégén is, teljes körû víz-, gáz-, fûtés,
villanyszerelés. Tel.: 06(20)350-3600

�Erzsébetvárosi gyorsszerviz: teljes körû
gázkészülék javítás, fûtésszerelés,  dugulás-
elhárítás, víz-, gáz-, villanykészülékek javí-
tása 0-24 óráig, hétvégén is. Tel.: 321-3174,
06(70)609-2550

� GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÓ GYORS-
SZOLGÁLAT: cirkók, konvektorok, cse-
répkályhák, vízmelegítõk karbantartása, be-
üzemelése  garanciával, 0-24 óráig, hétvé-
gén és munkaszüneti napokon is! Tel.: 292-
1990

�Lakossági gyorsszerviz!  Teljes körû gáz-
készülék javítás, duguláselhárítás, víz-, vil-
lanyszerelés, készülékjavítás, 0-24-ig, hétvé-
gén is! Tel.: 321-8082, 06(20)334-3437

� KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT:
dugulás-elhárítás-, víz-, villany-, gáz-, fû-
tésszerelés, készülékjavítás anyagbeszerzés-
sel, garanciával 0-24 óráig! Tel.: 321-1826

HEVERÕ KKT
BÚTORBOLT

Bp. VII. Alsóerdõsor utca 3.
Telefon: 3210-919, 
06(20)342-8077

Kárpitozott garnitúrák,
heverõk, franciaágyak,

sarokgarnitúrák, 
valamint

áthúzás, átdolgozás,
sok féle 

szövetválaszték.

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

Nyomtatókellékek, 
töltõkészletek 

minden típusban!
DÍJTALAN házhozszállítás! 

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

288-0605

A Kapcsolat Alapítvány 1992-ben
jött létre, célja a felbomlott csalá-
dok gyermekeinek segítése külön-
bözõ szolgáltatásokkal, a gyermek-
jogok érvényesítése, a szülõ-gyer-
mek kapcsolat ápolása, fenntartása,
újra kialakítása válás, vagy más ok
miatt megromlott, illetve megsza-
kadt kapcsolat esetén. Azok számá-
ra, akik valamilyen oknál fogva
nem tudják igénybe venni az Ala-
pítvány szolgáltatásait, munkatár-
saink létrehozták a Párkapcsolat cí-
mû folyóiratot, mely számos ténye-
zõvel gazdagítja a témát, és kellõ
tájékoztatást nyújt azok számára,
akik érdekeltek vagy csak érdek-
lõdnek a téma iránt. Anegyedéven-
te megjelenõ újság szakemberek
segítségével, illetve közismert sze-

mélyiségek és a mindennapok em-
bereinek tapasztalatai alapján
igyekszik a legszélesebb körben tá-
jékoztatni az olvasót a segítség-
nyújtási lehetõségekrõl. A Párkap-
csolat folyóirat könnyen hozzáfér-
hetõ, az õszi kiadvány bármelyik
újságos standon megtalálható, az
interneten a www.pkm.hu oldalon
olvasható. Simon Edina

Mindennapos Kapcsolat

KÖNYVVITEL
Kft-k, bt-k, könyvelése

Teljes körû felelõsségvállalással
Részletes tájékoztatás és ajánlatkérés:

www.rinnova.hu, 
rinnkonyv@rinnova.hu

Az ÁFSZ Fõvárosi Munkaügyi Központ Baross utcai kirendeltsége, az Esély
Családsegítõ Szolgálat, a Józsefvárosi Családsegítõ Szolgálat valamint a Fe-
rencvárosi Családsegítõ Szolgálat munkatársai az álláskeresõk számára rende-
zi meg az Álláskeresõk Teaházát minden csütörtökön 16.30 és 18 óra között.Az
érdeklõdõk a munkakeresés örömeirõl, bánatairól, az õket foglalkoztató kérdé-
sekrõl beszélgethetnek a szakemberekkel és egymással. Álláskeresõk Teahá-
za hetente változó témákkal várja az álláskeresõket a VIII. kerület Baross utca
22-26. szám alatti kirendeltségen. Telefonszám: 215-8805.
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A Budapesti Esélyek Há-
za szervezésében az el-
múlt év végén Kisebbsé-
gi Információs Nap elne-
vezéssel tartott tájékozta-
tót a Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Hivatal a ki-
sebbségi törvények mó-
dosítása kapcsán. A ren-
dezvényen Heizer Antal a
hivatal elnöke ismertette
a módosításokkal kap-
csolatos legfontosabb
tudnivalókat, mely a ke-
rületi kisebbségi önkor-
mányzatok számára elsõ-
sorban a választási eljá-
rással kapcsolatban nyújt
újabb ismereteket. Az in-
formációs napon elhang-

zott legfontosabb tudni-
valókat Varga Mónika ki-
sebbségi referens foglalta
össze.  

Bejelentkezés a
kisebbségi válasz-
tásokra, a válasz-
tások kiírása
Minden magyar állam-
polgárnak május 31-ig
postázzák ki a tájékozta-
tót és a felvételi kérelem
nyomtatványt; � Június
1. és július 15. között kell
a nyilatkozatot a jegyzõ-
höz eljuttatni; a bejelent-
kezés önkéntes, a jegyzõ
nem mérlegel; � A beje-
lentkezés és a névjegy-

zék titkos; a feliratkozot-
tak száma nyilvános; �
Azon településeken, ke-
rületekben, ahol legalább
30 fõ feliratkozott, a
jegyzõ kiírja a választá-
sokat. 

Jelöltállítás
Csak névjegyzéken sze-
replõ lehet jelölt, aki szá-
mára kötelezõ a jelölti
nyilatkozat, melyhez csa-
tolni kell a jelölõ szerve-
zet alapszabályát; �A je-
lölt nyilatkozik arról,
hogy a kisebbség képvi-
seletét vállalja, a kisebb-
ség nyelvét ismeri-e, a
kisebbség kultúráját és

hagyományait ismeri-e,
korábban volt-e más ki-
sebbségi önkormányza-
tának tagja vagy tisztség-
viselõje; � A jelölt nyi-
latkozata nyilvános; �
Feltétel, hogy jelöltnek
szerepelnie kell a lakó-
hely szerinti kisebbségi
választói jegyzékben; �
A jelölt csak kisebbségi
jelölõ szervezet által tá-
mogatott személy lehet.

Jelölõ szervezet: az
egyesülési jogról szóló
törvény szerint bejegy-
zett olyan társadalmi
szervezet, amelynek
alapszabályában rögzí-
tett célja az adott nemze-
ti vagy etnikai kisebbség
képviselete. A 2006. évi
választáskor az a szerve-
zet jelölhet, amely a tör-
vény hatályba lépésekor,
késõbbiekben a települé-
si kisebbségi választást
megelõzõ legalább 3 éve
bejegyzett. A pártok mû-
ködésérõl és gazdálko-
dásáról szóló törvény
szerint bejegyzett szer-
vezet nem jelölhet, a je-
lölõ szervezet közhasz-
núsága a jelölésnél nem

akadály. Jelölést nem-
csak helyi szervezet te-
het, a jelölt részére a tag-
ság nem feltétel. 

Helyi választás
Legalább 5 jelölt szüksé-
ges a választás megtartá-
sához; �A jelöltek kisor-
solt sorrendben szerepel-
nek a szavazólapon; � A
kisebbségi önkormány-
zatok választása a helyi
önkormányzati választá-
sokkal egyazon napon,
de kisebbségi szavazó-
körben történik; � Jegy-
zék: szigorú adatvéde-
lem, megsemmisítésre
kerül. 

A tájékoztató elõ-
adást követõen három
különbözõ szekcióülésen
vehettek részt a megje-
lentek az Egyenlõ Bánás-
mód Hatóság munkájá-
ról, civil szervezet meg-
alakításáról, és a forrás-
szerzésrõl. További in-
formáció a www.
nekh.gov.hu weboldalon
található, vagy kérhetõ a
kisebbségi referenstõl,
elõzetes telefonon törté-
nõ egyeztetés alapján.

„A sport megtanít mindenre”

Kisebbségi Információs Nap
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„A sport megtanít gyõzni.
A sport megtanít veszíteni.
A sport megtanít minden-
re.” Ez a Hemingway-i
gondolat szolgált mottójául
annak a karácsonyi ünnep-
ségnek, amelyet az MTK
rendezett a kerületi óvodá-
sok és iskolások számára
decemberben.

Néhány éve, hogy az
MTK kapcsolatot kezde-
ményezett a kerületi oktatá-
si intézményekkel, a sport,
a sportolás népszerûsítése
jegyében. Ennek keretében
valósul meg a „Karácsonyi
gyertyagyújtás egy kakaó
mellett” elnevezésû, immár
hagyományos ünnepség,
amelyet minden évben
megrendeznek az erzsébet-
városi óvodások és iskolá-
sok számára. A sportegye-

sület december 14-én látta
vendégül a gyerekeket, aki-
ket Hunvald György pol-
gármester, az MTK elnöke,
Koromzay Annamária al-
polgármester, Bónáné
Blaha Judit az MTK ügy-
vezetõ elnökhelyettese és
Devosa Gábor képviselõ, a
mûvelõdési bizottság elnö-
ke köszöntötte. Avendéglá-
tóknak a Nefelejcs Óvoda
ovisai adtak ünnepi mûsort.
A karácsonyi gyertyagyúj-
tás és a kakaózás mellett az
egyesület minden kerületi
óvodának és iskolának
sportajándékokkal és játé-
kokkal kedveskedett.

Egykori bajnokokat
köszöntöttek

Az egyesület ünnepé-
lyes keretek között elnöksé-

gi ülést tartott, december
14-én Erzsébet körúti klub-
helységében, ahol köszön-
tötték az idõs sportolókat és
edzõket. Többek között
Merényi József gyorskor-
csolya bajnokot, Szõcs Ber-
talan vívó mesteredzõt,
Zsitnik Béla olimpiai má-
sodik helyezett evezõst, dr.
Nagy László és Kovács
László egykori világbajnok
kajakozókat, Lengyel Le-
vente nemzetközi sakk-
nagymestert, Nánási And-
rás kajak technikai vezetõt,
Fogarasi Mihály ökölvívó
válogatott- és mesteredzõt
és Pillinger Mihályt az
MTK egykori elnökét. A
családias légkörben Hun-
vald György kívánt a meg-
jelenteknek kellemes ünne-
peket.
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Ezen a napon, azaz
1823. január 22-én írta
meg Kölcsey Ferenc a
Hymnust, mely ma-
gyarságunk öntudatá-
nak, önismeretének for-
rása. Ennek emlékére
1989 január 22-étõl ün-
nepeljük a Magyar Kul-
túra Napját, és a peda-
gógusokat 1993-tól e na-
pon tüntetik ki. 

Erkel Ferenc a Hymnus megze-
nésítésének kéziratát az 1844.
február 29-én meghirdetett pá-
lyázatra küldte be, és „Deák
Ferencz úrnak tisztelettel aján-
lotta”. Addig különbözõ dalla-
mokra énekelték, ezért Bartay
András, a Nemzeti Színház
igazgatója pályázatot hirdetett a
Hymnus megzenésítésére. A
pályázati határidõ: 1844. május
1-je volt. Erkel Hymnus meg-
zenésítése márciusban vagy áp-
rilisban készülhetett el, mivel már
1844 májusa elõtt benyújtotta pá-
lyamûvét a Nemzeti Színházhoz.
1844. június 15-én kihirdetik a

döntést: a pályázat nyertese Erkel
Ferenc. 1844. július 2-án került be-
mutatásra a Nemzeti Színházban. 

FN

Örkény István Színház: Euripidész és
Szophoklész - Élektra
Január 14-én szombaton  19-kor mutatja be az Örkény Színház az Élek-
trát Euripidész és Szophoklész nyomán. A darabot Devecseri Gábor fordí-
totta, és Bocsárdi László rendezte. Agamemnónt Szûcs Elemér, Élektrát
Hámori Gabriella alakítja, mellettük még sok kitûnõ színész is feltûnik a
színpadon, pl.: Klütaimnésztra szerepében Pogány Judit, vagy
Oresztészként Mácsai Pál. A darabot januárban még háromszor játsszák,
15-én, 21-én és 27-én.Jegyek kaphatók: Örkény István Színház (volt
Madách Kamara) jegypénztárában és szervezésén: 1075 Madách tér 6.

Az Ember Egyesület nevében
Sándorné Juhász Katalin elnök az
alábbiakban kívánt reagálni, a la-
punk legutóbbi számában megje-
lent egyik cikkre, melyben Ráfi
Rózsa Ágnes a Mozgássérültek
Budapesti Egyesülete (MBE) he-
tedik kerületi szervezetének elnö-
ke célként említette, szeretnék el-
érni, hogy a Mozgássérültek Or-
szágos Szövetsége (MEOSZ) iga-
zolvánnyal rendelkezõ mozgássé-
rültek a BKV jármûvein ingyen
utazhassanak. Sándorné Juhász
Katalin elnök véleménye szerint a
fõváros költségvetésében anyagi

fedezet erre nem áll rendelkezésre
és jogilag sem helytálló, hogy csak
egy civil szervezet tagjai részesül-
jenek ilyen kedvezményben. Az
elnök asszony kifogásolta és el-
ítélte továbbá azt, hogy az MBE
csak saját tagságaira gondol és ki-
zárólag azok érdekében lobbizik,
nem veszi figyelembe az ország-
ban élõ összes mozgássérült érde-
keit. Hangsúlyozta továbbá, hogy
az Ember Egyesület bejegyzett
egyesületi forma, nem áll sem jo-
gi, sem egyéb szoros kapcsolatban
a MEOSZ-szal, sem az MBE-vel.

Almási Kitti

A Vízkereszttõl hamvazó-
szerdáig tartó idõszakot
nevezzük farsangnak,
melynek utolsó három
napja a „farsang farka”, a
fékevesztett mulatozás és
öröm idõszaka. 

A tél és a tavasz küzdelme, mely
már az óév temetésével elkezdõ-
dik, ekkor éri el tetõpontját. A telet
jelképezõ bábot valami módon el-
pusztítják: vagy vízbe „fojtják”,
vagy elégetik. Ez a télkihordás,
téltemetés. A farsang elnevezés a
bajor-osztrák Fasching szóból
ered. A fogalom a középkorban a
böjttel függött össze, a böjt napját
megelõzõ, húshagyókeddi éjszaka
elnevezése volt. Az idõk folyamán
a fogalom az egész böjti idõszakot
megelõzõ, másfél hónapos idõ-

szak megnevezésére szolgált.
(Más értelmezés szerint a farsang
elnevezése a német fasen, faseln
szóból: mesélni, pajkosságot ûzni
ered.) 

Fényes Nóra
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Magyar Kultúra Napja

A Himnusz kéziratának elsõ oldala
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Az Ember Egyesület  mindenkiért lobbizna
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Itt a farsang, áll a bál...

Pieter Brueghel: Farsang és böjt harca

Az ENSZ 1992-ben decem-
ber 3-át a fogyatékosok nem-
zetközi napjának nyilvánítot-
ta, elõsegítve ezzel, hogy a tár-
sadalom több tudomást sze-
rezzen a fogyatékkal élõ em-
berekrõl, jogaikról, képessé-
geikrõl és szükségleteikrõl. 

Hagyományteremtõ céllal elsõ
alkalommal a hetedik kerületben
is megemlékeztek a fogyatékos-
sággal élõkrõl. A mûsorral egy-
bekötött ünnepségnek az
Alsóerdõsor utcai általános isko-
la adott helyet. A megnyitón Ve-
res László, a Hallássérültek Re-
habilitációjáért Küzdõk Egyesü-
letének elnökhelyettese mondott
köszöntõ beszédet. Hangsúlyoz-
ta, ezzel a rendezvénnyel az a
céljuk, hogy az egészséges em-
berek jobban megismerjék õket
és ezáltal lerombolják az egész-
séges és a fogyatékos emberek
között felépült láthatatlan fala-
kat. A vidám összejövetel egy
újabb lehetõség az esélyegyen-
lõség megteremtéséhez. A ren-

dezvényen a vendégeket a XXII.
kerületi Hogonai Vilma Általá-
nos Iskola tanulói verssel, dalok-
kal és zenével ajándékozták
meg. Az ünnep érdekes kiegészí-
tõjeként jeltolmács fordította az
elõadáson elhangzottak szöve-
gét. Nagy sikert aratott a Kell
egy jóbarát címû dal, melyet jel-
beszéddel kiegészítve a Hu-
gonnais diáklányok adtak elõ,
valamint a Daloló kezek nevû
társulat elõadásában jelnyelven
elénekelt Légy jó mindhalálig
címû musicalrészlet is. A mûsor
megszervezésében Veresné Ve-
zér Olgának is nagy szerepe
volt, aki a rendezvény kitalálója
és ötletadója is egyben.

A rendezvényen Filló Pál or-
szággyûlési képviselõ is részt vett.
A résztvevõket tájékoztatta arról,
hogy pártoló tagként õ is belép az
egyesületbe és minden tõle telhetõt
megtesz, hogy segítse érdekeik ér-
vényesülését. Filló Pál elhatározá-
sát Fullajtár Ildikó, az egyesület el-
nöke nagy örömmel fogadta. AK

A fogyatékkal élõk napja
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Aki ma a Dob és a Ka-
zinczy utca keresztezõ-
désénél sétál, annak fi-
gyelmét egy impozáns
háromemeletes épület
vonja magára. Ehhez az
épülethez a Kazinczy ut-
ca felõl egy szecessziós
stílusú szép pártázatú
zsinagóga csatlakozik.
Mindez Löffler Sándor
és Béla tervei alapján
épült 1912 illetve 1913-
ban. Azóta itt mûködik a
Magyarországi Autonóm
Orthodox Izraelita Hit-
község (Dob utca 35),
valamint imaház (Kazin-
czy utca 29.). 

A zsinagóga építésé-
nél a lechneri stílust öt-
vözték az osztrák késõ
szecesszióval. A zsina-
góga az igen keskeny
Kazinczy utcának azon a
részén épült fel, ahol az
utca megtörik, ami által
kedvezõbb rálátás nyílik
az épület homlokzatára.
A fõbejárathoz négy lép-
csõ és ezek magasságá-
ban lévõ elõtér után ju-
tunk. A kapuk fölötti sík-
ban helyezkednek el az
elsõ és a második emele-
ti ablakok. Az elsõ eme-
leti négy ablak közepén
Mózes két kõtáblája lát-

ható, a második emelet
közepén lévõ félköríves
ablakokat oszlopok ta-
golják. Legfölül Dávid
csillagot formázó rózsa-
ablak van. A fõhomlok-
zatot csodálatos díszíté-
sû pártázatos fõpárkány
zárja le. A díszítõ motí-
vumok között héber

nyelvû felírat található,
amely így szól: „Milyen
félelmet keltõ ez a hely:
nem más ez, mint Isten
háza és az ég kapuja”
(Mózes I. Könyve, 28:
17.).

A zsinagóga belsõ te-
re téglalap alakú, három-
hajós, nyugat-keleti fõ-

tengellyel. A keleti olda-
lon helyezték el a frigy-
szekrényt, melyet sötét-
zöld, arany fejezetû osz-
lopok kereteznek. Fölöt-
te az áldást osztó két kéz
(a kohaniták papi cso-
portjának jelképe) és a
Dávid csillag, valamint a
rózsaablak Mózes két
kõtáblájával látható. A
terem közepén, a tóraol-
vasó-emelvényen áll a
tóraolvasó-asztal. A
frigyszekrény faragott
ajtaján kör alakban tuli-
pán és rozetta motívu-
mok ismétlõdnek, akár-
csak az ülõhelyeken, me-
lyek Lechner Ödön, Laj-
ta Béla és a bécsi késõ
szecesszió együttes hatá-
sát tükrözik. A terem
kedvezõ térhatása nagy-
ban a vasbeton tartószer-
kezeteknek köszönhetõ.
Az udvar felõl, a zsina-
góga négy sarkán vezet a
feljárat a nõi karzatokra.
A férfiak az utca felõl
juthatnak a templomtér-
be, és annak csak a föld-
szintjén imádkozhatnak,
illetve tartózkodhatnak.
A II. világháború óta a
fõbejáratot nem használ-
ják. A jobb oldali bejárat
a templom melletti ol-

daludvarba vezet. A zsi-
nagóga háta mögött ta-
lálható az esketési sátor.
Az esküvõt az orthodox
szertatás szerint a szabad
ég alatt tartják.

„A Kazinczy utcai
zsinagóga nemcsak a
magyar, de a XX. száza-
di európai zsinagógaépí-
tészet jellegzetes alkotá-
sa. Nyugodt monumen-
talitásával egyszerre
közvetíti az ortodox tra-
díció áhítatos hatását és
a modern építészeti tö-
rekvések magyar szelle-
mû megformálását” - ál-
lapítja meg P. Bres-
tyánszky Ilona „Buda-
pest zsinagógái” címû
könyvében.

A Kazinczy utcai
zsinagóga és a hitköz-
ség épületei súlyos ká-
rokat szenvedtek 1944-
45-ben. A II. világhábo-
rú után helyreállították
az épületeiket, új beren-
dezéseket készítettek a
régiek mintájára. Majd
az 1990-es évek végén
elkezdõdött a zsinagóga
és a hitközség épületei-
nek a felújítása. Hama-
rosan teljesen megújul-
nak a zsinagóga belsõ
terei is.

A Kazinczy utcai zsinagóga

A Kazinczy utcai zsinagóga
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Többnyire sikerrel, mert
Róbert bácsi elõször öt,
késõbb már tíz jó beszélõ-
képességû fiatalembert al-
kalmazott, jelszava volt:
„Aki megjárta az Irodát,
többé nem gondol a halál-
ra”. Amíg ketten a meg-
mentett öngyilkost vi-
gasztalták, egy alkalma-
zott felkereste hálás roko-
nait pénzt kérve tõle jóté-
kony célra. Általában ka-
pott, nem is keveset. 

Feinschilbert úr körúti

négyszobás lakása állító-
lag azért volt a New York
palota  földszintjén, hogy
minél hamarabb átsétál-
hasson a Hungária Kávé-
házba, amelyet igen ked-
velt. Jól érezte magát a
mûvészek és irodalmárok
között, ekkor már gazda-
gabb volt mint õk általá-
ban, de ezt igyekezett tit-
kolni.  1926 óta havonta
1500 fontot (15.000
aranypengõ) utalt át Lon-
donban élõ lányának, a

pénzt személyes megbí-
zottja Bécsben adta fel,
nem Budapesten. 1930 ja-
nuárjában 9 háza, köztük
7 nagy bérház  volt Buda-
pesten. Pénzt kölcsönzött
magas kamatra és elárve-
reztette az adós Klauzál
tér 10.szám alatti házát,
aki feljelentést tett ellene
uzsora címén.  Házkuta-
tást tartottak Erzsébet kör-
út 9-11. szám alatti laká-
sán a NewYork házban,
amelynek kávéházában

naponta üldögélt társasá-
gával, már teljesen üres
volt, de a falakon még lát-
szott a leakasztott festmé-
nyek helye. A nyomozás
adatai szerint legalább
másfél millió pengõt szer-
zett magának öt év alatt az
adományokból! 

Mivel sokan szégyell-
ték, hogy támogatták õt -
maga a kormányzóné két
vasárnap gyûjtött persely-
lyel a ferencesek templo-
ma elõtt számára - továb-
bá sokan úgy emlékeztek
rá mint a népkonyhák
megmentõjére, nem állí-
tották bíróság elé. 1930
augusztusában kiutasítot-
ták Magyarországról,
Bécsbe ment, ahol az új-

ságíróknak tett nyilatko-
zataiban ugyan elismerte,
hogy egy fillér nélkül ér-
kezett a magyar fõváros-
ba, de hangsúlyozta:
„Nem a szegényektõl lop-
tam, mert nekik mindig
megadtam ami kellett,
csak okosan gazdálkod-
tam azokkal a morzsák-
kal, amiket a gazdagok
juttattak.”

Megszûnt a  népkony-
ha, éppen akkor amikor a
nagy gazdasági világvál-
ság elérte hazánkat. Talán
ezért, talán mert nem na-
gyon olvastak újságot,
kosztosai késõbb is szere-
tettel emlegették Róbert
bácsit!

Róbert Péter

Róbert bácsi Erzsébetvárosban - 2. rész
Ma már csak nagyon idõs emberek emlékeznek az 1925-30. évek közötti
népkonyhákra  és arra a jóságos szakállas-bajuszos  bácsira, aki néha
maga kezelte a kanalat, késõbb csak irányította a nem túl ízletes, de min-
dig meleg lé kiadagolását a kopott kondérokból. Már kevesen élnek, akik
látták a köpcös úriembert, de neve és konyhája fogalommá vált. Ki volt
õ, s minek köszönhette hírnevét?
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Különleges töltött 
káposzta
Hozzávalók 4 személyre: 1 kis fej vö-
rös káposzta, fél dl ecet, 10 dkg rizs, 2
evõkanál olívaolaj, 5 dkg mazsola, 1
kávéskanál köménymag, 20 dkg füstölt
sonka, 1 dl tejföl, 5 dl tyúkhúsleves (le-
veskockából), 1 evõkanál kukoricake-
ményítõ, 1 citrom, õrölt bors, só.

Forrásban lévõ, enyhén sós, ece-
tes vízben 10-12 percig fõzzük a külsõ
leveleitõl megfosztott káposztát. Le-
szûrjük, lecsöpögtetjük, leveleire
szedjük, megszárítjuk és kivágjuk a
vastagabb ereket. Forró olívaolajban
megfuttatjuk a rizst, a mazsolát, a kö-
ményt, sózzuk, borsozzuk, és felönt-
jük 2 dl húslevessel. Lefedjük, és ad-
dig fõzzük, amíg a rizs megpuhul,
majd beletesszük a kockára vágott
sonkát, ha kell, öntünk még alá húsle-
vet. 2-3 káposztalevelet összefogunk
(összesen 8 csomag), 1 evõkanálnyi
tölteléket rakunk a közepébe, és szoro-
san feltekerjük. A maradék levesben
elkeverjük a tejfölt, és felforraljuk.
Közben a keményítõvel besûrítjük.

Belerakjuk a töltött káposztákat, és 10
percig kis lángon fõzzük, majd a te-
kercseket kiszedjük, melegen tartjuk.
A mártásba belekeverjük a citrom le-
vét, és egyenletesen eloszlatjuk a tá-
nyérokon. Minden tányérra 2 káposz-
ta tekercset teszünk, és citromszele-
tekkel díszítjük. 

Kecskesajtos 
brokkoli 
Hozzávalók 4 személyre: 60 dkg brok-
koli, 30 dkg sovány sonka, 10 dkg
kecskesajt, 1,5 dl tejszín, 1 tojás, 5 dkg
reszelt sajt, 6 evõkanál zsemlemorzsa,
1 késhegynyi szerecsendió, 4 dkg vaj a
sütéshez.

Amegtisztított brokkolit egészben
hagyva, sós forró vízben félpuhára
fõzzük. Lecsöpögtetjük, amikor kissé
kihûlt, rózsákra szedjük, és serpenyõ-
ben, felforrósított vajban 5 percig pi-
rítjuk, közben sózzuk, borsozzuk, és
meghintjük szerecsendióval. Kivaja-
zott sütõtálra terítjük, és egyenletesen
elosztjuk rajta a kis kockára vágott
sonkát. Egy csészében kevergetve

megpuhítjuk a kecskesajtot, hozzáke-
verjük a tejszínt, a felvert tojást, a re-
szelt sajt felét és jól megsózzuk, meg-
borsozzuk. A mártást rákenjük a brok-
kolira, meghintjük zsemlemorzsával,
és a maradék reszelt sajttal. Forró sü-
tõben 10 percig sütjük, és azonnal tá-
laljuk. 

Karfiolos- spenótos 
kenyér
Hozzávalók 6  személyre: 1 karfiol, 50
dkg spenót, 6 tojássárgája, 1,5 dl tej-
szín, szerecsendió, õrölt bors, só, a
forma kikenéséhez: vaj.

A karfiolt rózsáira szedjük, és sós
vízben puhára fõzzük. Lecsöpögtet-
jük, negyedét félretesszük, a többit
szitán áttörjük vagy turmixoljuk. Só-
val, borssal és reszelt szerecsendióval
ízesítjük. A spenótot kevés vízben pu-
hára pároljuk, majd lecsöpögtetjük,
minden vizet kinyomkodunk belõle,
és apróra vágjuk. Sóval, borssal ízesít-
jük. A tojássárgákat a tejszínnel felver-
jük, sózzuk, borsozzuk, háromnegyed
részébe keverjük a karfiolpürét, a ma-
radékba a spenótot. A kétféle krémet
kivajazott formába rétegezzük, közé-
rakjuk a félretett karfiolrózsákat. A
formát vízzel teli edénybe állítjuk, és
meleg sütõben készre pároljuk. Tála-
láskor tálra borítjuk, karfiolrózsákkal
díszítjük. 

A téli vitaminforrás

Január 6.
1978 - Szent Korona
A Szent Koronát a koronaõrség tag-
jai 1945-ben a Salzburg melletti
Mattseeben, egy tóparti, mocsaras
részen rejtették el. Az õrök hosszú
kihallgatások után árulták csak el a
korona és a koronázási jelvények
rejtekhelyét, melyeket az Egyesült
Államokba szállítottak. 1978-ban
Budapesten, az Országházban az
„amerikai nép képviseltében” Cyrus
Vance külügyminiszter adta vissza a
magyar államiságot jelképezõ Szent
Koronát és vele együtt a koronázási
jelvényeket a magyar népnek.

Január 8.
1864 - Tõzsde
Ferenc József osztrák császár
rendelete nyomán felállították
Pesten az Áru - és Értéktõzsdét.

Január 9.
1870 - Tûzoltóság
Ugyanezen a napon a pesti önkén-
tes tûzoltók elsõ õrsége átveszi a
belvárosi tûzoltószertárt, és meg-
kezdi a rendszeres szolgálatot.

Január 10.
i.e. 49 - Át a Rubiconon
Julius Caesar átlépi a Rubicon fo-
lyót, és ezzel kirobbantja a polgár-
háborút a senatusi párt (opti-
maták) ellen. Döntését a követke-
zõ szavakkal indokolja: „Ha nem
lépek át a folyón, az nekem hoz
balszerencsét, ha átlépem, az
egész emberiségnek”.

Január 12.
1943 - Don-kanyar
Megkezdõdik a magyar csapatok
elleni szovjet támadás a Don-ka-
nyarban. A katonák mindaddig ki-
tartottak, míg mûködött a vezetés
és volt mivel harcolni.

Január 14.
1301 - Árpád-ház
III. András halálával kihal a ma-
gyar királyok
õsi dinasztiá-
ja, az Árpád-
ház, melyet a
középkorban
„szent királyok
nemzetségé-
nek” neveztek.

EEEEZZZZ EEEE NNNN AAAA NNNNAAAAPPPPOOOONNNN
TTTT ÖÖÖÖ RRRRTTTT ÉÉÉÉ NNNN TTTT

Nem könnyû visszazökkenni az ünnepi eszem-iszom után a
hétköznapokba. Szervezetünk hozzászokott a jóltartáshoz,
a kilók viszont csak úgy gyarapodnak a derekunk körül.
Ilyenkor nagy segítséget jelentenek a tél bevált zöldségei, az
olcsó és laktató káposzták, és káposztafélék: kínai kel,
brokkoli, kelbimbó, a karfiol, sõt még a karalábé is.  

A gabonaõrlés története szo-
rosan összefügg az élelmi-
szer - ellátás, a technika, va-
lamint a földmûvelés múltjá-
val és fejlõdésével. Régészeti
leletek tanúsága szerint már
8000 évvel idõszámításunk
elõtt kezdett az emberiség a
gabona feldolgozásával fog-
lalkozni. 

A malomipar fejlõdésének törté-
nete nagyon tanulságos. Sok
olyan újdonság, találmány indult
ki ebbõl az iparágból, amely más
területen is elõsegítette az általá-
nos technikai haladást. Az emberi
és állati erõvel, majd a vízzel,
széllel hajtott malmokon át veze-
tett az út a gyári jellegû, magasõr-
lést végzõ gõz - és villanymalmo-
kig. 

A malomipar Magyarország
történelmi iparága. A magyar gaz-
dasági élet XIX. századi kialaku-
lásában és fejlõdésében meghatá-

rozó szerepe volt a világszínvona-
lat kijelölõ malomgépgyártásunk
és malomépítészetünk technikai
újdonságain és a magyar tájterület
kiváló búzatermesztési adottságán
létrejött egykor nagy-
hírû magyar malom-
iparnak. A magyar
malomipar - és gép-
gyártás legfõbb ered-
ménye a modern hen-
gerszék és a síkszita
feltalálása, a rendkí-
vül magas õrlési szá-
zalékot biztosító ma-
gasõrlési eljárás létre-
hozása. Malomiparunk fejlõdésé-
hez kapcsolódik a gabona - és
lisztminõsítés, továbbá a gabona -
és lisztkémia fejlõdése, világhírû
vizsgálati módszerek és mûszerek
létrehozása. 

A Malomipari Múzeum a
Concordia Közraktár Kereske-
delmi Rt., Budapest, Soroksári

út 24. szám alatt található köz-
ponti telepén helyezkedik el, egy
hatalmas malom épületében. Itt
mûködött az 1866-ban alapított
és 1939-ben leállított Concordia

Gõzmalom Rt.,
mely fõvárosunk
egyik legnagyobb és
az egykori ferencvá-
rosi malomnegyed
idõben elsõ malma.
Az állandó kiállítás
alapterülete  kb. 750
négyzetméter. A
földszinten és a négy
emeleti helyiségben,

több mint 300 tárgy, 60 tabló,
sok száz kép és irat szemlélteti a
magyar malomipar történetének
keresztmetszetét. 

MMMMúúúúzzzzeeeeuuuummmm    aaaajjjjáááánnnnllllóóóó

Malomipari múzeum

A múzeum látogatható: hétfõ,
szerda, péntek, megkeresés esetén
más idõpontban is. Cím: Budapest,
IX. kerület, Soroksári út. 24.

Kézimalom
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Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, az Ügyfélszolgálati
Irodákon (Erzsébet körút 6., Garay utca 5.) névvel, címmel ellátott zárt borítékban vagy levelezõlapon leadhatja. E-mail címünk: olvlev@erzsebetvaros.hu. Csak a névvel,
címmel ellátott megfejtéseket van módunkban regisztrálni. A 2005/19. lapszám nyertesei: Machalek Éva 1078 István u.5., Ábrahám Nagyi Lajosné, 1077 Wesselényi
u. 47., Gregor Tiborné 1076 Szövetség u. 30/a. Gratulálunk! A nyeremények, telefonon történõ egyeztetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõk.

Deák Ferenc
Könyvtár
A könyvtárat a Deák Fe-
renc Szabadkõmûves Pá-
holy alapította 1913-ban.
2003-ban a 90 éves könyv-
tár az Almássy téren nyitot-
ta meg kapuit, és azt a he-
lyiséget „kinõve” költözött
mai helyére, a Rottenbiller
utcába. A nagy forgalmú
könyvtár 2004-ben meg-
újult, bevezették a számító-
gépes kölcsönzést, vala-
mint modernizálták szol-
gáltatásait. Nemcsak jól
szervezett gyermekrészle-
gével, de Budapest szerte
keresett (rock)zenei CD-

gyûjteményével is nevet
szerzett. Cím: Rotten-
biller utca 10.; Nyitva
tartás: Hétfõ, szerda, pén-
tek: 13-19; Kedd, csütör-
tök: 10-16 óráig.

Fõvárosi Szabó 
Ervin Könyvtár
VII. kerületi
Könyvtára
A könyvtár jogutóda az
1957-ben alapított Ker-
tész utca 20. szám alatti
kölcsönzõnek. Többszöri
felújítás után 2000 óta
szolgáltat a mai helyén.
Kétszintes helyiségben
bõséges könyv-, videoka-

zetta és CD-válogatással
várja a környék lakosait.
Elsõsorban felnõtteknek
és középiskolásoknak
kölcsönöz. 
Cím: Kertész utca 15.
Nyitva tartás: Hétfõ, szer-
da: 14-19; Kedd: 10-16;
Csütörtök: 12-16; Péntek:
14-18 óráig.

1852 január hatodikán halt meg a francia Louis Braille,
a vakírás feltalálója. Maga a feltaláló három éves korá-
ban megvakult. 1819-ben ösztöndíjat kapott a párizsi
Fiatal Vakok Nemzeti Intézetébe. Az iskola vezetõje fel-
fedezte, hogy a vakok a papírra erõsen benyomott be-
tûket ki tudják tapogatni. Braille saját rendszert dolgo-
zott ki, betûi hat
pont kombináció-
jából állnak. A
pontokat a hátol-
dalon a betûk tü-
k ö r k é p é n e k
megfelelõen ke-
retbe foglalt ke-
mény papírra
nyomják. Olva-
sásnál a lapot
megfordítják és
a pontokat leta-
pogatják. Braille
1829-ben tette
közzé tanulmá-
nyát az általa ki-
fejlesztett rend-
szerrõl.

Erzsébetvárosi könyvtárak
OOOOllllvvvvaaaassssnnnniiii     jjjjóóóó!!!!

Olvasni az ujjunkkal
Olvashatunk újságot, mesekönyvet, krimit, szépirodalmat, történelmi-,
szerelmes- vagy ifjúsági regényt, szakkönyvet, tudományos folyóiratot -
ehhez jobb esetben csak oda kell menni a könyvespolchoz, és leemelni
onnan. De ha véletlenül nincs kéznél az éppen vágyott olvasnivaló, akkor
a legegyszerûbb amit tehetünk: irány a könyvtár!

LLLLOOOO UUUU IIII SSSS BBBBRRRR AAAA IIII LLLL LLLL EEEE,,,,     AAAA VVVVAAAA KKKK ÍÍÍÍ RRRR ÁÁÁÁ SSSS FFFF EEEE LLLLTTTTAAAA LLLL ÁÁÁÁ LLLL ÓÓÓÓ JJJJ AAAA
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ERZSÉBETVÁROS
a VII. kerületi önkormányzat ingyenes lapja

Fõszerkesztõ: Sári Judit 
Szerkesztõ: Matus Adrien 

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

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

Kiadja: Erzsébetváros Önkormányzata

☺☺ ☺☺ ☺☺

Béla kinéz egy májusi
reggelen az ablakon: -
Drágám, látod milyen
szépen süt a nap?
- És? 
- Milyen szépen csiri-
pelnek a madarak! 
- És?
- Látod, milyen szép
nap van ma?
- Na és?
- Nem emlékszel? Azt
mondtad, hogy egy
szép napon elmész!

* * *
Anyuka drága, miért
nem telefonált, hogy
jön? - kérdezi a võ az
anyósától.
- Azért fiam, mert látni
akartalak.

* * *
Egy nõ panaszkodik a
pszichológusának: -
Tudja doktor úr, van
egy dolog, amitõl na-
gyon rettegek.
- Igen, és mi lenne az?
- Az, hogy fiatalon fo-
gok meghalni.
- Na de asszonyom,
magának ettõl már
nem kell félnie.

* * *
- Te szívtelen! Meg
sem kérdezed, miért
sírok már egy órája? -
fordul a feleség az új-
ságot olvasó férjhez.
- Nem, mert úgysincs
rá elég pénzem.

Karácsonykor ünnepi díszbe öltözött a kerület. Sokan otthonuk bejáratát is feldíszítet-
ték. Fotónk a Peterdy utca 13. szám alatti társasház egyik lakásának bejáratáról készült
az ünnepek elõtt.

Dániel András Semmi
baj címû kiállítását te-
kintheti meg a nagykö-
zönség a Godot Galériá-
ban (Madách út 8.) janu-
ár 28-ig. 

Dániel András most
kiállított képei az eddigi-

eknél szûkszavúbbak, az
identitás sérülékenységé-
nek problémáját járják
körül a figurális festészet
eszközeivel. Nyitva:
keddtõl péntekig 10 és
18, szombaton 10 és 13
óra között.

Semmi baj

Lakossági 
fórum
Az Erzsébetvárosiak
Klubja minden érdeklõ-
dõt szeretettel vár a janu-
ár 26-án 16 órakor rende-
zendõ Lakossági fórum-
ra. Helyszíne: Erzsébet-
városi Közösségi Ház
(Wesselényi utca 17., I.
emeleti nagyterem). A
fórum témája: Tájékozta-
tó a 2005. évi fejlesztési
tervek, és a lakosságot
érintõ egyéb célkitûzések
megvalósításáról. Vendé-
gek: Hunvald György
polgármester, valamint
Koromzay Annamária,
Gergely József, Demeter
Tamás alpolgármesterek.

Megváltozott 
e-mail cím
Ezúton szeretnénk tájé-
koztatni az Erzsébetváros
újság olvasóit, hogy e-
mail címünk megváltozott.
Az SZDSZ erzsébetvárosi
szervezete december 1-tõl
az szdsz.ahetker@chel-
lo.hu illetve az szdsz.
bhetker@chello.hu címe-
ken érhetõ el.

Fogadóóra 
változás
A 10. választókerület kép-
viselõjének, Gál György-
nek a januári fogadóórája,
a korábban meghirdetet-
tel ellentétben, elmarad. A
2006-os év elsõ fogadó-
órájára a szokásos idõ-
ben, azaz február elsõ
péntekjén (3-án) kerül sor
a Dob utca 103. szám
alatti SZDSZ irodában.

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

Erzsébetvárosi
Esték
Az Erzsébetvárosi Esték
következõ rendezvényére
január 23-án 17 órakor
kerül sor „Gyorsítunk Bu-
dapesten” címmel. A ren-
dezvény helyszíne az
MSZP Erzsébetvárosi
Szervezetének Erzsébet
krt. 40-42. szám alatti he-
lyisége. Vendég: Molnár
Gyula, az MSZP buda-
pesti elnöke. Mindenkit
szeretettel vár a házigaz-
da: Filló Pál, Erzsébetvá-
ros országgyûlési képvi-
selõje.

A Mûvészbarátok Egye-
sülete az énekmûvész ha-
lálának (1996) évében dí-
jat alapított, hogy így elis-
merje a magyar népzene,
a népdal terjesztésében és
ápolásában legeredmé-

nyesebben munkálkodó-
kat. Az elmúlt évben le-
zajlott emlékesten Tarnai
Kiss László nótaénekes
vehette át a kitûntetést
Baranyi Ferenctõl, az
egyesület fõtitkárától.

Béres Ferenc-díj

Megemlékezés a Magyar Kultúra
Napja alkalmából
Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola és a Molnár Antal Zeneiskola tisztelet-
tel meghívja a kerület lakóit a Magyar Kultúra Napja al-
kalmából rendezett megemlékezésre január 20-án,
pénteken 17 órai kezdettel az Erzsébetvárosi Közössé-
gi Házba (Wesselényi utca 17.).

MMMMeeeegggghhhhíííívvvvóóóó

Nikola Tesla világhírû
szerb tudós és feltaláló
emlékére állandó kiállí-
tás nyílt tavaly a Rózsák
terei Szerb Általános Is-
kola és Gimnáziumban.
A kiállítás az iskola fizi-
ka termében kapott ál-

landó helyet. Támoga-
tók: Magyarországi
Nemzeti és Etnikai Ki-
sebbségekért Közalapít-
vány, a Magyar Elektro-
technikai Múzeum és Er-
zsébetváros önkormány-
zata.

A Hemingway Alapítvány
gondozásában létrehozott
Csillagok falán Szabó István
Oscar-díjas filmrendezõ örö-
kítette meg kézlenyomatát
és aláírását az elmúlt év de-
cember 16-án az Erzsébet
körúti Pizza Hut Étteremben.

CCCCssssiiii llll llllaaaaggggooookkkk    ffffaaaallllaaaa

Nikola Tesla 
kiállítás


