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Ünneplõ ruhát öltött Erzsébetváros
Kedves Erzsébetvárosiak!

A

Ismét felgyúltak a karácsonyi fények a belváros útjain, melyek január 6-áig öltöztetik
ünnepi díszbe a belsõ kerületeket. Beszámolónk a 3. oldalon.

VIZITDÍJ
VISSZAFIZETÉS
A visszaigényelt vizitdíjak kifizetésének következõ idõpontja: 2007.
december 20. (csütörtök) 9 órától 15 óráig.
Az Ügyfélszolgálati Iroda
és a Pénztár 12 és 13
óra között zárva tart. A
kérelmek leadásának
helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodái – Erzsébet krt. 6.,
Garay u. 5. (a Garay utcában a kifizetés napján
csak 8 és 12 óra között
vesznek át kérelmeket)
A kifizetés helye: Polgármesteri Hivatal Erzsébet krt. 6. sz. alatti
Pénztára. Tájékoztatjuk
Ügyfeleinket, hogy a
2007. évben kifizetett vizitdíjak visszaigénylésére 2008. február 29-ig
van lehetõség. A januári
és februári kifizetések
idõpontját az Erzsébetváros újságban, és az
önkormányzat honlapján
is közzé tesszük.

A K l a u z á l é s a B e t h l e n t é re n

Fenyõvásár - õstermelõktõl
Közeledik a karácsony, az
ünnep ideje, elõtte azonban igen sok dolga van az
embernek. A menü összeállítása, az ajándékok vásárlása mellett azonban a

fenyõ megvásárlása is fontos dolgunk, hiszen az ünnep varázslatos „fényét”
elsõsorban a szépen feldíszített fenyõ adja.
(Cikk a 3. oldalon.)

SZELEKTÍV
HULLADÉKGYÛJTÉS
Januártól minden társasház
választhatja a szelektív hulladékgyûjtést! Cikk a 4. oldalon.

E-mail címünk:
olvlev@
erzsebetvaros.hu

T Û Z O LT Ó A U T Ó
S Z Á L L Í T O T TA

Az önkormányzat
ingyenesen hívható
telefonszáma:
06-80-204-531

MIKULÁST
B A L E S E T I B E!

A
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11. OLDAL

z év végi hajrá nemsokára a végéhez ér, elcsendesedik a város, és mindenki igyekszik családi
körben, szerettei között, vagy szeretteire gondolva eltölteni a Szentestét. Az év végéig adott néhány nap alkalmat ad a
pihenésre, az elgondolkodásra, a
számvetésre: Mi történt a lassan
búcsúzó óévben, mit tennénk másképpen, mit várunk a beköszöntõ újtól.
Erzsébetváros polgármestereként magam is rövid számvetést végeztem, mit tettünk jól, mit tehettünk
volna jobban a 2007. évben. Összességében úgy gondolom, Erzsébetváros jó úton halad, kerületünk fejlõdik, épül-szépül, a folyamatos megújulás útján járunk.
Nem tudok úgy gondolni az idei évre, mint ami teljesen
lezárul, hiszen rengeteg olyan intézkedés született, sok
olyan beruházás indult el, aminek gyümölcsét a jövõ-,
vagy az azt követõ években élvezhetjük. Társasházaink
megújulásának támogatása, a közbiztonság további
megerõsítése, a különbözõ lakossági rétegek rászorulóinak megsegítése, a Garay piac után a Sportközpont
építése mind olyan önkormányzati vállalás, ami egy korábban megkezdett, és reményeim szerint igen hosszú
távú fejlesztési koncepció része.
Volt néhány olyan intézkedésünk, ami átgondolást,
újragondolást igényelt, de talán ennyi megengedhetõ,
hiszen minden egyes lépésünk a kerület további fejlõdése, a gazdasági nehézségek elkerülése érdekében született. Ha az egyik kezünkkel adunk, akkor a másik kezünkkel néha elvenni is kell. Nem lehet büntetlenül felélni meglévõ javainkat, abból kell gazdálkodnunk,
amink van. Minden családi kasszánál így mûködik: ha
magasabb a bevételünk, akkor többet tudunk nyújtani
családtagjainknak, ha kevesebb, akkor újra kell gondolni a kiadás-bevétel oldalakat.
Mi, erzsébetvárosi lakosok egy nagy család része
vagyunk. Egy olyan családé, ami közösséget vállal az
elhanyagolt házakban élõkkel, a betegekkel, a rászorulókkal, az aprócska óvodásokkal, az iskolásokkal, az
idõsekkel, a támogatásunkra szorulókkal. Ez a korábbi
években is így volt, és ígérhetem, hogy a jövõ évben sem lesz
másként! Ennek tudatában és
ismeretében kívánok minden erzsébetvárosinak meghitt karácsonyi ünnepeket, és biztonságban, békességben, fejlõdésben
töretlen, boldog 2008-as esztendõt!
Hunvald György
polgármester
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A kerületi önkormányzat november 28-án tartotta idei
közmeghallgatását, melyen
Hunvald György polgármester tájékoztatója után a lakossági, és a helyi civil szervezet képviselõi által feltett
kérdésekre válaszoltak az illetékes irodavezetõk. A rendezvényen
részt
vett
Koromzay Annamária, Gergely József és Devosa Gábor
alpolgármesterek, dr. Kálmán Zsuzsanna jegyzõ, a
képviselõ-testület bizottsági
elnökei és tanácsnokai. A telt
házas rendezvénynek a Wesselényi utcai közösségi ház
adott otthont.
Hunvald György köszöntötte az
egybegyûlteket, mint megfogalmazta, öröm a kerület vezetõi számára, hogy Erzsébetváros lakosai
„figyelnek arra, ami kerületünkben történik, és felelõsséget éreznek lakóhelyük jelene és jövõje
iránt”. A polgármester bevezetõjében összefoglalta a kerületet
érintõ legfontosabb eseményeket,
közügyeket.
Lakásépítések,
lakóház felújítások
- Az egyik legfontosabb teendõnk
változatlanul a kerületi lakosok
életminõségének javítása. Ennek
elengedhetetlen része az évtizedek óta elhanyagolt lakóházak felújítása ami nehéz örökségként telepszik a kerületre - mondta
Hunvald György, aki az eredményeket bíztatónak ítélte meg. Ahol lehetõség nyílik rá, ott a régi, egészségtelen lakások helyett
új ingatlanokat építünk. Ilyen például a Jósika utca 22. szám alatti
lakóépület. Az önkormányzati lakások jelentõs része megvásárolhatóvá vált. Befejezõdött a lakók
és a Kamilla KHT. beköltözése a
Százház utca 10-18. szám alatti,
43 lakásos lakó- és irodaépületbe.
A Dob utca 23-27. szám alatti lakóépület építésével célunk a régi
bérlemények önkormányzati lakásaiban és a lebontandó épületekben lakók lakásainak kiváltása
volt.

Oktatás, nevelés
- Az önkormányzat céljai között
kiemelt fontosságú az oktatási-nevelési intézményhálózat fejlesztése. A Rumbach Sebestyén utca 10.
szám alatti felújított ingatlanban
korszerû körülmények között mûködhet az Erzsébetvárosi Nevelési
Tanácsadó.
Ingyenes és kedvezményes juttatá-
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Közmeghallgatás
sokat is nyújt oktatási területen Erzsébetváros. Többek között, a kerületben élõ gyerekek számára ingyenes a „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati oktatás. A 7. évfolyamtól minden kerületi fenntartású iskolába
járó diák számára ingyenes az
ECDL vizsga és a tanórai felkészítés. A rászoruló kerületi gyerekek
ingyenesen jutnak tankönyveikhez, és a rászoruló óvodások napi
háromszori étkezés-költségtérítését is magára vállalja az önkor-

Parkrekonstrukció,
növényesítés
- Belvárosi kerület lévén elengedhetetlen számunkra, hogy minél
több zöldfelületet hozzunk létre, illetve, óvjuk a meglévõket. Így például a Lövölde téri parkrekonstrukció során - a felújítási munkák mellett - az újonnan kialakított zöldfelületet igényes, éjszakára zárható
kerítéssel láttuk el. A Bajza utca és
a Városligeti fasor magasságában
folyamatban van a Reformáció emlékpark kialakítása. Legfontosabb
nemzeti, történelmi megemlékezé-
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vil szervezetekkel együtt koordinálja tevékenységét.
Környezetvédelem
Visszatérõ probléma a kutyapiszok
kérdése. Noha bõven van még tennivalónk, ám eredményeink bíztatóak. Sikeresen dolgoznak a Kamilla Közhasznú Társaság által kezelt nagynyomású járdamosó autók, valamint a járdatakarító gépek.
Ami még nagyon lényeges újdonság, hogy a szelektív hulladékgyûjtést kiterjesztjük, jövõre a kerület
összes társasházában, amennyiben
úgy döntenek, lehetõség nyílik a
házon belüli szelektív hulladékgyûjtésre.
Idõspolitika
- Idén elkészült a Dózsa György úti
Idõsek Otthona felújítása. Legújabb kezdeményezésünk, az Erzsébetvárosi Ezüst Kártya, amely
minden hatvan éven felüli lakosunknak kedvezményes vásárlást
és szolgáltatásokat biztosít számos
helyen. A jövõben szeretnénk ezt
kiterjeszteni a nagycsaládosok és a
gyermeküket egyedül nevelõk részére is, és egyúttal növelni kívánjuk a kártya elfogadó helyeinek
számát. Ezzel segíteni tudjuk a kiskereskedõk forgalmának növekedését is.

mányzat. Az iskolások és óvodások hetente kétszer gyümölcs étkezés-kiegészítést kapnak. Az óvodások és alsó tagozatosok részére ingyenes az úszás és korcsolya-oktatás, a téli sporteszköz-kölcsönzés,
támogatottak az intézményi
sítáborok is. Az önkormányzat
csatlakozott a Bursa Hungarica felsõoktatási ösztöndíj pályázathoz.
Közterületek felújítása
- A Fõvárosi Önkormányzat elvégeztette a Dohány, az Alpár, a
Rottenbiller, az Izabella és a Nefelejcs utcák útburkolat-felújítási és
akadálymentesítési munkáit, idén
még fentiek mellett elkészült a
Damjanich és a Wesselényi utcák,
illetve a Városligeti fasor útburkolatának felújítása is. A Dohány utcai járdafelújítást önkormányzatunk vállalta, de be kell látnunk,
hogy a munkálatok nem megfelelõ
összehangolása miatt ez nem eredményezett kifogástalan minõséget.
A Rózsa utca teljes felújításának
elsõ üteme viszont általános megelégedésre, megfelelõ minõségben
készült el. Várhatóan idén decemberben fejezõdik be a Holló utca,
valamint Garay teret övezõ utcák kiemelkedõ minõségû - felújítása.

seinket közparkjainkban, új létesítmények, szobrok avatása mellett,
mégpedig közös ünnepként tartottuk meg, ahol a pártok, egyházak,
civil szervezetek képviselõivel
méltósággal, politikai és pártállástól függetlenül együtt emlékeztünk.
Erre különösen büszkék lehetünk.
Civil szervezetek
- Fontosnak tartjuk, hogy a civil
társadalom megszervezéséhez
jobb feltételeket biztosítsunk. A civil szervezetek kedvezményesen
vehetik igénybe a kerületi közmûvelõdési infrastruktúrát, mûködésükhöz és programjaikhoz irodákat, közösségi helyeket, valamint
munkájukhoz szakmai segítséget
kapnak. Pályázatokon, kulturális
céltámogatásból, és az önkormányzat civil keretébõl jelentõs támogatást nyújtunk számukra.
Közbiztonság
Közterületeink biztonságát a Közrendvédelmi, Közbiztonsági Vagyonvédelmi Szolgáltató Közhasznú Társaság óvja. A rendõrséggel kötött együttmûködési
megállapodás alapján 24 órán át
mûködik a térfigyelõ-rendszer. Hatékony a Kerület Õrség, amely ci-

Szociális háló
- Önkormányzatunk a szociális- és
a gyermekvédelmi törvényben
meghatározott kötelezettségein túl,
számos vállalt feladat ellátásával
segíti a kerületben élõ polgárokat a
lakásfenntartás, a gyermeknevelés
és ellátás, a gyógyszerbeszerzés és
számos egyéb, a szociális gondoskodás körébe tartozó szolgáltatás
biztosításával. Célunk, hogy a szociális szolgáltatások és a pénzbeli
ellátások egy olyan egységes ellátó
rendszert alkossanak, mely közvetítésével önkormányzatunk a rászorultaknak a leghasznosabb és legkielégítõbb segítséget nyújthatja.
Hunvald György összefoglalója
végén meggyõzõdését fejezte ki,
hogy ezek az eredmények azért valósulhattak meg, mert sikerült a kerület lakosaival a legfontosabb kérdésekben összefogni: - Természetesen tudom, hogy a sikerek mellett számos gond és kérdés is felmerülhet. Ezek megvitatására jó
alkalom a mai közmeghallgatás zárta beszédét a polgármester.
Következõ lapszámunkban beszámolunk a közmeghallgatáson feltett kérdésekrõl és a válaszokról.
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Ünnepi fényben a belsõ kerületek

ERZSÉBETVÁROSIAK
ERZSÉBETVÁROSRÓL

Ünneplõ ruhát öltött Erzsébetváros
Több éve, immár hagyományszerûen öltözik díszfénybe a fõváros négy belsõ kerülete. Minden évben
másik kerület a házigazdája a közterületi ünnepi fények bekapcsolásának.
Idén, november 28-án a Blaha
Lujza téren találkozott Rogán
Antal az V., Verók István a VI.,
Hunvald György a VII., Csécsei
Béla a VIII. kerület polgármestere és Demszky Gábor fõpolgármester, hogy közösen varázsoljanak karácsonyi hangulatot a körútra és a fõbb közterületekre.
A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. fõváros szerte több
mint százezer izzót, valamint
200 kilométer hosszú fényfüzért
használt fel a díszítéshez,
amelyre a fõvárosi és kerületi
önkormányzatok együtt 200
millió forintot áldoztak.
A díszvilágítás motívumai
között idén is található harang-,
csillag-, szalag-, masni-, hópehely-, angyal-, gyertya- és üstö-

kös motívum is. Egyedi a háromdimenziós motívumok alkalmazása, melyre Európa szerte csak igen ritkán van példa.
Különlegesség az is, hogy a
díszfényekhez felhasznált izzók
úgynevezett LED-ek, melyek

energiafogyasztása körülbelül a
tizede a hagyományos izzókénak. A díszkivilágításban vízkeresztig, azaz január 6-ig gyönyörködhetnek a járókelõk. A
fények alkonyattól éjfélig világítanak.

Várjuk azon társasházak jelentkezését, ahol a lakóközösség összefogásából eredõen ünnepi díszbe burkolózott a lakóház. Januárban, megidézve az ünnepi hangulatot, fotón mutatjuk be a társasházakat.

Fenyõvásár - õstermelõktõl

Hol vásárolhatunk?
Utánajártunk, hogy a kerületben
hol lehet majd fenyõket vásárolni.
A hivatal két helyre, összesen
négy árusnak adott ki engedélyt

BUÉK - Ön pihen
vagy bulizik?
Jön a szilveszter, ilyenkor
mindenki mást csinál,
mindenkinek megvannak
a saját hagyományai, szokásai. Vannak, akik házibuliba, koncertre, szórakozóhelyre mennek, mások a családjukkal töltik
az év utolsó perceit. Ahány
ház, annyi szokás, tartja a
mondás, és az utcán sétálók sem adtak egyforma
válaszokat.

A K l a u z á l é s a B e t h l e n t é re n

Közeledik a karácsony, az
ünnep ideje, elõtte azonban igen sok dolga van az
embernek. A menü összeállítása, az ajándékok vásárlása mellett azonban a
fenyõ megvásárlása is
fontos dolgunk, hiszen az
ünnep varázslatos „fényét” elsõsorban a szépen
feldíszített fenyõ adja.
Van, aki a kicsire,
van, aki a plafonig
érõre esküszik, van,
aki gyökereset, van
aki kivágottat, és van,
aki mûfenyõt választ.
Kinek-kinek ízlése és persze pénztárcája
- szerint. Bármilyen
fát választunk, a feldíszített fa ünnepi
hangulatot ébreszt.
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fenyõárusításra. A Klauzál tér 11.
számnál a csarnok elõtti, és az azzal szembeni közterületen találhatják a fenyõlerakatot, a Bethlen
Gábor téren pedig a Péterfy kórház felé esõ kis térrészen árusítanak majd. Fontos tudnivaló, hogy
mindkét helyre kizárólag õstermelõknek adtak ki árusítási engedélyt. Ezzel arra törekszik az önkormányzat, hogy a fenyõk elfogadható áron kerüljenek a vevõkhöz.
Mindkét helyen 2-2
kereskedõtõl lehet
majd vásárolni.
Idén nem kértek
engedélyt a kerületben gyökeres fenyõ
árusításra, a fõvárostól pedig nem sikerült
beszereznünk az információt, hogy hol
adtak engedélyt faárusításra. Viszont bizonyos, hogy a zöldszervezetek idén is fognak árusítást
szervezni, így érdemes a napi híreket figyelni azoknak, akik cserépben szeretnének élõ fenyõt.

Egészséges
fát vegyünk
Mindig kérdés, hogy milyen
minõségû fenyõt vegyünk.
Némi házi praktikával egészen
könnyen kiválaszthatjuk az
egészséges fát.
A friss fenyõfa üde-zöld színûnek, meghajlított tûje gyorsan
kirúgja magát. Ha a behajlított
tû görbe marad, a fa valószínûleg kiszáradóban van. Érdemes
a kiválasztott fát a tönkjénél a
földhöz ütögetni, ha néhány tûlevélnél több hullik le róla, akkor válaszunk másikat. Otthon
ügyeljünk arra, hogy a fa távol
legyen a fûtõtesttõl, és ha lehet
olyan talpba állítsuk, melyben
a vízpótlás megoldható, hiszen
így sokkal tovább élvezhetjük a
karácsonyi fenyõ szépségét.

Gyûjtõhely,
fabontás után
A fõváros köztisztasági vállalata gondoskodik a háztartási
hulladéktárolók mellé kihelyezett fenyõk elszállításáról.

BONCSÉR CSILLA
Még nem tudom, hogy
mit fogok csinálni.
Ilyenkor általában valami jó koncertre megyünk el anyukámmal, szerintem idén is
ez lesz, de még nem
tudjuk hova. Egy L. L. Junior koncert például nagyon jó lenne.
GAAL ZSUZSANNA
Nálunk a szilveszter családi ünnep,
mióta nem vagyunk olyan fiatalok és
nem járunk el bulizni.
A fiaim munka után
átjönnek, kártyázunk,
dominózunk, országvárost játszunk. Persze hagyományosan
van virsli is, éjfélkor
koccintunk és megnézünk valami jó filmet a tévében, már
ha adnak valamit.
BANA KÁROLY
A szilvesztert a családdal töltöm, általában
pezsgõzünk
vagy ha esetleg valamelyik rokonunk csinál tûzijátékot akkor
azt megnézem.
BAÁN FERENCNÉ
Általában kirándulni
megyünk a férjemmel,
mondjuk Hajdúszoboszlóra, de idén úgy
döntöttünk inkább otthon maradunk.
BALOGH BELLA DALMA
Idén egy házibuliba
megyek. Jó sokan leszünk, úgyhogy biztosan jó buli lesz, és így
remek hangulatban
zárjuk az évet.
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A Szociális munka napján
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T Á J É K O Z TAT Ó
Tájékoztatom Erzsébetváros lakosságát, hogy "Az épített
környezet alakításáról és védelmérõl" szóló 1997. évi
LXXVIII. Törvény 9. § (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen a Budapest, Fõváros VII. kerület Rottenbiller
utca - Damjanich utca - Bethlen Gábor utca - Dembinszky
utca által határolt terület valamint a Budapest Fõváros VII.
kerület Városligeti fasor - Dózsa György út - Damjanich
utca - Bajza utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének tervezetét a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján közzétettem (Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6.).
Budapest, 2007. december 04.
Hunvald György polgármester

KÖZLEMÉNY
Koromzay Annamária alpolgármester megköszönte az egészségügyi dolgozók egész éves
áldozatos munkáját. Képünk jobb szélén Hunvald György polgármester és Solymári Gabriella a szociális és egészségügyi bizottság elnöke.

1997. november 12re hirdette meg elõször a Szociális
munka napját a Szociális
Munkások
Nemzetközi Szervezete, a kirekesztés elleni küzdelem nevében tartottak szakmai konferenciákat.
Magyarországon 2000
óta hivatalosan november 12-e a Szociális
munka napja. A kerületi

szociális dolgozókat november 7-re hívták meg
a Százház utcai sportcsarnokba. Elõször Koromzay Annamária alpolgármester köszöntötte õket, aki megköszönte
a szociális dolgozók kitartását és segítségét. Ezután Solymári Gabriella,
a szociális és egészségügyi bizottság elnöke
mondta el köszöntõjét. A
kerület dolgozóinak díja-

it Koromzay Annamária
adta át.
A jelenlévõket az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola
színitagozatosainak musical összeállítása szórakoztatta és a Magyar- Angol Kéttannyelvû Általános Iskola és Vendéglátó
Szakiskola vendéglátósai
szolgálták fel a frissítõket.

Az ÁNTSZ VI-VII. Kerületi Intézete (1067 Bp. Podmaniczky
u. 27. II. emelet) tisztelettel tájékoztatja ügyfeleit, arról hogy
a Hivatal telefon- és telefax hívószámai az alábbiak szerint,
2007. november 30-tól megváltoztak: Központi hívószámok: 301-50-50; 301-50-52 - Központi telefax: 301-50-51.

F Ö L D H I VATA L I

ILLETÉKESSÉG

A budapesti Körzeti Földhivatalok illetékességi területe
2008. január 1-tõl a következõképpen változik:
1. számú Körzeti Földhivatal: (1111 Bp., Budafoki út 59.)
I.,II.,III.,VIII.,IX.,X.,XI.,XII.,XVII.,XVIII.,
XIX.,XX.,XXI.,XXII., XXIII. kerület
2. számú Körzeti Földhivatal: (1134 Bp., Váci út 9-15.)
IV.,V.,VI.,XIII. kerület
3. számú Körzeti Földhivatal: (1149 Bp., Bosnyák tér 5. )
bejárat a Rózsavölgyi köz felõl
VII.,XIV.,XV.,XVI. kerület.

Áttörés a házankénti szelektív hulladék gyûjtésben

Szelektív hulladékgyûjtés minden társasházban!
Immár három éve,
hogy mintaprojektként mûködik az erzsébetvárosi társasházak egy részében a
szelektív hulladékgyûjtés. A tapasztalatok igen pozitívak
voltak, újabb és
újabb társasházak jelezték igényüket a
szelektív gyûjtés bevezetésére.
Hunvald György, Erzsébetváros polgármestere és
Bielek Péter a Közterület
Felügyelet ZRT. vezérigazgatója szerzõdés módosítást írt alá december 4-én a
teljes VII. kerületre kiterjedõ szelektív hulladékgyûjtésrõl.
Erzsébetvárosban 2005
novemberétõl 60 társasházban találkozhattak a lakók a háromféle, fém-, papír- és mûanyag gyûjtésére
szolgáló edényekkel. Ám

2008. január 1-tõl minden
olyan kerületi társasházban, ahol a lakók ezt igénylik – lehetõvé teszik a szelektív hulladék gyûjtést,
melynek költségeit az önkormányzat saját költségvetésébõl finanszírozza. A
kerület pályázati kiírására a
Fõvárosi Közterület Fenntartó adta a legjobb ajánlatot.
Nagyon lényeges változás, hogy amennyiben
legalább 300 társasház jelzi
igényét a szolgáltatás bevezetésére, a tároló edényeket
és a hulladék elszállítását
ingyen vállalja az önkormányzattal szerzõdõ fél.
A kerületben 8-900 ház
alkalmas a tárolók elhelyezésére, Hunvald György
levélben tájékoztatja a lakókat errõl az új, kiterjesztett lehetõségrõl.
Természetesen tovább
mûködnek az úgynevezett

Bielek Péter a Közterület Felügyelet ZRT. vezérigazgatója és Hunvald György polgármester

szelektív szigetek is, így a
közterületeken lévõ tárolókba is behelyezhetõ a
szétválogatott hulladék.
- Önkormányzatunk
nagyon fontosnak tartja a
környezettudatos viselkedésforma minél szélesebb
körben való elterjesztését -

mondta Hunvald György
polgármester. - Az iskolákban megkezdett folyamat,
a közterületi szelektív szigetek kiépítésével, majd a
veszélyes hulladéknak minõsülõ ebürülék gyûjtésére
is szolgáló duplikált kukák,
és késõbb a csikkgyûjtõ

edények elhelyezésével
folytatódott. A most aláírt
szelektív hulladékgyûjtésre
vonatkozó szerzõdés immár a kerület összes társasháza számára lehetõvé teszi a környezettudatos viselkedés beillesztését a hétköznapokba.
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Tisztelt VII. kerületi lakosok,
kedves Erzsébetvárosiak!
Közeledik a karácsony, lassan mindannyian lázas és izgalmas készülõdésbe kezdünk. Két gyermek édesanyjaként bizony tudom, az év
legmeghittebb családi ünnepe sok munkával és utánajárással párosul. E boldog várakozással teli forgatagban és rohanásban mindannyiunknak jólesik néha megállni kicsit, és elmerengeni a mögöttünk álló évrõl, jövõbeli elképzeléseinkrõl. Engedjék meg, hogy a
2007-es év végének közeledtével Erzsébetváros jegyzõjeként röviden összefoglaljam éves
munkánkat, beszámoljak terveinkrõl, és a szeretet ünnepének közeledtével megismertessem Önökkel a mosoly erején alapuló kezdeményezésünket.
Erzsébetváros Polgármesteri Hivatalának vezetõjeként legfõbb feladatomnak a kerületi lakosok igényeinek és elvárásainak való megfelelést tekintem. A rendszerváltást követõ jegyzõi pályafutásom itt, e kerületben kezdõdött, s az évekkel ezelõtt itt kialakult hitvallásom azóta is változatlan: közhivatalban dolgozni számomra szolgálatot jelent. Munkatársaimmal közös meggyõzõdésünk szerint elsõdleges feladatunk az Önök ügyeinek gyors,
színvonalas, hatékony megoldása - egy kedves mosollyal fûszerezve.
A 2007-es év döntõ jelentõségû volt célkitûzéseink szempontjából. Olyan szolgáltatásokat, ötleteket és hivatali megoldásokat indítottunk útjukra, amelyek a jövõben jelentõsen javítják szolgáltatásaink minõségét, hatékonyságát, valamint erõsítik az Önökhöz, kerületi lakosokhoz fûzõdõ személyes kapcsolatunkat. E munka jövõbeni sikere érdekében
munkatársaink számára képzéseket szerveztünk, biztosítottuk részvételüket szakmai konferenciákon, javítottuk a hivatal és ügyfelei közti információáramlást.
Szakmai munkánk színvonaláról a 2006-ban önkormányzatunknak ítélt Magyar Közigazgatási Minõség Díj, illetve Erzsébetváros lakosságának kedvezõ véleménye ad számunkra visszajelzést. A jövõben még nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni munkánk személyes oldalára, az emberi tényezõre. Családanyaként jól tudom: nem elég a világos szabály- és értékrend, legalább ennyire fontos a kölcsönös bizalom és a szereteten alapuló vidám hangulat megteremtése. Lassan felnõtt korba érõ gyermekeimet látva is megbizonyosodtam arról, hogy mekkora jelentõsége és hatása van a mosolynak az emberi kapcsolatok fejlõdésében. Egy mosoly ugyanis sokszor
százszor többet ér ezer szónál is.
Ezért kívánjuk Erzsébetváros Polgármesteri Hivatalát olyan hivatallá formálni, amely mosolyog, és amelyre ügyfelei is visszamosolyognak. A 2007-es év a Mosolyhivatal-program megalapozásának jegyében telt, az elkövetkezõ év pedig ezen építkezés kiteljesedésének jegyében folytatódik. 2008 évtõl egy új arculati elemmel - a mosollyal - bõvítjük szolgáltatásunkat. Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala a Mosoly hivatala lesz.
A közvetlenséget és elõzékenységet középpontba állító, önálló arculattal megjelenõ kezdeményezésünket példának szánjuk az ország más közhivatalai számára. Mi, Erzsébetváros Polgármesteri Hivatalának munkatársai meg kívánjuk mutatni, hogy a más országokban már létezõ és alapvetõnek számító hivatali kultúra Magyarországon a közszolgáltatásban is megvalósítható és sikeres lehet.
A magyarországi közhivatalok közül elsõként indítjuk el a mosoly erején alapuló átfogó programunkat. A demokratikus átmenetet követõ elsõ erzsébetvárosi jegyzõként jól tudom, mit jelent egy hivatal megújítása, fejlesztése. Éppen ezért kérem Önöket, hogy a jövõben is támogassanak minket, osszák meg velünk bizalommal észrevételeiket, és mindenekelõtt fogadják örömmel és bizalommal új kezdeményezésünket, melyet Erzsébetváros díszpolgára Janikovszky Éva írónõ sugallt számunkra alábbi üzenetével:
„Mosolyogni tessék!
Persze nem szüntelenül, nem reggeltõl estig, de bujkáljon bennünk a mosoly - minden eshetõségre készen -, hogy bármikor felragyoghasson. Mert a mosoly, meggyõzõdésem szerint, mindig egy kis fényt hoz az életünkbe, meg máséba is. Kicsike fényt, de sok kicsi, mint tudjuk, sokra megy. “

Kívánok Önöknek áldott, szeretetteljes ünnepeket,
valamint eredményekben, boldog mosolyokban gazdag újévet!
Dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyzõ
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Már a szomszédok is megbékéltek a menedékhely létével

Hajlék nélküliek – Karácsony elõtt és után
Ha azt a szót halljuk, hogy
éjjeli menedékhely, mindenkinek a tömegszállások, és a
koszos helyek jutnak eszükbe, ahol az emberek egymás
mellé fektetett matracokon
alszanak. A Myrai Szent
Miklós Keresztény Egyház
által a Murányi utca 5-ben
mûködtetett otthon, minden
ilyen feltevést megcáfol.
Itt rendezett, hat fõs szobákban lakik 84 hajléktalan. A szobákhoz
konyha, fürdõszoba, mosógép is
tartozik, tehát rendes lakásokban
lakhatnak, ami otthonossá teszi az
itt tartózkodást. A szobákba belépve az ágyukon olvasó embereket
és szépen berendezett szobákat találunk, az asztalokon adventi koszorú. Ezeket kézmûves foglalkozáson készítették. Halmos Fruzsinának, az intézmény vezetõjének
az a célja, hogy az ünnepek köze-

Az éjszakai menedékhelyen – Bán Imre képviselõ beszélget a lakókkal

ledtével a hagyományápolással
otthonosabbá tegyék a helyet. Lesz
karácsonyfa állítás is, és az ünnepekre való tekintettel egész nap itt
tartózkodhatnak a lakók, nem kell
elhagyniuk a szállót - hisz nincs
hova menniük.
Velünk együtt érkezett az otthon megtekintésére a kerületi köz-

E r z s é b e t v á ro s i E s t é k

Rend és szabadság

rendvédelmi és környezetvédelmi
bizottság elnöke, Bán Imre is. A
bizottsági elnök kötetlen beszélgetést kezdeményezett az eleinte vonakodó lakókkal, ám késõbb nagyon sok mindent elmeséltek magukról, sorsukról az itt élõk. Szerintük nem feltétlenül kell az utcán
élni, be lehet kerülni ilyen helyekre. Munkakeresésnél nem szokták
elmondani, hogy hajléktalanok,
mert akkor egy kalap alá veszik
õket az utcán lakókkal. Pedig valóban, itt mindenki betartja a házirendet, kötelezõ a tisztálkodás, a

szobákban tilos a dohányzás, az
alkoholfogyasztás, még az utcafronton is, hogy ne legyen konfliktus a környezõ házakban lakókkal.
Aki ezeket nem tartja be, annak el
kell hagyni a szállót. Az utca felé
nyíló lakásokban lakók egy tál
meleg ételt kapnak vacsorára, az
emeleten lakók pedig maguknak
fõzhetnek.
Mikor az önkormányzat szociális céllal átadta a helyet az egyháznak, a környéken lakók féltek,
és aláírást is gyûjtöttek, és lakossági fórumot is szerveztek, hogy az
éjjeli menedékhely ne nyílhasson
meg. Mostanra már közülük nagyon sokan támogatják az Egyház
munkáját: könyveket, ruhát, ágynemût, függönyöket, szekrényeket
ajánlottak fel a rászorulók megsegítésére. Az egyik „szomszéd” néni pedig süteményeket ajánlott fel
karácsonyra az itt lakóknak, mert a
családja messze lakik és nincs kinek sütnie. Aki úgy érzi, hogy segíteni szeretne a hajlék nélkülieket, adományait leadhatja a Murányi utca 5-ben lévõ szállón.
(Folytatjuk)

Elátkozott utca!
A hajléktalankérdés így az ünnepek elõtt láthatólag többeket
is foglalkoztat. Néhány nappal azután, hogy szerkesztõségünk
munkatársa a Murányi utcai hajléktalanszállón járt, dr. Kecskés Gusztáv képviselõ is eljuttatta hozzánk, a témával kapcsolatos gondolatait.

Ripp Ágnes képviselõ, Filló Pál Erzsébetváros országgyûlési képviselõje
és dr. Kondorosi Ferenc rend- és szabadság kormánybiztos

Dr. Kondorosi Ferenc kormánybiztos volt a vendége a
Filló Pál országgyûlési képviselõ által szervezett Erzsébetvárosi Esték legutóbbi rendezvényének.
A jelenlévõket is megdöbbentette,
hogy a jog milyen nagy hatást gyakorol a hétköznapi életre is, hiszen a
közlekedéstõl a közterületek rendjéig nagyon sok olyan probléma
van, amire megoldást kell találni.
Az elõadó beszélt az önkormányzatok szerepérõl, illetve, a régióvá
válás lehetõségérõl is. A kérdés
nagy kihívás, mert nem mindegy,
hogy a jövõben hogyan alakul pél-

dául a Fõváros közigazgatási megosztása, megmaradnak e a kerületek. Atéma kétharmados döntést kíván a parlamentben, hasonlóan a
közlekedési szabályok szigorításáról szóló törvényhez, melyet a napokban (december elején) vélhetõleg elfogad a parlament. Ebben a
törvénymódosításban elsõsorban az
ittas vezetés, és a gyorshajtás elleni
szigorúbb szabályozás lép majd
életbe.
A hozzászólásoknál felmerült a
fiatalkorúak bûnözésével kapcsolatos kérdések, az együttélés szabályozása a társasházaknál, vagy akár
az egyén jogi határainak kérdése is.

- Hihetetlennek tarhatná a hajléktalatom, hogy a Muránokat, külsõ kerülenyi utca lakóinak
tek iparszerû övezeés a környéken
teinek bérlésével.
élõknek miért kell
Nem véletlen, hogy
halmozottan hátráa hajléktalanszállónyosnak érezni makat turistalátványosgukat - mondta a
ságok, üzletközponképviselõ. - Az öntok mellé nem szokormányzat két
kás telepíteni, de
olyan döntést is
ugyanez kell vonathozott ami negatíkozzon a lakóövevan érinti a lakóDr. Kecskés Gusztáv
zetekre is. Ám, ha
kat. Az még elfomindez nem lett
gadható is lenne, hogy az önkor- volna elég, a Murányi utca 13.
mányzat gondoskodik hajléktala- szám alá beköltözik a Kamilla
nokról, sõt emberileg maximáli- Kht. a veszélyes hulladék - amelysan támogatom, de tudni kell, be a kutyaürülék is tartozik - kezehogy ez nem a kerület, hanem a lésével. Itt is az ingatlan más jelleFõvárosi Önkormányzat feladata gû hasznosításával, kerületen kílenne. Ehhez képest a Murányi ut- vül kellett volna telephelyet keresca 5-ben hajléktalanszálló mûkö- ni, amelyre a Szövetség Erzsébetdik! Az önkormányzat az épület városért-KDNP frakció javaslatot
kiadásából vagy eladásából szer- is nyújtott be, melyet sajnos leszazett pénzzel nyugodtan támogat- vaztak.
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Az ÁNTSZ tájékoztatója: november harmadik csütörtöke: FÜSTMENTES VILÁGNAP!

Füstmentesen élni - 3. rész
A dohányzás káros az egészségre - ezt már mindenki tudja. De, hogy pontosan miért is kéne letenni a cigarettát... A VI.-VII. kerületi ÁNTSZ
tájékoztató sorozata a történelmi kezdetektõl ismerteti meg olvasóinkat a dohány és cigaretta
kártékony hatásaival, a leszokás módjával.

Tanácsok a
leszokáshoz:
Mit tegyen, ha elhatározta, hogy abbahagyja a
dohányzást? Ki kell tûznie önmaga számára azt a
napot, amikortól nem
gyújt rá.
Ha úgy érzi, hogy ehhez
segítségre lesz szüksége,
elõtte keressen fel egy dohányzásról leszokást segítõ tanácsadó rendelést,
ahol olyan gyakorlati tanácsokat kaphat, amelyek
megkönnyíthetik elhatározása megvalósítását. A
„nagy nap” elõtt tüntessen
el a környezetébõl mindent, ami a dohányzásra
emlékeztetné (hamutartó,
öngyújtó.), takarítsa ki la-

kását-autóját, hogy megszûnjön a lbagószag”.
Bármikor le lehet tenni a
cigarettát, de célszerû, ha
olyan alkalmat választ ki,
amikor megkönnyítheti
önmaga számára elhatározásának megvalósítását.
Válasszon egy nyugodtabb idõszakot, amikor
elõreláthatóan kevesebb
feszültséggel jár az élet
(pl. egy hosszú, nyugalmasnak ígérkezõ hétvégét
vagy amikor szabadságra
megy, elutazik és kizökken a megszokott környezetbõl).
A nikotinmegvonási tünetek - feszültség, nyugtalanság, türelmetlenség,
idegesség, a koncentráló-

képesség romlása, fejfájás,
alvászavar, gyomor-bélrendszeri panaszok - enyhítésére világszerte leggyakrabban az úgynevezett nikotinpótló készítményeket alkalmazzák. Ezek
segítségével
nem
a

Legyen ez az utolsó!

légzõrendszeren, hanem a
bõrön (nikotintartalmú tapasz) vagy a szájnyálkahártyán keresztül (nikotintartalmú rágógumi vagy
szopogató tabletta) juttathat be nikotint a szervezetébe. A nikotinpótló készítmények gyógyszertárban kaphatók, vény nélkül. Alkalmazásuk szak-

szerûbb, és ezért hatásosabb, ha orvos segítségével, irányításával történik.
Vannak olyan gyógyszerek, amelyek ugyancsak
alkalmasak a nikotinmegvonási tünetek jelentõs
enyhítésére, megszüntetésére. Ezek is gyógyszertárban kaphatók, de vénykötelesek, tehát ezeket
csak orvos rendelheti. Az
egyik ilyen legújabb
gyógyszer nem csak a nikotinmegvonási tüneteket
enyhíti, hanem kiküszöböli, megszünteti a rágyújtással járó kellemes érzést.
Tehát aki ezt a gyógyszert
szedi, mert le akar szokni
a cigarettáról, de mégis rágyújt, nem tapasztalja a cigarettázás örömszerzõ hatását ami miatt tulajdonképpen rágyújtott. Ez a
hatás is erõsíti a dohányzás abbahagyásának szándékát, sikerét.
A nikotinpótló készítmény

alkalmazásával „kilopják” a szervezetbõl a nikotint, az
idegrendszer elszokik a cigarettázás
hatásától,
visszaáll eredeti mûködése. Ez a folyamat kb. 3 hónapig tart, általában ennyi
ideig van szükség nikotinpótlásra.
(Folytatjuk)
Dohányzásról
leszoktató
KÖZPONTI
RENDELÉS:
Dr. Vadász Imre OEFI Dohányzás vagy Egészség
Központ 1097 Bp. Gyáli út
2-6. A ép. Fszt. 1. Tel: 4288245 , 413-6968 Rendelés:
Hétfõ-Szerda-Péntek 9-13
óráig Kedd-csütörtök 1317 óráig. További információ a témában: www.
oefi.hu illetve a 06-40-200493 telefonszámon található.

Önkormányzati támogatással a világot jelentõ deszkákra

L.L Junior gyermektáncosai a siker útján
L. L. Junior Baross
Gábor Általános Iskolabeli tánciskolájában
szeptember óta 120
gyerek tanulhat ingyenesen táncolni, mégpedig az Erzsébetvárosi Önkormányzat
támogatásával.
Ottjártunkkor Juniort egy
stáb kísérte, de titokzatosan
csak annyit árult el, hogy
„egy napját követik végig”.
Sokat dolgozik, szerepel a
tévében, készül a fellépéseire, de azért hetente egyszer
igyekszik ellátogatni tánciskolájába, beszélget, viccelõdik a gyerekekkel,
megkérdezi hogy tanulnak.
Persze erre egyhangúan
ötössel és négyessel felelnek, de aztán kiderül a turpisság, és bevallják, ha valójában nem állnak annyira
jól. Láthatóan szeretik Juniort, körbeállják és örülnek a
viccelõdésnek, egyáltalán

nem szeppennek meg.
„Igyekszem közvetlen lenni a gyerekekkel, és ezt õk
is tudják, attól, hogy sokan
ismerik a zenémet én még
ugyanaz vagyok.” - mondja
a mûvész.
A
koreográfiákat
Gutyán Attila tanítja be, de

rendszeresen egyeztetnek
Juniorral, ami azért is fontos, mert a gyerekeket fellépésekre is viszik majd.
Elõször december 7-én a
Petõfi Csarnokban L.L. Junior nagykoncertjén lépett
fel 30 gyermek, akiket a
120 tánciskolásból válo-

gattak ki. A legkisebbek
mindössze 6-7 évesek.
Farkas Vivien és
Andree Henrietta 5/b. osztályos tanulók. Év eleje óta
járnak a tánciskolába és nagyon szeretik.
- Attila érthetõen és jól
magyaráz, így könnyû ta-

nulni. Szeretünk idejárni, és
ha valaki szereti, és mindent belead, annak nem nehéz és nem is fárasztó megtanulni a táncokat. Mi otthon, az osztályban szünetekben és akár órákon is
gyakorolni szoktunk mondják a lányok, akiknek,
mint mindenkinek, hetente
két táncórája van. Külön
csoportban tanulnak a 2-3.
osztályosok, a 4-5. osztályosok és a nagyobbak.
A tervek között szerepel, hogy 2008-ban más
kerületben és országszerte
is több ingyenes tánciskola
nyíljon. Mint Junior
mondja: a tánc mûvészet,
nem szabad, hogy luxuscikknek számítson, ez egy
olyan önkifejezõ mûvészeti ág, amit mindenkinek elérhetõvé kell tenni, akkor
is ha valaki nem tudja
megfizetni a drága tánciskolákat.
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Ösztöndíj program
a nehéz anyagi helyzetben élõ
középiskolások számára

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a felvételi,
és így a továbbtanulás sikerét jelentõs mértékben meghatározza a diákok családi háttere, a szülõk anyagi helyzete
és iskolázottsága. A szûkösebb anyagi helyzetben élõ tanulók felzárkózási esélyei nemzetközi összehasonlításban
elszomorítóan alacsonyak.
A november közepén induló Euro Nyelvvizsga Ösztöndíj
program célja, a hátrányos helyzetû tanulók továbbtanulási esélyeinek javítása. A program országosan összesen
ezer - nehezebb anyagi vagy szociális helyzetben élõ - középiskolai tanuló számára kínál ingyenes euroexam nyelvvizsga lehetõséget. Az ösztöndíjprogramot meghirdetõ
Euro Nyelvvizsga Központ minden középiskolának lehetõséget biztosít arra, hogy szociálisan nehéz helyzetben lévõ
tanulói közül nyelvenként egy-egy diákot jelöljön.
Az ösztöndíjprogramban történõ részvétel részletes feltételei és jelentkezési lapjai elérhetõek a program honlapján: www.osztondij.euroexam.org.

Novemberi díjesõ
A Molnár Antal Zeneiskola növendékei
illetve Big Band-je
sikeresen szerepelt
több, novemberben
lezajlott versenyen
is.
Borka Hanna az elsõ
Magyarországon megrendezett nemzetközi
hárfaversenyen harmadik helyezést ért el.
Eredménye azért is figyelemreméltó, mert a
14 esztendõs kislány a

14-19 évesekkel mérte
össze hangszeres tudását. A zeneiskolások másik kiemelkedõ teljesítményét Nagy Henrietta
nyújtotta, aki az országos szaxofon versenyen
a negyedik helyezést
szerezte meg. A Brass
Monkey Big Band kitûnõ szereplését bronz oklevéllel jutalmazták a
múlt hónapban sorra került Országos Big Band
Fesztiválon.

S p o r t o l j u n k e g y ü t t ! - P ro g r a m a j á n l ó

Tárt kapus létesítmények
Erzsébetváros önkormányzata az iskolai szünetek és
ünnepnapok kivételével
minden szombaton megnyitja oktatási-nevelési intézményeinek tornatermeit
a sportolni vágyó kerületi
lakosok számára. Az iskolákban a helyi sajátosságoknak megfelelõ sportolási lehetõségeket ajánlanak.
Ahelyszíneken szakképzett
foglalkozásvezetõk biztosítják a szakszerû és biztonságos sportolás kereteit.
Kérjük, a programokra
vigyen magával lakcím
azonosítót (személyi igazolvány, lakcímkártya),
mellyel igazolni tudja,
hogy VII. kerületi lakos. A
helyszíneken váltócipõ
használata kötelezõ! Ingye-

nes sportolási lehetõség tornateremben minden szombaton 9 és 13 óra között!
Helyszínek:
Baross Gábor Általános
Iskola: 1078 Budapest,
Hernád u. 42. Foglalkozásvezetõ: Spiesz Ádám.
Sportágak: labdarúgás,
lábtenisz, asztalitenisz.
Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakiskola: 1073
Budapest, Kertész u. 30.
Foglalkozásvezetõ:
Bendzsák István. Sportágak: kosárlabda, labdarúgás, asztalitenisz, tollaslabda
Alsóerdõsori Általános
Iskola
és
Gimnázium: 1074 Buda-

pest, Alsóerdõsor utca
14/16. Foglalkozásvezetõ:
Deákné Veszprémi Ágnes.
Kosárlabdázási lehetõség.
A programok ideje
alatt minden helyszínen
óvodás foglalkozást tartanak. A foglalkozásokon a
kerületi fenntartású óvodák óvodapedagógusai
várják a gyerekeket szüleik kíséretében kézügyesség-fejlesztõ,
ügyességfejlesztõ, mozgásfejlesztõ programokkal.
További információ:
Budapest Fõváros VII. ker.
Önkormányzat Képviselõtestület Polgármesteri Hivatal SPORT CSOPORT,
tel.: 351-7461, e-mail:
sport@erzsebetvaros.hu

Megszülettek az erzsébetvárosi gólyák
Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola
idén is felavatta gólyáit.
A lelkes kilencedikes tanulók „zacskókba bújva”
szórakoztatták a nagyobbakat. Mûsorukban felidézték a görögországi
kirándulást. Zenés pro-

Pedagógus vigadalom
Négy éve rendezték meg
elõször a kerületi pedagógusok bálját. A hagyománnyá lett vigadalom
idei rendezvényét is siker
övezte, a vendégmûvészek
és a pedagógusok mûsora,
a szponzoroknak köszönhetõ tombolanyeremények
sorsolása és a vidám talpalávaló biztosította a jó
hangulatot. A nem kis feladatot jelentõ szervezés az
EPSZK munkatársainak, a
barátságos környezet kialakítása a rendezvénynek
helyet adó Baross iskolának köszönhetõ, az ételek
elkészítésének és felszolgálásának magas színvonala a Dob utcai iskola
vendéglátós diákjainak
munkáját dicséri.

2007/18. szám

dukcióval is készültek az
avatásukra. Az estét színesebbé tették a 10.B, a
11.B és a 13.SZ színi tagozatos tanulói: valóságos színházi show volt
az este. A mûsorokat vidám vetélkedõ követte, a
gólyák több lufit is ügyesen megborotváltak. A

középiskolások
igazi
gyerekként szurkoltak
egymásnak, de felnõttként figyeltek a színpadi
produkciókra. Remélhetõleg a jövõ is hasonlóan
színvonalas mûsorokat
tartogat, hiszen ezek valóban jó hírét viszik a
„Kertésznek”.

Va s á r n a p i j á t s z ó h á z

Tartalmas szórakozás
gyerekeknek
A Százház utcai Sportcsarnokban minden vasárnap 10 órától 18 óráig
játszóházat szerveznek a
gyerekeknek. A tornateremben óriáscsúszda,
akadálypálya, légvár,
labdák, karikák, minikosár kipróbálására
lesz lehetõség, 11.30 és
12.30 óra között pedig
hetente változó gyermekprogramokat szerveznek.
A klubszobában kézmûves foglalkozások,
képesség és koordináció-

fejlesztõ-, valamint különbözõ társasjátékok
várják a gyerekeket.
A belépõdíj 10 és 12
óra között 800 ft/ 2 óra +
5 ft/perc, nagycsaládos
igazolvánnyal 700 ft/ 2
óra + 5 ft/ perc. 12 óra
utáni belépés esetén. 600
ft/ 2 óra + 5 ft/perc,
nagycsaládos
igazolvánnyal 500 ft/ 2 óra + 5
ft/ perc. Erzsébetvárosi
lakosoknak 10 % kedvezmény (lakcím kártya
felmutatásával, a kísérõknek 200 ft.

KÖZÉLET – FELHÍVÁSOK
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„Egy épület több arca”
„Egy épület több arca”
címmel hirdette meg az
"EPSZK" Erzsébetvárosi
Pedagógiai - Szakmai
Szolgáltató Intézmény
azt a nyílt fotópályázatot,
amelynek eredményhirdetésére november 23-án
került sor az Erzsébetvárosi Közösségi Házban.
Az ünnepség alkalmával
nyílt kiállítás a legjobb
munkákat mutatta be a
nagyközönségnek.
A
rendezvényt
Devosa Gábor alpolgármester nyitotta meg,
majd átadták a zsûri tagjai - Lévai Jenõ, a Fotómûvész Szövetség Elnökségének Kuratóriumi
tagja, Marosi Eszter mûvészettörténész, Dr. Hubert Ildikó szaktanácsadó, valamint az Erzsébetvárosi Szolgáltató intézménybõl: Géczyné

Czoboly Márta pedagógiai szakmai igazgatóhelyettes és Szigeti Ivánné
pedagógiai szakértõ - által legjobbnak ítélt, illetve a kiállításon bemutatandó alkotásoknak járó

elismeréseket. Döntésük
alapján elsõ helyezett
lett Kömöc Gergely, második Mátyás Attila, harmadik Vidovics István.
Külön díjban részesültek: Balogh Zoltán,

Bezeczky Csilla, Nagy
Anna, Szita László, Király Erika és Sehr Miklós. Dícsérõ oklevelet
vehetett át: Molnár András, Fogarasi Tamás és
Krulik Ábel.

A Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bizottság
támogatásával létrejött
pályázatot négy éve
szervezi meg az EPSZK.
Igazgatónõje, Tóth Mária elmondta: - Az idei
pályázatra 33 pályázó jelentkezett, mindegyikük
színvonalas
munkát
nyújtott be. Külön öröm,
hogy köztük sok fiatal
tehetség alkotásait is
megismerhettük, és több
fotómûvész is részt vett
a pályázaton.
A fotópályázat tematikájában minden alkalommal más, de Erzsébetvárosra fókuszáló. Az
elsõ három évben lezajlott pályázatok munkáiból Az én Erzsébetvárosom címmel megjelent
fotóalbumot, a szervezõk tervei szerint 3-4
évente újabb követné.

Felhívás
Jelentkezési felhívás

„B” kategóriás gépjármûvezetõi
engedélyt szerezhetnek

Díszdiploma adományozása
pedagógusoknak

Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata felhívást tesz
közzé a „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély megszerzéséhez szükséges oktatáson való részvételre.
Az oktatásra jelentkezhetnek a
2005. szeptember 01-tõl Budapest VII.
kerületi állandó bejelentett lakcímmel
rendelkezõ középiskolások (gimnazisták és szakközépiskolások), akik a
2007/2008-as tanévben kezdték meg
12. évfolyamon tanulmányaikat, és folyamatosan Erzsébetvárosban laknak.
A juttatás tartalmazza a gépjármûvezetõ engedély megszerzéséhez
szükséges elméleti képzést, az elsõ
vizsgákat, valamint a gyakorlati képzést 30 óra idõtartamban és a kapcsolódó elsõ vizsgákat. A jelentkezési lap

Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési
Irodája tisztelettel felhívja a VII. kerületben élõ óvodapedagógusok (óvónõk), tanító és tanárok figyelmét
a díszdiploma igények benyújtási határidejére, illetve
a jogosultság feltételeire.
Díszdiplomára az a pedagógus (óvónõ, tanító, tanár) jogosult, aki pedagógusi pályán legalább 30 évet
eltöltött, és oklevelét 50, 60, 65, illetve 70 évvel ezelõtt kapta kézhez.
Az elsõ (arany díszoklevél, 50 évvel ezelõtt végzettek) kérelem beadásakor be kell mutatni az eredeti oklevelet és a munkakönyvet.
A többi esetben elegendõ az elõzõ díszdiplomákat
bemutatni.
A díszdiploma adományozásához egy kérelmet és
egy rövid szakmai önéletrajzot is szükséges csatolni.
Felhívjuk a Tisztelt Pedagógusok figyelmét,
hogy a díszdiplomára jogosultakat megilletõ jutalom kifizetéséhez szükséges a TAJ számot, valamint
az adóigazolványon szereplõ adóazonosító jelet is
bemutatni.
A kérelem leadásának helye: Budapest Fõváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Mûvelõdési Iroda. Cím: Budapest,
VII. Garay utca 5. IV. emelet, 403 szoba (ügyintézõ:
Kádár Mihályné, telefonszám: 462-3395).
A kérelmek 2008. január 28-tól február 28-ig adhatók le.

kötelezõ mellékleteként csatoltandó
az iskolalátogatási igazolás, valamint
annak leadásakor a személyi igazolvány, a lakcímkártya - érvényesség
ellenõrzése céljából - bemutatása
szükséges.
A jelentkezési lap beszerezhetõ:
Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1073 Budapest Erzsébet krt. 6.,
valamint 1076 Budapest, Garay utca
5.) és Mûvelõdési Irodáján (1076 Budapest Garay utca 5. IV. emelet)
A jelentkezési lap leadási ideje és helye: 2008. január 11. (péntek) 12.00
óráig a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési Irodáján.

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Tisztelettel köszönjük a Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium, a „Jövõnkért a
Rottenbiller utcai Iskoláért Alapítvány” részére felajánlott SZJA 1% összegét. A 2005. évi
felajánlások összege 176 222 Ft volt, ezt tanulmányi ösztöndíjra, kirándulásokra, iskolai
szintû mûvészeti rendezvényekre fordítottuk. Ebben az évben is várjuk felajánlásaikat.
Adószámunk: 15507156-2-42
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Karácsonyi szokások
December 24-e számos hiedelem
és szokás felelevenítõje: régen
ezen a napon tilos volt dolgozni,
kölcsönadni, kérni, mert elvitte a
gazda hasznát. A gazdaasszonynak nem volt tanácsos varrni, foltozni, mert hályogos lett a szeme,
de mosogatni sem volt szabad,
mert ezáltal elveszítette szerencséjét. Karácsony elõestéjén a kiterített mosott ruha is nagy bajt,
betegséget hozott a családra a népi hiedelem szerint. A fiataloknak
is akadt „jó tanács” bõven: az eladó lánynak az esti harangszókor

a kútba kellett tekintenie, hogy
meglássa võlegényét. A legényeknek pedig nem volt szabad
zsírosat enni, nehogy csúnya
menyasszonyt kapjanak. Az étel
is hagyományos volt, sertésbõl
készítették a vacsorát, mert a néphit szerint a sertés elõretúr, ami
fejlõdést jelentett, a szárnyassal
ellentétben, ami hátra kapar és
rossz elõjelnek számított. Egyes
ételek, élelmiszerek, mint például
a bab, borsó, lencse, tök, mák, hal
a néphit szerint sok pénzt, gazdagságot jelentett.
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Békés, meghitt karácsonyi
ünnepet, és boldog új évet kívánok
Erzsébetváros lakóinak!
Filló Pál
Erzsébetváros országgyûlési képviselõje

Tûzoltó szállította a Mikulást
a Péterfy kórház baleseti központjába

Mindenki karácsonyfája
az önkormányzat elõtt

Na, nem kell megijedni, a Mikulást nem baleset érte. Évek óta hagyomány, hogy a Baleseti kis betegeihez is ellátogat a téli vendég, mégpedig a tûzoltóság segítségével, az ablakon keresztül lepi meg a lábadozó
kicsinyeket.

Hunvald György polgármester a Közmeghallgatáson jelentette be, hogy
személyes ajándékaként, az önkormányzat elõtti téren felállíttat egy fenyõt, úgynevezett „mindenki karácsonyfáját”. Ugyanekkor kérte a a
résztvevõktõl, hogy egy-egy maguk készítette dísszel járuljanak hozzá a
fenyõ ünnepivé tételéhez. A díszítés napján kiderült, hogy nagyon sokan
érezték sajátjuknak a programot. A kerületi intézmények, civil szervezetek, sportegyesületek mellett a helyi egyházak képviselõi, több erzsébetvárosi díszpolgár, önkormányzati vezetõk, a helyi pártok- és frakciók
tagjai adományoztak kisebb-nagyobb díszítõ elemeket a közös karácsonyfa díszítéshez. Szerkesztõségünk is hozzájárult egy a közös fenyõ
díszítéséhez, mégpedig minden munkatársunk nevében egy-egy függõ
felajánlásával.

Karácsonyi jókívánságok SMS-ben
Ha nem tudunk együtt lenni szeretteinkkel, barátainkkal az ünnepek alatt,
mégis sokunkban elõtör az érzés, tudatni szeretnénk velük, hogy gondolunk
rájuk. Ha a karácsonyi képeslap, a telefon mellett még az ünnepi napokban is
el szeretnénk juttatni üzenetünket, a ma már majdnem mindenkinél meglévõ
mobiltelefon SMS szolgáltatása segítségünkre lehet. Íme néhány karácsonyi
SMS.  Szellemes Karácsonyt! Elemes zseblámpát, világító matracot, bort,
búzát, békességet, porszívót meg turmixgépet, tûlevelû lóherét és Békés Boldog Szentestét!  Csillognak az ünnepi fények, lelassul a rohanó élet. Készül
a sok finom étek, melegszik a családi fészek. Kívánok nektek szép Karácsony
éjet!  Csillagszóró szórja fényét, árasztja a szeretetet s békét. Angyalka száll
házad felett, hogy átadjon egy üzenetet: BOLDOG KARÁCSONYT!  Leszállt egy angyalka azt súgta nékem Gondolj most azokra kik szeretnek téged. Eszembe jutottál te és a családod. Ezúton kívánok Boldog Karácsonyt!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
és boldog új évet kívánok
választókerületem, és
Erzsébetváros lakóinak!
Bolesza Emõke képviselõ

Plusz szabadnapok

Három hosszú hétvége vár ránk jövõre
Jövõre három pihenõnappal számolhatunk - derült
ki a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 27/
2007. (IX. 29.) rendeletébõl, amely nyilvánosságra
hozta a 2008-as munkaszüneti napokat.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium nyilvánosságra hozta
a 2008. évi munkaszüneti napok
körüli munkarendrõl szóló rendeletét. A rendelet tartalma szerint a 2008. évi munkaszüneti
napok körüli - a naptár szerinti
munkarendtõl való eltéréssel járó - munkarend a következõ lesz:

Április 26., szombat - munkanap lesz. Helyette: május 2.,
péntek - pihenõnap lesz.
Október 18., szombat - munkanap lesz. Helyette: október
24., péntek - pihenõnap lesz.
December 20., szombat munkanap lesz. Helyette: december 24., szerda - pihenõnap
lesz.
Így, bár nem kényeztet anynyi hosszú hétvégével a 2008as év, mint az idei, mégis, ha
elõre tervezünk, jól kihasználhatjuk az elõttünk álló három
hosszú hétvége adta lehetõségeket.
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Ünnep a világ körül
A karácsonyi ünnepek évszázadokig a Húsvét árnyékában
álltak. Csak a XIX. századra vált Európa-szerte a karácsony az elsõ számú keresztény ünneppé és vált fokozatosan
családi eseménnyé. A szeretet ünnepének szokáskörében a
nemzeti sajátosságokat hordozó étkezési hagyományok mellett lassanként kialakult az ajándékozás rítusa is. A karácsonyi ajándékozási tradíciók ugyan szinte országokként és
nyelvterületenként mások, de sok a hasonlóság is.

„Szívünk rég ide vár...”

Az István utcai óvodába is ellátogatott a Télapó, akinek szerepét Filló
Pál országgyûlési képviselõ vállalta magára december 6-án. Az óvoda 8
csoportjában mindenki nagyon jó lehetett az elmúlt évben, mivel mikuláscsomag minden gyereknek jutott. A piros csomagocskák mellett a
csoportok is kaptak ajándékot, mégpedig játékokat, a legótól a fa játékokon keresztül az ügyességi játékokig mindent. Nem maradt ki a Télapó
puttonyából a mesekönyv, a kifestõ, a baba és az autó sem.

Az európai országokban a német
hagyományok szerint elterjedt
szokásként állítanak karácsonyfát. A mi szokásainktól eltérõen
az angol gyerekek nem Szenteste,
hanem december 25-én reggel
kapják meg a csomagokat. A brit
mesék szerint a Télapó a kéményen keresztül érkezik és a kandallóból bújik elõ, az ajándékokat pedig egy hosszú, vastag

zokniba rejti. A Londonban felállított hatalmas karácsonyfát hagyományosan Norvégiából hozzák. Olaszországban és Spanyolországban az ajándékozás fõ
napja nem Szenteste, hanem Víz-

kereszt napja, vagy annak elõestéje januárban. Itália több vidékén
La Befana, vagyis Vízkereszt
szülötte hozza az ajándékokat.
Olaszországban újabban, talán a
külföldi hatásoknak is engedve,
divatba jött Babbo Natale, azaz a

A

BUBORÉKOS CSODANEDÛ

-

A

Télapó, aki természetesen nem
vár januárig az ajándékok szétosztásával. Spanyolországban
Vízkeresztkor a gyerekek a kitisztított, kifényesített cipõiket a
küszöb elé teszik és abba kapják
az ajándékot. A spanyol gyerekek
a bibliai napkeleti bölcstõl (Három Királyok) várják az ajándékot. Portugáliában is a cipõk kerülnek a kandallók mellé, hogy a
kéményen keresztül érkezõ O Pai
Natal titokban abba rejthesse az
ajándékokat.
Svédországban
Szenteste a családi vacsora után a
hagyomány szerint mindenki
egyszerre bontja ki a karácsonyfa
alá tett ajándékokat. Ezeket
egyébként a
Jultomten,
vagyis egy
manó hozza.
A szomszédos Finnországban (ne
feledjük, az
igazi Télapó
ezen a vidéken, Lappföldön lakik) a Télapó nem akkor látogatja meg a gyerekeket, amikor alszanak. A finneknél a Télapó a
házba lépve hangosan megkérdezi: „lakik itt jó gyerek?”. Az
Amerikai Egyesült Államokban a
Karácsony fényét kicsit elhomályosítja a november végi Hálaadás ünnepe. Az amerikai gyerekek azért nem járnak roszszul, hiszen alig egy hónap leforgása
alatt két családi ünnepen lehet
ajándékot kapni. Az amerikai
gyerekek meséiben Santa Claus,
azaz Mikulás rénszarvas szánon
érkezik és az angol mintának
megfelelõen a kéményen keresztül lopózik be és rejti a fenyõfa

PEZSGÕ

A hautvilliersi Szent Benedek-rendi apátság pincevezetõje - páter Perignon - készített elõször pezsgõt, valamikor az 1670 és 1715 közötti idõben A pezsgõzés elterjedésében nagy szerepet játszott Madame Pompadour, aki - ha hihetünk a legendáknak - az elsõ pezsgõspoharat saját melleirõl mintáztatta
udvari mestereivel. Azóta sokat változott a pezsgõspohár alakja: jelentõsen megnyúlt, hogy hosszúkás formájában a felfelé úszó parányi buborékokban
kedvünkre gyönyörködhessünk. A pohár szája általában kissé befelé hajlik - így a pezsgõ illata a pohárban koncentrálódik. Fõként szilveszteri rendezvényekre jellemzõ, hogy a poharakat piramis alakban rakják egymás tetejére és a legfelsõ pohárba kezdik el tölteni az italt, mígnem a finom ital szintrõl
szintre az összes poharat megtölti. Ez a napjainkra igen elterjedt szokás Napóleon korára vezethetõ vissza: amikor a híres hadvezér egyiptomi útjáról hazatért, pezsgõpiramissal ünnepelték. És miért iszunk pezsgõt szilveszter éjjelén? Mert a hagyományok szerint, úgy telik az új év, ahogy az óév utolsó
napját eltöltjük. A pezsgõ pedig, - bár már mindenki számára elérhetõ - még ma is luxusitalnak számít.

ÜNNEPEK

2007/18. szám

Télapó az iskolákban
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Szerencsemalackák útra kélnek...
Miért hoz szerencsét a szilveszteri malac? Azért mert elõre túr, így
elhihetjük, hogy kitúrja szerencsénket. A patkó megvéd a rossz
szellemek és a balszerencse ellen.
Ez onnan ered, hogy a lovat régen
szent állatnak tartották. A négylevelû lóheréhez kötõdõ szerencsehozó babonák abból adódik, hogy
formája keresztre emlékeztet, ami

már a kereszténység elõtt is a bajok elleni védelmet szimbolizálta.

December 6-án a kerület összes óvodájába és iskolájába megérkezett a
télapó ajándéka. A kisebbek elmaradhatatlan mikuláscsomagja mellett
a nagyobbak is kaptak ajándékot. Az Alsóerdõsori iskolában például Adventi naptárat kaptak a gyerekek. Képünkön a Janikovszky iskola, ahol
a Télapó társai elõadásukkal is szórakoztatták a kicsinyeket.

Jóslások az új évre

Pogácsa és nagy csinnadratta
A szilveszteri szokások ma városon és falun egyaránt a hangos, vidám évbúcsúztatást jelentik. Mikor trombitával búcsúztatják az óesztendõt, nem gondolnak arra, hogy milyen
õsi gonoszûzõ, bõségvarázsló mágikus eljárásoknak az emlékei élnek ezekben a szokásokban is.
Csak néhány évszázada lett január
elsõ napja az újév
kezdete, a régi
idõkben tavasszal
vagy õsszel kezdõdött az új esztendõ.
Az újévi szokások
az idõk folyamán
nem
változtak;
még mindig úgy
tartják az év elsõ
napja döntõ szerepet játszik abban, milyen szerencsénk lesz az
új évben. Régi hagyomány szerencse pogácsát, vagy tortát készíteni, melybe egy érmét süt-

nek. Aki megtalálja az érmét, annak nagy szerencséje lesz. Az óévtõl mindig hangosan, zajosan búcsúztak el, hogy
elijesszék az ártó
szellemeket. Fontos, hogy az év
utolsó napján csupa jó dologgal vegyük körül magunkat; mosni, takarítani tilos, mert ez nem hoz
szerencsét. A reneszánsz kor óta
a petárdázás és a tûzijáték része
az ünnepeknek.

A jóslás is fontos szerepet
kap az új év kezdetén. Úgy
vélték, az év utolsó napjának álmai elõrevetítik a jövõt, ezért a nagy mulatozás
mellett érdemes hagyni egy
kevés idõt az alvásra is.
A lányok gombócot fõztek,
mindegyikbe egy-egy férfinév
került. Amelyik gombóc elõször
feljött a víz felszínére, az jelezte a leendõ férj nevét. Gyakran
ólom, vagy viasz segítségével
próbálták megfejteni a jövõt. A

felmelegített ólmot/viaszt hideg
vízbe öntötték, s a kapott forma
segítségével fejtették meg a jövõ titkait. Vannak akik a kihûlt
formákat gyertyaláng elé tartják, és az árnyékból következtetnek a jövõre. A szerencsepogácsa úgy készül, hogy a sima
pogácsák egyikének közepébe
érmét teszünk, és aki megtalálja, azt éri abban az évben a legnagyobb szerencse. Fontos
azonban, hogy a pogácsa még
az óévben elfogyjon.

Babonás szilveszter
 December 31-én tilos a mosás, teregetés, mert az valaki halálát hozza.
 Tilos levinni a szemetet, mert
kiöntjük vele a szerencsét a házból.
 Azt tartják, a szilveszteri álom
beteljesedik, így ne mulassuk át
az egész éjszakát, hanem hagyjunk idõt egy jósálomra is!
 Ezen a napon nem szabad orvost hívni, orvoshoz menni,
mert akkor betegséggel töltjük
majd a következõ évet.
 A szilveszter éjjelén megfáj-

duló fog valaminek a halogatását jelöli, amit már nem szabad
tovább görgetnünk az új esztendõben.
 Távol lévõ szerelmesek ilyenkor egy kicsi pezsgõt öntsenek
ki a földre - azért ne a háziak féltett perzsaszõnyegére - mielõtt a
többiekkel koccintana, hogy a
kedvessel egész évben együtt
maradjanak. Egyes hagyományok szerint ez azért is hasznos,
mert ha ilyenkor valamit kiöntünk a földre, akkor „dõl a lé”
egész évben.

K ÖZÉLET
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Erzsébetvárosi a meseíró pályázat különdíjasa
A Hetedhét Oázis
Alapítvány, melynek
fõ célja a fogyatékossággal élõ emberek
mûvészeteken keresztüli társadalmi
integrációjának elõsegítése, Kiss Péter
miniszter védnökségével, a fogyatékossággal élõk életérõl
szóló vers-, próza-, és
dalszövegíró versenyt
szervezett.
A kezdeményezés, amelynek célja az volt, hogy ér-

dekes feladat segítségével
keltse fel a fiatalság érdeklõdését a sérült emberek
irányában, sikeres volt, 21
dalszöveg, 25 prózai mû,
36 vers érkezett összesen
71 pályázótól. A pályázó
12 - 18 éves fiatalok munkáját az Alapítvány 2007.
október 26-án a Fonó Budai Zeneházban köszönte
meg és díjazta. Az irodalmi pályázatokat Karafiáth
Orsolya, Garaczi László és
Nagy Gergely zsûrizte. A
csömöri Egyenlõ Esélye-

kért! Alapítványtól Rédai
Tímea és Molnár Antal készült meglepetés mûsorral,
az eredményhirdetés jó
hangulatú levezetésérõl
Kovács András Péter, a
Godot Dumaszínház mûvésze gondoskodott.
A VII. kerületben élõ
Taskovics Adél is nevezett
a versenyen, és különdíjban részesült. Adél a szívével lát, és a benne lakozó
szeretetet tette olvashatóvá
„Szeretet hatalma” címû,
karácsonyi prózájával.

Taskovics Adél írásáért a zsûri különdíját érdemelte ki

Nagyon nagy dolog, amikor egy ifjú ember, leküzdve az elõtte álló akadályokat, kiemelkedik a többiek közül, és megpróbál maradandót alkotni. Különösen akkor tekinthetõ kiemelkedõnek a teljesítmény, amikor valaki eleve „hátránnyal”, valamilyen fogyatékossággal éri el célját. Taskovics Adél különdíjas írását - 6 folytatásban - mostantól lapunk olvasói is megismerhetik.

Taskovics Adél: A szeretet hatalma - Novella / 1. rész
A várakozás izgalma fokozhatatlan
a Budapest Lövölde tér 7, 3. emelet 4
szám alatti lakásban. Úgy tûnik az itt
lakó kislánynak, hogy hosszabb lesz
ez az elõttük álló éjszaka minden eddiginél. Adél sietõsen bújik ugyan
ágyacskájába, - amelynek fej- és falfelõli oldala fából faragva, jól kitapintható - de ébren tartja õt a szívében, ereiben lüktetõ-duzzadó öröme.
Feje alatt a párnája sem áll jól. Nem
és nem, sehogyan sem áll jól. Többször megigazgatja, felveregeti lapos,
nagy fülû, hosszú farkú, szamár alakú
párnáját... amelynek kedves alakja
ujjbeggyel remekül látható. Balról
jobbra, majd jobbról balra, magasabbra-lentebbre helyezgeti, illesztgeti fejecskéje alatt.
A paplan is rakoncátlankodik!
Minden ellene van, minden a tûrõképességét teszi próbára. Kidugja-behúzza, átemeli, megvakarja lábát…
átrendezi hálócimboráit, közülük a
legkedvesebbnek, a Luca névre hallgató hóbagolynak sokadszorra ismét
„jóéjt” puszit ad… még eszébe jut,
hogy pisilnie kell, háááát, ... lelopakodik galériájáról... Nem és nem talál rá
az álommanó. Kezecskéjét felkínálja
édesanyjának, hiszen esetükben a
kézfogás, az érintés jelenti a „szemkontaktust”, ugyanis Adél szeme világát orvosi mûtétek sorozata sem tudta
visszahozni. Mint minden este, most
is kéz a kézben alusznak el, illetve
aludnának, várják, hogy az álomport
beszippanthassák...
Alig fakul ki az éjszaka, a gyerekágy már üres, csak a magukra hagyott
„hálótársak” szenderegnek tovább, s
vigyázzák Adél testének melegét a
paplan alatt. Õ már reggelizik, már a

csizmáját húzza, sapka is van a fején.
Topog, nyitja az ajtót, lendületben
van. Sietsége érthetõ! Anyukájának
figyelmeztetõ hangja fékezi le: kacsa...! E szóból Adél érti, hogy csizmáit a nagy sietségben fordítva húzta
fel. Kapkodásában elfelejtette megnézni a felragasztott jelzést, amelybõl
tudhatja, hogy melyiket húzza a jobb,
illetve melyiket a bal lábára. Nem
csak cipõi, ruhácskáinak elején is kitapintható, díszes gombok, mesefigurás hímzések könnyítik a kislány helyes felöltözését.
Most nincs szüksége a lelkilátását
erõsítõ fehérbotjára, nélküle indul
portyájára édesanyja navigálásával.
Retteg, fohászkodik gyereklelke, nehogy ellopja tõle a Napocska a havat
s úgy járjon mint tavaly! Ja-ja-ja-jajjj!
- a most leesett hó el ne olvadjon !
MA ÉS MOST a Ligetbe mennek
anyával, most végre kipróbálhatja a
tavaly karácsonyra kapott szánkóját,
amelyet az elmúlt esztendõben csak
ujjacskáival nézegethetett hó híján.
Még próbaútra sem vihette le, csak
szobájában szeretgethette, „lovagolgathatta”. Rimánkodását, esedezését
a tartós havazásért csak most, közel
egy esztendõ elteltével teljesítette a
Télpapa!
A napok óta tartó hóesés hangos
örvendezésbe hozta õt. Kesztyûs, de
olykor meztelen kezével hógolyókat,
labdákat gyúr, majd sikongva célozgatja anyukáját. Elindulásukkor nem
gondolhatták, hogy a mai nap élményei beíródnak a VILÁGCSODÁK
ENCIKLOPÉDIÁJÁBA! Sõt! hogy történetük Eget-Földet, hegyetvölgyet, erdõt-mezõt bejáró világcsoda lesz. Játszadoznak, élvezik a most

is permetezõ, szállingózó havazást.
Szánkózási programjukat átmenetileg megszakították, hiszen terveik
szerint egy hóembert is életre keltenek. Együtt hemperítik a hóember pocakját, fejét, mit sem törõdve azzal, ha
hasra esnek, elcsúsznak. Annál hatalmasabb a kedvük. A kislány kacagva,
fázós kezeivel mit sem törõdve fut,
bukdácsol, hempereg a hóban.
Sok jól látó édesanya, gyerek felfigyel reájuk, csodálja hangos jókedvüket, erõt merít szoros összetartozásukból, hallhatóan látványos, mármár irigylésre méltó hangulatukból.
Észre sem veszik Adélék, hogy környezetükre adományként hullik lelkükbõl szeretetük melege, fénye, sokan és egyre többen csodálják õket,
képtelenek elfordítani tekintetüket
róluk.. Nincs itt bánat, önroncsoló
szomorkodás, hiszen, ha egy vak gyerek és édesanyja ilyen mély összetartozással feledni és feledtetni tud vélt
és valós keserûséget, miként lehetne
joga egy egészséges gyereket nevelõ
szülõnek bánatba burkolózni ?! Néhányan azt is megértik: gyógyító fájdalomként kell kezelni minden sebet,
nehézséget, akár még borzalmat is !
Adélka nem is sejti, hogy tudta
nélkül önfeledségével, életvidámságával, kitárt karokkal, kitárt lélekkel
osztogatja a szeretetet a bûvkörében
lévõknek.
Anyukája gondosan olyan helyet
keres számára minden játékukhoz,
hogy a látássérült leánya fának, bokornak, egyéb akadálynak ne ütközzön. Igenis élvezhesse Õ is a szabad
mozgást, ne mérgezze hangulatukat
figyelmetlenségbõl adódó baleset. Elvegyülnek a többi „hóélvezõ” között,

akikbõl egyre többen meghatottan,
van aki csodálattal, avagy döbbenettel, elismeréssel nézi Adél és édesanyja remek hangulatát.
Ada viháncol önfeledten, mamájával már sikongva siklanak le a hódombról, már amott kanyarognak a
lefagyott sétányon, majd ismét hógolyóznak, birkóznak... Hopp… most
mintha nem szándékosan esett volna
el... mintha valamiben megakadt volna lába a kislánynak. Amikorra anyukája felsegíti, õ már fogja kezében azt
a valamit ! Csodálkozó pofiját feléje
fordítja, markában a „bûnbak”, s kérdezi: - mi ez ??? - ujjacskái máris felderítõ útra indulnak, lágyan simítják,
meózzák ezt a csibész akadályt. Sajnálkozva , meglepetten, bûnbánóan,
kérdve mondja: - csak nem sünikét
ébresztettem fel téli álmából ? - Kezecskéje siklik tovább, ujjbegyei máris megadják a választ, õ maga is derül
butus feltételezésén. Hiszen ez egy
fenyõágacska!!!!!!
- Nem ágacska Kincsem, hanem
picinyke fagyerek. Fenyõ fagyerek. hangzik anyukája válasza.
- Anya! Anya! Vigyük haza kérlek ! Anya, hiszen itt meghal. Engedd
meg kérlek szépen, NAGYON szépen kérlek, hogy vigyük haza! Engedd meg, hogy földbe ültessem!
Szorítja magához, keze rátalál annak kacska gyökereire. Féltve, babusgatva, melengetve öleli magához.
Hm! Ettõl a perctõl kezdve már
nem is olyan fontos a szánkózás. Indulni kell, sürgõsen indulni-indulni
máris haza, s megmenteni a lehetõ
leggyorsabban „találmánya” életét.
Már el is keresztelte, Búvityka
lesz a neve. (folytatjuk)

FELHÍVÁS
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E N G E D É LY E K C S E R É J E

Tájékoztatjuk a kerület lakosságát, hogy 2008. január 31én a 26/2005. (VI.20.) számú önkormányzati rendelet, valamint a 19/2005. (IV.22.) Fõv. Közgyûlés rendelete alapján
több mint 10 000 kerületi személygépjármû tulajdonos várakozási engedélye jár le.
A várakozási övezetek egész területén csak a rendeletben meghatározott
várakozási díj fizetése ellenében, illetve lakossági, gazdálkodói, vagy
egészségügyi várakozási hozzájárulás alapján szabad várakozni. Az engedély nem terjed ki a Fõvárosi Önkormányzat tulajdonában lévõ közterületekre: Erzsébet körút, Károly körút, Rákóczi út, Rottenbiller utca, Dózsa
György út, Baross tér, Lövölde tér, Thököly út, Damjanich utca.
(26/2005.(IV.20.) Önk. rend. 1.§)
AMENNYIBEN ÖN 2008. ÉVRE IGÉNYT TART A KEDVEZMÉNYRE,
A HOSSZÚ SOROK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK,
HOGY AZ ALÁBBI ÜTEMEZÉS SZERINT FÁRADJON BE
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJÁRA.
(BP. VII. ERZSÉBET KRT. 6.)
December 10 - 14.
A Király u. 1-51. - Akácfa u. 2-64. - Rákóczi út 2-42. - Károly krt. 1-25. által
határolt területen élõ kerületi lakosok
December 17 - 21.
A Király u. 53-83. - Vörösmarty u. 2-20. - Almássy tér - Hársfa u. 19-61. - Rákóczi út 44-62. - Akácfa u. 1-67. által határolt területen élõ kerületi lakosok
Január 2 - 11.
A Király u. 85-105. - Városligeti fasor 7-13. - Bajza u. páros oldal - Bethlen
Gábor u. páros oldal - Baross tér 14-22. - Rákóczi út 64-90. - Hársfa u. 117. - Almássy u. - Vörösmarty u. 1-21. által határolt területen élõ kerületi lakosok

nyilvántartásában szerepeljen, és a gépjármû tulajdonosának gépjármûadó
hátraléka ne legyen, vagy a törvény alapján adómentességet élvezzen.
A várakozási engedély eljárási költsége 1000 Forint. Az engedély 2009. január 31-ig érvényes.
Lakossági várakozási engedély kiváltására lehetõsége van a gépjármû VII.
kerületi lakóhellyel rendelkezõ üzembentartójának is, amennyiben
- a kérelmezõ a gépjármû forgalmi engedélyében üzembentartóként szerepel, vagy
- a kérelmezõ a gépjármûvet a munkáltatójával kötött használatba-adási
szerzõdés alapján üzemelteti.
Mindkét esetben szükséges, hogy a kérelmezõ csatolja a gépjármûadó
megfizetésének vagy adómentességének az igazolását (az illetékes adóhatóság súlyadó igazolása vagy az illetékes adóhatóság súlyadó kivetési határozata és a befizetést igazoló csekkszelvény másolata), valamint az
üzembentartói jogosultságot, vagy a használati jogosultságot igazoló okiratot is.
Amennyiben a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott személygépkocsira vonatkozóan kérelmezi a várakozási hozzájárulást, akkor a személyi igazolványon, lakcím igazolványon, forgalmi engedélyen kívül az ügyintézéshez szükséges:
- munkáltatói igazolás a használatba-adásról (Minta letölthetõ: www.erzsebetvaros.hu)
- a gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjármûadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása
Gazdálkodói várakozási hozzájárulás:
(Kérelem letölthetõ: www.erzsebetvaros.hu)

Ügyfélfogadási idõ:

Igénybe veheti az a gazdálkodó (a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
3. § /1/ bekezdésben meghatározott vállalkozók államháztartási szervezetek és egyéb szervezetek - a lakásszövetkezetek és a társasházak kivételével -, továbbá az európai gazdasági egyesülés), amelyek VII. kerületben
székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkeznek, a tulajdonában álló személygépkocsira, amennyiben a személygépkocsi tulajdonosának gépjármûadó hátraléka nincs, vagy a törvény alapján adómentességet élvez. Az
engedély 50 %-os díjkedvezményt biztosít, melynek átvétele után a chipkártyát a Centrum Parkoló Kft-nél (Bp. VII. Dohány u. 90.) 30.000 Ft-ért vásárolhatja meg.

Hétfõ, Szerda: 8-12.00 és 13.00-18.00, Kedd, Csütörtök: 8-12.00 és 13.0016.00, Péntek: 8-12.00
(Az ügyfélfogadási idõ vége elõtt 1 órával az ügyek számának nagyságától
függõen adunk ki sorszámot, illetve fogadjuk ügyfeleinket.)

Parkolási engedélyek kiadásával kapcsolatos tájékoztatást kérhet a 4623120, 462-3128, 462-3307-es telefonszámon, vagy az info@erzsebetvaros.hu e-mail címen.

Január 14 - 23.
A Városligeti fasor 15-51. - Bajza u. páratlan oldal - Bethlen Gábor u. páratlan oldal - Baross tér 12-13. - Thököly út 1-27. - Verseny u. - Dózsa György
út 6-82. által határolt területen élõ kerületi lakosok

Az ügyintézéshez kérjük, hozza magával:
Személyi Igazolványát, Lakcím Igazolványát, Forgalmi engedélyét.
A PARKOLÁSI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK FELTÉTELE, hogy az illetékes adóhatóságnál NE ÁLLJON FENN GÉPJÁRMÛADÓ TARTOZÁS.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyibe az eljárás során nem személyesen járnak el, meghatalmazottal is képviseltethetik magukat. Az elkészített matricát csak személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetik át. (Minta letölthetõ: www.erzsebetvaros.hu)
A jogszabályban rögzített feltételek fennállása esetén a várakozási engedély 8 munkanapon belül elkészül!
VÁRAKOZÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS
Lakossági várakozási hozzájárulás:
(Kérelem letölthetõ: www.erzsebetvaros.hu)
Igénybe veheti az a személy, akinek állandó lakóhelye a VII. kerület területén van, a tulajdonában álló egy darab személygépkocsira. Az engedély kiadásának további feltétele, hogy a személygépkocsi a kerület gépjármûadó

Az elõzõ évek gyakorlatának megfelelõen az idén is elõre elkészítettük a
parkolási matricát azoknak a VII. kerületi lakóhellyel rendelkezõ ügyfeleinknek, akik 2007. évben is rendelkeztek lakossági várakozási engedéllyel és
- saját tulajdonú személygépkocsira kérik az engedélyt
- a személygépkocsi a kerületi gépjármû nyilvántartásban szerepel
- az éves gépjármûadó 2007. szeptember 15-ig befizetésre került (tehát
nincs adó-tartozásuk).
(Kivéve, akik a várakozási hozzájárulás iránti kérelmüket 2007. október 8.
után nyújtották be.)
Ebben az esetben külön kérelmet nem kell kitölteni, a forgalmi engedély,
személyi igazolvány, lakcím igazolvány bemutatása és az 1000 forintos eljárási díj megfizetése után a parkolási matricák azonnal átvehetõek az OKMÁNYIRODÁBAN.
Azok a gépjármû tulajdonosok, akiknek nem készült el elõre az engedélye,
továbbá azok, akik üzembentartóként vagy gazdálkodóként jogosultak a
kedvezményes várakozási hozzájárulásra, az ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁN nyújthatják be kérelmüket.
Csüllög Szilvia irodavezetõ
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

HITÉLET
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Árpád-házi
Szent Erzsébet plébánia
1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117
December 22-én 17,30-kor adventi gyertyagyújtás.
December 23-án advent 4. vasárnapja. December 24én 6,30-kor van az utolsó roráté. 17 órakor a hittanosok pásztorjátéka a templomban, e napon 18 órakor
nem lesz szentmise, 24 órakor éjféli mise. December
25-én ünnepi miserend. December 26-án karácsony
másnapja, Szent István, az elsõ vértanú ünnepe, ünnepi miserend. December 30-án a Szent Család ünnepe.
December 31-én17,40-kor litánia. 18 órakor év végi
hálaadás, szentmise, lelkipásztori beszámoló. Január
1-jén Újév napja, a szentmisén való részvétel kötelezõ.
Ünnepi miserend, 17,40-kor litánia. Január 4-én, elsõ
pénteken betegeinket a szokásos módon meglátogatjuk. Az esti szentmise után szentóra.
Karácsony szent ünnepének öröme és áldott békéje
tegye nagyon boldoggá kedves erzsébetvárosi Testvéreink mindennapjait!

A Budapest Fasori Református
Egyházközség (VII. Városligeti fasor 7.)
ünnepi istentiszteletei
KARÁCSONYI ELÕKÉSZÍTÕ
ISTENTISZTELETEK:
December 19. szerda este 6 órakor igehirdetõ:
Lõrinczi Hunor b. lp.
December 20. csütörtök este 6 órakor igehirdetõ:
Végh Tamás lp.
December 21. péntek este 6 órakor igehirdetõ:
Pataki András Dávid b. lp.
KARÁCSONYI CSALÁDI
ISTENTISZTELET:
December 23. vasárnap 10 órakor, Vendégünk: a
Szövetség zenekar / Újpest /, igehirdetõ: Végh
Tamás lp.
KARÁCSONY I. ÉS II. NAPJA:
December 25. karácsony I. napja 8 óra / úrv. / igehirdetõ: Székely Zsolt teológus
10 óra / úrv. / igehirdetõ: Végh Tamás lp.
du. 5 óra / úrv. / igehirdetõ: dr. Hõs Gézáné ny.
lp.
December 26. karácsony II. napja 10 óra / úrv. /
igehirdetõ: Lõrinczi Hunor b. lp.
ÉVZÁRÁS, ÉVNYITÁS:
December 30. vasárnap 10 óra igehirdetõ: Pataki
András Dávid b. lp.
December 31. szilveszter este 6 óra igehirdetõ:
Mezey Tibor ny. lp.
Január 1. újév 10 óra igehirdetõ: Végh Tamás lp.
Rövid híreink
A templom mögött mûködik a Julianna Református
Általános Iskola. Várjuk az új I. osztályosokat. Õk
már mind a nyolc osztályt nálunk járhatják és biztosított az útjuk egyházi középiskolába.
A templom alagsorában kolumbárium mûködik,
melynek urnafülkéi örökös megváltású helyeket tartalmaznak.
Áldott, örömteli karácsonyt és új esztendõt kívánunk Mindenkinek!
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Görög Katolikus Egyházközség

„A Pankrátor magyar földön”
A címben szereplõ név
görög eredetû. Magyarul
talán így adható vissza: a
Mindenség Ura. Sajátos
ábrázolása: Krisztus jobbjával áldást ad, baljában
evangéliumos könyvet
tart. Van ilyen kép templomunkban is. A cikk címét egy könyvcímbõl
kölcsönöztük: 2006-ban
jelent meg, s a Pankrátorikonok teológiáját elemzi.
Szerzõje kerületünk lakó-

ja: dr. Nagymihályi Géza
nyugalmazott görög katolikus lelkész, doktorátusát
mûvészettörténelembõl
szerezte. A szerzõ még
papnövedék korában talált egy XVII. századi
Pankrátor ikont a nyíregyházi hittudományi fõiskola
könyvtárában.
Többek között ez az ikon
is ihlette könyve megírására. Mûvészetileg és teológiailag elemzi, hogy

ilyen ikonoknak mi a
mondanivalójuk, mint
akarnak
felébreszteni
szemlélõjük gondolatvilágában. A könyv azonban
ennél többet is nyújt! Arról is szó van benne, hogy
milyen volt a hazai görög
katolikus hagyomány, hogyan esett vissza, hogyan
talált megint magára a
XX. század második felében.
dr. Sasvári László

Karácsony szent éjszakáján
Kétezer éve az angyalok,
Isten hírvivõi, minden
idõk legszenzációsabb
üzenetét adták hírül a világ számára: „Ma született az Üdvözítõ Dávid
városában. Õ a messiás
és az Úr. Ez a jele: Kisdedet találtok pólyába
takarva és jászolba fektetve.” (Lk 2, 10-12)
Üdvözítõ Jézusunk
mindenben magára vette
emberi természetünket, a
bûnt kivéve. Mekkora isteni közvetlenség, végtelen szeretet, hogy kisgyermekként jött közénk,

ezzel is kinyilvánítva
mennyire azonosul velünk. Az Isteni Gyermek
itt van közöttünk, elhozta
nekünk üdvösségünk zálogát. Nincs már miért
félnünk,
Mennyei
Atyánktól megkaptuk a
legnagyobb ajándékot:
egyszülött Fiát adta nekünk, hogy megváltó küldetését teljesítve megnyissa minden ember számára a mennyország kapuját. Most már rajtunk
múlik, rálépünk-e arra az
útra, amelyre Õ jár elõttünk, és amely az örök

boldogságba vezet. Az Istentõl megajándékozott
ember mennyei békéje és
boldogsága a miénk. Karácsony szent éjszakáján
elcsitul a gonoszság,
megszelídül az elvetemültség, szeretet lopakodik be a megkérgesült
szívekbe, mert egy betlehemi istállóban megszületett a világ Megváltója.
„Dicsõség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek.”
Szûcs Gizella
Szent Erzsébet Plébánia

Zsidó hagyományok

Hanuka, a fény ünnepe
Hanuka ünnepe annak az
idõszaknak állít emléket,
amikor a görög uralom a
zsidó népet a vallása miatt
üldözte. Szentélyüket meggyalázta, és tisztátalanná
tette. Amikor a zsidók
szembeszálltak üldözõikkel, és i.e. 165-ben leverték
az õket elnyomó hatalmat,
Szentélyüket megtisztították, majd újra szentelték.
Szerették volna Istenszolgálatukat azonnal elkezdeni,
és a Menóra mécseseiben
újból fényt gyújtani. Ehhez
azonban szükségük volt a
fõpap által lepecsételt és
igazolt tiszta olívaolajra.
Egy ilyen tiszta olaj készítéséhez 8 napra lett volna
szükség. Megszállottan ku-

tattak, míg végül találtak
még egy lezárt üveget,
melynek tartalma pont egy
napra volt elegendõ. Isten
azonban csodát tett, és az
olaj 8 napon át égett. Egy
évre rá kiszlév 25-ét és az
azt követõ 8 napot hálaimával és dicsérõ himnusszal
ünneppé nyilvánították. A
csoda azzal folytatódott,
hogy e szabadságharc tanulsága 2000 év múltán is érezteti hatását, nemcsak abban,
hogy megünneplik, hanem
annak szellemisége révén
is.
Az évente december hónapban az ünnep elsõ napján
meggyújtott és (naponta 1-1
gyertyával bõvülõ) nyolc napig égõ Menóra látványa, a

hozzátartozó ünnepi hangulat bevésõdik az emberi lelkekbe is. A Menóra gyertyatartó, szerepe nem az volt,
hogy a Szentélyt világítsa be,
hanem hogy a fényét kifelé
sugározva az egész világra
békét hozzon. A Hanuka
nemcsak a zsidók, hanem az
egész emberiség számára a
szabadság és az igazság örök
üzenetét hordozza.
Immár tizedik éve,
hogy az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
és a Chábád Lubavics -Zsidó Nevelési és Oktatási
Egyesület nyilvános hanukai ünnepséget rendez, idén
december 4. és 11. között
volt a budapesti Nyugati-téren.

KERÜLETI
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Adventi
ünnep
December az Advent hónapja, a nagy várakozásé.
December 18-án 18 órakor ennek a várakozásnak
az örömét szeretné mindenkivel megosztani a
Palánta Gyermekmisszió.
„Jézus Krisztus valóban
megszületett. Ennek örültek a pásztorok a bölcsek
és ennek örül mindenki
aki tudja, hogy a Megváltó, a Szabadító jött el
hozzánk. Egy nagyszabá-
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KÖZÉLET

Kultúrák találkozása
sú Gospell koncerttel ünnepelünk ezen az estén.
Mennyei titkok és kijelentések az advent ünneplése közben.” - olvasható
a Palánta ünnepi meghívójában. A rendezvényt
december 18-án 18 órakor tartják az Almássy
Téri Szabadidõ Központban. Közremûködik a
Crossway Mahanaim és
dr. Kováts György lelkipásztor.

Sok érdeklõdõt vonzott a
november 24-én megrendezett Erzsébetvárosi
Kisebbségi Kulturális
Nap. A rendezvényen a
bolgár, a szerb, az örmény, a roma, a lengyel,
a ruszin és a görög kerületi kisebbségi önkormányzatok mutatkoztak
be: neves mûvészeik,
táncegyütteseik közremûködésével adtak ízelítõt kultúrájukból.

Varga Mónika kisebbségi referens, az
esemény házigazdája elmondta: - A találkozó
igazán sikeresnek mondható, ezt bizonyítja a közel 300 érdeklõdõ részvétele és nem utolsó sorban a fellépõ mûvészek
színvonalas mûsora is. A
kisebbségek nem csak
helyi, többük országos
szinten is képviseltette
magát. A rendezvény

több éves hagyomány
már, melyet természetesen folytatni szeretnénk,
míg terveink között szerepel programjainak bõvítése, színesítése is.
A kisebbségi kulturális napot Devosa Gábor
alpolgármester és Ripp
Ágnes a mûvelõdési bizottság elnöke nyitotta
meg, az eseményen részt
vett Hunvald György
polgármester is.

Átadták Magyarországi
zsidókért díjakat
A Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége
ebben az évben is átadta
a „Magyarországi Zsidókért” díjat. A díj átadására idén, az 5768. zsinagógai év alkalmából, november 28-án került sor
a Mazsihisz Síp utcai
épületében.
Az
elismerésben
azok a kiváló emberek
részesülhetnek, akik az
elmúlt idõszakban sokat
tettek azért, hogy a társadalmi béke, a felekezetek közötti párbeszéd
erõsödjön.
Az európai polgárrá válás címmel rendezett kulturális és információs eszmecserét a
H.S.D. Magyar rendezõk Társasága a Fészek Klubban, november 27-én. Az est témájához kapcsolódóan szó esett a médiák és a kultúra uniós helyzetérõl is. A meghívott vendégek, D. Tóth Kriszta, az MTV híradójának fõmunkatársa és Balázs Péter egyetemi tanár, Magyarország EU-csatlakozásának politikai biztosa szakmai információkkal látták
el az érdeklõdõket.

Az idei díjazottak:
Kerti Katalin, a Komárom - Esztergom Megyei
Közgyûlés volt alelnöke
a „a megyei zsidó teme-

tõk - és emlékek megõrzéséért, a holocaustban
elpusztult zsidók emlékének megörökítéséért”
kapta az elismerést.
Iványi Gábor lelkész,
a Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola rektora
„a kirekesztés,a rasszizmus, az antiszemitizmus
elleni töretlen fellépéséért, az elesettek gyámolításáért” érdemelte ki a
díjat.
Moshe Sanbar, a
Claims Conference igazgató tanácsa volt elnöke
„a magyar ajkú zsidóság
érdekeinek és a holocaustot túlélt emberek kárpótlási igényeinek hû
képviseletéért” vette át a
„Magyarországi zsidókért” díjat.
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Esterházy-kincsek az Iparmûvészeti Múzeumban
Közel egy éve látogatható,
Amikor a rendelet, hatályát tát, mert ekkor ebben az épületés még december végéig veszti, az Iparmûvészeti Múze- ben a Svájci Követség mûkömegtekinthetõ az Ester- um megbízást kap a kincsek to- dött. Alig egy hónap múlva
házyak családi gyûjtemé- vábbi õrzésére, késõbb letéti azonban bombatalálat érte a panye. A kiemelkedõen érté- szerzõdést kötnek. A nagykö- lotát. Esterházy Pál herceg
kes mûtárgy együttesbõl zönség elõször 1924-ben rende- 1948-ban fordul az Iparmûvé130 darabot mutat be a ki- zett kiállításon kapott ízelítõt az szeti Múzeumhoz, hogy kísérje
állítás, az Iparmûvészeti egyedülálló gyûjteménybõl.
figyelemmel a romok bontását,
Múzeum gyûjteményébõl
A második világháborús lé- hisz a romok alatt voltak a nagy
és a Fraknó-i vár kincstá- gitámadások elõl, a múzeum értékû mûtárgyak. Az elsõ felrából. A gyûjtemény alapí- pincéjében, ládákban, könyvek mérések szerint a mûtárgyak 90
tója gróf Esterházy Miklós közé rejtve, menekítik. Ester- százalékos pusztulását állapítot(1583-1645) nádor.
ták meg. Egyedül az éremgyûjHalála után készült inventáritemény maradt épségben. A toum (kincstár anyagának leírávábbiakban mégis mutatkozott
sa) bizonyítja, hogy már ekkor
remény a sérült mûtárgyak
is jelentõs a gyûjtemény. A
megmentésére. 1950-tõl kezkincstár folyamatosan gyarapodõdõen, a múzeum mûhelyédott: személyes ajándékokkal,
ben a legkiválóbb restaurátor
ékszerekkel, kitüntetésekkel,
Svetnik Joachim (1927-1988)
rendjelekkel, érmekkel és fegyegyedülálló képességével, a
vertára "hadizsákmányokkal".
helyrehozhatatlannak tûnõ ronNem beszélve az õsgalériáról
csokat is újjávarázsolta.
és a fõúri viseletekrõl. Illõ elAz Esterházy- kincsek minlentételezés fejében még a reden egyes darabja külön-külön
bellis magyar fõurak elkobzott,
is csodálatot vált ki. Hosszan
és Bécsbe került vagyontárgyalehet gyönyörködni a magyar,
iból is vándorolt egy néhány a
török, itáliai, lengyel, az augsFraknó-i vár kincstárába.
burgi és prágai mesterek készíA barokk kori magyar mûtette pompás fegyverekben, az
gyûjtemények közül, az Esteraranyozott, ezüst és ékkövekházy kincsek az egyetlen, mely
kel díszített serlegekben, szeátvészelte a századokat és a 20.
lencékben, és órákban is a
század „kalandjait”.
gyûrûórától az ékszeróráig. Az
Az elsõ világháború elelõkelõ viseletek selyem, bárvesztését felmérve, 1918
sony anyagai, arany, ezüst
õszén a Fraknó-i várból Buda- A gyûjtemény alapítója gróf Esterházy domború hímzése, ékkövekpestre szállították, a Tárnok Miklós (1583-1645) nádor.
kel, korallokkal, gyöngyökkel,
utcai Esterházy palotába.
történõ díszítése képet nyújt a
1919-be, a Tanácsköztársaság házy herceg 1944 november vé- barokk kor pompájáról. Az õsidején 100 magángyûjteményt gén, felfüggeszti a letéti szerzõ- galéria képei révén bepillantást
„államosítottak”, köztük az Es- dést. Biztosabb helynek véli a nyerhetünk a kiterjedt Esterházy
terházyt is.
Várban lévõ Tárnok utcai palo- család több száz éves múltjába.

Jeles napok, világnapok
December 14.
A Hûség Napja
Magyarországon
1921-ben Sopron és környéke
lakói Magyarország mellett teszik le voksukat. 2001-ben a
kormány erre emlékezve, ünnepnappá nyilvánítja december
14-ét.

December 16.
„A zene mindenkié”
125 éve született Kodály Zoltán. Bartók Béla mellett a XX.
századi magyar zene legjelentõsebb képviselõje. Sokoldalú
munkásságának fontos pillére a

népzeneoktatás, az ifjúság zenei
nevelése, a zene közkinccsé tétele. Megalkotja az úgynevezett
Kodály-módszert, mely szerte a
világon beépül a zenetanításba.
A Kisebbségek Napja
Magyarországon
Azoknak a személyeknek jogairól szóló nyilatkozat elfogadásának napja, akik etnikai, vallási és nyelvi kisebbséghez tartoznak. Ezen a napon adják át a Kisebbségekért Díjat, azoknak a
hazánkban és határon túli személyeknek és szervezeteknek,

EZEN

A N A P O N T Ö RT É N T

1895. december 13.

Meghal Jedlik
Ányos
Találmányai közül nem a legjelentõsebb, de a mindennapi életben
használatos szódásüveg és a
„mesterséges savanyú víz” gyártásának is õ a feltalálója. Az elsõ szikvízüzem találmánya alapján létesül.

1503. december 14.

Nostradamus
Ezen a napon született
Nostradamus francia asztrológus,
akinek könyvben kiadott jóslatai a
mai napig a legvitatottabb olvasmányok egyike.

1769. december 14.

Orvosképzés
Mária Terézia rendelete nyomán
megindul az orvoslás tudományos
képzése.

1802. december 15.

"A semmibõl egy új
másvilágot
teremtettem"
Megszületik a XIX. század legnagyobb magyar matematikusa,
Bólyai János (1802-1860). Elveteti
a párhuzamosok euklideszi axiómáját. Szerinte a párhuzamosok a
végtelenben találkoznak.

2001. december 17.

Megnyílik a
Millenáris Park
Az egykori Ganz gyár átépített
csarnokaiba kultúra költözik. Az elsõ kiállítás az "Álmok álmodói"- világraszóló magyarok címmel. 2005ben nyílik meg a Jövõ Háza. A Csodák Palotája is itt kap helyet. A régi
ipartelepen játszótér, pihenõpark és
egyéb kulturális létesítmény, például
szabadtéri színpad mûködik.

1865. december 18.
akik az élet minden területén
erõfeszítéseket tesznek a kisebbségek jogainak érvényesítéséért.

Vége a
rabszolgaságnak
Az Amerikai Egyesült Államokban
eltörlik a rabszolgaságot.

2001. december 18.

December 18.
December 18.
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Emigránsok
Nemzetközi Napja
A XXI. században a Föld lakóinak 2 százaléka, 150 millió ember, hagyja el szülõföldjét és keres máshol boldogulást. 1990ben ezen a napon fogadja el az
ENSZ bevándorlók jogairól
szóló határozatot, és nyilvánítja
december 18-át az Emigránsok
Nemzetközi Napjává.

Meghal Gilbert
Bécaud
A francia sanzonénekes ugyanazt
jelenti Európának, mint Elvis Presley
rocksztár az amerikaiaknak.

1915. december 19.

Meghal Alzheimer
A német ideggyógyász névadója
a napjainkban is gyógyíthatatlan
betegségnek, melynek õ fedezi fel
anatómiai ismérveit.
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R O VATA

110 éves a Magyar Színház - 2. rész
it a színház. Decemberben és
Akik a Magyar Színház épüle- címû operettje arat. „Csortos
1940 januárjában, februárjában
te elõtt elhaladnak gondolnak- Gyula a primadonnát, akit mégis
csak varietészámokkal bõvített
e arra, ezen a helyen milyen hajlandó lenne megcsókolni, Titkabaré elõadásokat adnak elõ,
híres színészek, rendezõk, kos Ilona játssza, a csókot elnyerõ
mint Látta-e már Budapestet éjjel?
akarták megnyerni az Önök bonvivánt pedig Kertész Dezsõ.”
és Fel a fejjel címmel. Csathó Kál1929 õszétõl Bródy István
tetszését? Gondolnák, hogy a
mán az utolsó igazgató, aki a
több mint 349 négyszögöl lesz a mûvészeti vezetõ. Majd
Wertheimer-fivérek vállalkozása
alapterületû telket, melyen a Bárdos Artúrt kérik fel a Magyar
nevében vezeti a Magyar Színhászínház áll, magánszemélyek Színház mûvészeti vezetõjének.
zat. 1941-44 között Bánky Róbert
vásárolták meg? A színház Az 1930-as évek elején a vígjáigazgatja az intézményt, Új Mafenntartását sem az állam fi- tékok sorából a Lámpaláz címû
gyar Színház néven.
zette, hanem részvénytársa- operett tûnik ki óriási sikerével. A
Fedák Sári fõszereplésével
ságok? A színház létéért több fõszerepeket olyan kiváló színéoperettek próbálják elfeledtetni
alkalommal küzdöttek, hogy a szek alakítják, mint Honthy Hanazt a sok szenvedést, amit a hácsõdöt elkerüljék. Az igazga- na, Orosz Vilma, Latabár Kálmán
ború okoz. A színház épületében
tók gyakran adták át egymás- és Latabár Árpád.
is sok kár keletkezik, ám már
Ám a siker széria sem tart
nak a kilincset. Voltak közöt1945. július 21-én felgördül a
tük visszatérõk, és olyanok, örökké. A Csókprofesszor bemufüggöny, otthont adva Both Béla
akiknek nevét érdemes megje- tatása után 1932. január 7-e után a
Szabad Színházának. Ez estén a
Magyar Színház becsukja kapuit,
gyezni.
Koldusoperát adják elõ. Both
1920 és 1949 közötti idõszakban a és csak 1932. október 15-én nyitBéla társulata mellé szerzõdtet
többszöri igazgatócsere és az egyre ja ki. A háttérben az Unió csõdel- Eisemann: Egy csók és más semmi
két vonzó sztárt, Honthy Hannát
jobban fenyegetõ gazdasági válság járása zajlik, ami kihat a Magyar (Honthy Hanna és Törzs Jenõ)
és Jávor Pált. 1946. október 23miatt már nem alakul ki egységes Színházra, ugyanis árverésre bocsátják épületét. A Színházingatlan Jenõ A néma levente címû mûvének án már Sárosi Ferenc az új igazgamûvészeti nézõpont.
1924-ben átalakul az Unió igaz- Részvénytársaság lesz a tulajdonos, színre vitele hozza a legnagyobb si- tó, aki a Magyar Színház társulatágatósága. A részvények többsége a mely a Wertheimer-fívérek vállalko- kert. „Hevesi Sándor páratlan rende- nak szinte minden tagját szerzõdtezõmûvészetének kiérett gazdag ti, és a Janika címû, Békefy István
Magyar-Amerikai Bank kezébe
eredményeit hibátlan stílus-tartás- és Stella Adorján vígjátékával nyitkerül. A Magyar Színház mûvésal juttatja érvényre minden jele- ja meg az új évadot. Majd Gáspár
szeti vezetõi tisztségét a
net, kép, szó, pauza, gesztus, a Margit lesz az igazgató, aki Strauss
Vígszínházat alapító Faludy Gáversmondás tisztasága és biztos le- muzsikával vonzza közönséget a
bor fia, Faludy Jenõ tölti be. Õ a
begése, az egész összjáték” … Az színházba.
vígjátékok bemutatására helyezi a
A Magyar Színház az 1948-49elõadás legkiemelkedõbb értéke
hangsúlyt. A vígjátékok fõszereBajor Gizi csodálatosan sokszínû, es évadot, mint a Nemzeti Színház
peit Törzs Jenõ, a naiva szerepezer apró finomságot, a legkisebb Kamaraszínháza kezdi meg.
kört Péchy Blanka alakítja. A drá1951-tõl a Madách Színház,
érzésrezdülést megvillantó, szimai hõsnõk megformálására Darvárványos ragyogású játéka Zilia majd 1961-tõl a Nemzeti Színház
vas Lilit szerzõdtetik. Õ alakítja
szerepében. Mûvészetének szug- társulatát fogadja be a Hevesi téri
Mirát A Vörös malomban és Mágesztív varázsa betölti a színpadot. épület. A hosszú évtizedek alatt ez
ria királynét Szomory Dezsõ II.
… Vele egyenrangú mûvészi ala- az VII. kerületi mûvészeti intézLajos király drámájában. Ugyanmény jelképezi a nemzet színházát.
kítás Törzs néma leventéje.”
csak Darvas Lili személyesíti
2001 decemberében a Nemzeti
1937. október 29-én a Magyar
meg Jeanne d'Arcot Az orleansi
Színház 40 éves fennállását ün- Színház társulata saját otthonába
szûz címû mûben. A kitûnõ színepli. Ezen az estén Shakespeare költözött, visszakapta a Hevesi téri
nésztársulat játékát egyre jobban
III. Richárdját adják elõ nagy si- színház az eredeti nevét. A közönség
fenyegeti a gazdasági válság. A
kerrel, fõszerepben Törzs Jenõvel. számára elsõdleges a színház varászínház vezetése különbözõ kedNagy veszteség éri a színházat zsa, a színészek magával ragadó jávezményekkel próbálja közönsé- Ma újra Magyar Színház
Hevesi Sándor 1939. szeptember téka. Elõadás közben a nézõkben fel
gét megtartani. A Magyar Színház épülete a Színházbérlõ Rész- zása. A színház vezetésével Bródy 8-án bekövetkezõ halálával. 1939. sem merül, hogy éppen mi a színház
vénytársaság kezébe kerül. Neu- Pált, Heltay Jenõt és Marton Sándort szeptemberében nem nyitja ki kapu- aktuális neve.
mann Dezsõ és Neumann Zsigmond bízzák meg. Õk a Magyar Színház
üzletemberek tõkéje biztosítja a sikeressé tétele érdekében mindent
100. ELÕADÁSBAN A NÉMA LEVENTE
pénzalapot. Újra Faludy Jenõ kerül a elkövetnek. A siker nem is várat soszínház mûvészeti vezetõi posztjára. káig magára. Eisemann Mihály zeA Magyar Színház ma is hangos sikereket mondhat magáénak, amit reDrámai színházként próbálja mû- nés vígjátéka, az Egy csók és más
mek rendezésekkel és kiemelkedõ tehetségû színmûvészek munkájával
ködtetni a Magyar Színházat, ám a semmi, s ezután Ábrahám Pál opeér el. Ahogy honlapjukon is olvasható, igazán örömteli jubileumhoz érkesiker elkerüli.
Molnár Ferenc rettje, a Bál a Savoyban elvarázsolja
zett Heltai Jenõ megunhatatlan vígjátéka, „A Néma levente”, hiszen noOlympiája és Gárdonyi Géza Ida re- a közönséget.
vember 29-én a 100. elõadást láthatta a közönség. Az elõadás fõszerepegénye lendíti át a holtponton. Átütõ 1933-ban a Magyar Színház fõreniben Gregor Bernadett és Mihályi Gyõzõ. A darab õsbemutatója 1936-ban
sikert Maurice Yvain Csókról csókra dezõje Hevesi Sándor lesz. Heltai
volt, akkori rendezõje Hevesi Sándor, a fõbb szerepekben Bajor Gizit és
A Magyar Színház épülete a VII. kerületben, a Hevesi Sándor téren
található. Honlapjuk elérhetõ a www. magyarszinhaz.hu oldalon.

Törzs Jenõt láthatta a közönség. Most a darab Berényi Gábor rendezésében érte meg a 100. elõadást, melyet 2002. szeptembere óta játsszanak
a színházban.

HIRDETÉS
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 ERZSÉBETVÁROSI GYORSSZERVIZ: teljes körû gázkészülék javítás, fûtésszerelés, dugulás-elhárítás, víz-, gáz-, villanykészülékek javítása 0-24 óráig, hétvégén is. Tel.: 321-3174, 06(20)342-5556

 KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT:
dugulás elhárítás, víz-, villany-, gáz-, fûtésszerelés és gázkészülék javítás anyagbeszerzéssel, garanciával. Tel.: 321-1826
KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. Teljes
körû gázkészülék javítás, víz-, villany-, fûtésszerelés, gépi duguláselhárítás, csatornatisztítás a nap 24 órájában, hétvégén is! Tel.: 3218082, 291-2800, 06(20)334-3437
 GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS: cirkók,
konvektorok, cserépkályhák, tûzhelyek, vízmelegítõk karbantartása, javítása garanciával
0-24-ig hétvégén és munkaszüneti napokon is.
Tel.: 292-1990, 06(20)334-3438
 GÁZ ÉS FÛTÉSSZERELÕ GYORSSZERVIZ, teljes körû gázkészülék javítás,
szervizelés, hétvégén is, garanciával. Tel.:
06(30)3678-675, 06(20)350-3600
 Zárlakatos! Gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, ajtó-, ablakrácsok, lakatosmunkák, galériakészítés! Tel.:
06(30)961-3794
 Tv, cd javítás garanciával, kiszállási díj nélkül,
javítás esetén. Tel.: 06(30)394-4090, 06(70)6170242
 KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerûen! INGYENES dobozok! Tel.: 292-1612, 06(30)9443717, www.bauerteher.hu

UTCA
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 Villanyszerelés. ELMÛ szerelõ javít: lakásvillanyt, fûtéseket, bojler villamosságot, elõre megbeszélve, hétvégén is. Tel.: 06(70)259-0089, 3370338
 WC szagelszívó szerelés. Saját szabadalom.
Közben is, utána is szagtalan. Tel.: 06(70)2590089, 337-0338
 Vízóraszerelés, egyéb vízvezeték szerelés. Tel.:
251-4912
 Államilag elismert dajka pedagógiai és
gyógypedagógiai asszisztensképzés. Kasza Szakképzés 06(1)276-5918
 Órajavítás, antik órák restaurálása, esetleg
oda-visszaszállítással. Órák, elemek, csatok
óraszíjak (erõs csuklóra is). Tel.: 06(70)5055620, VII., Garay u. 45. Üzletház. Web:
www.jungoras.hu
 AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERÛ JAVÍTÁSA, szigetelése, zárcserék garanciával. Horváth Ákos, tel.: 06(30)9628-704
 GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA gázégõk,
konvektorok, tûzhelyek, FÉG vízmelegítõk javítása, karbantartása. Bán László Tel.: 220-9765,
06(20)432-5598
 Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket, teljes könyvtárakat, vitrintárgyakat, régi képeslapokat, valamint CD-t, DVD-t, hanglemezt.
Tel.: 332-0243, 06(20)9220-001
 Vízvezeték - NONSTOP! Mosógépek bekötése, mosdók, csapok cseréje, javítások, felújítások.
Tel.: 06(30)954-9554
 Redõny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló,
napellenzõ szerelése, javítása, garanciával. Tel.:
261-3380, 06(30)973-4378, 06(20)424-2618
 Bélyeggyûjteményeket, régi képeslapokat, régi
pénzeket és levélborítékokat vásárolunk. V., Bécsi
utca 5. Tel.: 317-4757

 Fogászat, fogtechnika, porcelán pótlás, fogsor
készítés kedvezõ áron, 40 százalék kedvezménynyel. Tel.: 322-3373, 06(20)975-7498
 Költöztetés, fuvarozás, emelõhátfalas teherautóval. Ár megegyezés szerint. Tel.:
06(20)944-2092, Márton és Fiai
 Villanyszerelés, gyorsszolgálat, bojler javítás
kiszállási díj nélkül. Tel.: 06(20)9393-799
 VII. kerületi, új építésû társasházban világos, jó elrendezésû lakások kedvezõ áron eladók. Lakásméretek: 33-112 nm. Mûszaki átadás: 2008. augusztus. Tel.: 06(30)634-3139
 Faliszõnyeget, ebédlõasztal terítõt venne ügyvédnõ plüssbõl, kelinbõl, gyapjúszövésbõl. Tel.:
201-3711
 II/a. kerület fejlõdõ részén 400 nm-es, örökpanorámás telek nyaralónak használt 2 szintes kis
téglaépülettel eladó, vagy lakásra cserélem. Ára:
13,9 mFt Tel.: 06(20)585-2966
 Fodrász házhoz megy. Férfi, nõi, gyermek hajvágás reális áron. Tel.: 06(70)345-5908
 SIKERES INGATLANKÖZVETÍTÉS, értékbecslés, szaktanácsadás. Jutalék CSAK 2%
(szerzõdéskötéskor, utólag fizetendõ). Tel.:
06(20)585-2966
Tekintse meg az interneten a Google-ban:

Louis Galéria.
Õ már bizonyított.
KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK arany ékszereket (grammját 1.800-3.000 Ft-ig),
ezüst evõeszközt (hiányosat is), festményeket,
bútort, hagyatékot.
Louis Galéria II. Margit krt. 51-53. Tel.: 316-3651
Régiség Üzlet VII. Wesselényi utca 19. Tel.: 317-9938

 Angol és német nyelv tanítását vállalja fiatal
lány általános- és középiskolásoknak otthonukban, 1.200 Ft/óra díjért. Tel.: 06(20)560-3225, 061-352-4631
 Ruhajavító: Alakítás, javítás, zipzár csere,
függönyszegés, foltozás, Garay u. 25. 78-as
trolibusz végállomásánál. Tel.: 06(30)5288767
 Festés, mázolás, tapétázás megbízható szakemberekkel, garanciával. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel.: 352-0188, 06(30)906-8696
 Kezdõ és haladó bridzs-tanfolyamok a belvárosban. Indulás: 2008. január 14-i héten. Információ és jelentkezés: www. bridzsakademia.hu,
bridzs@bridzsakademia. hu, 06(30)9000-400, 061-209-5243
 Szobafestés, mázolás, tapétázás. Tisztán, szépen, gyorsan. Tel.: 06(70)505-5855, www.mesterfesto.hu
 Kicsiknek és nagyobbaknak. Megnyitottuk extra angol használt gyermekruha üzletünket. VII. kerület Wesselényi
u. 23., a volt számítástechnikai bolt helyén.
 Angol és német nyelv tanítását nem üzleti
jelegû tolmácsolást és fordítást vállal fiatal lány.
Tel.: 06-20-560-3225, 352-4631

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik 2006-ban személyi jövedelemadójuknak 1%-áról rendelkezve

az ERFO Alapítványt
jelölték meg kedvezményezettnek, és a
214.336,- Ft-ot az Alapító Okiratban megfogalmazott célkitûzésekre fordíthattuk.
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E R Z S É B E T V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z ATA S Z O C I Á L I S É S E G É S Z S É G Ü G Y I B I Z O T T S Á G Á N A K
F Ö L D G Á Z A L A P Ú F Û T É S I R E N D S Z E R E K K I É P Í T É S É H E Z N Y Ú J T H AT Ó V I S S Z A N E M T É R Í T E N D Õ
Ö N K O R M Á N Y Z AT I T Á M O G AT Á S O K P Á LY Á Z ATA
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 24/2003(VI.23.) számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében eljárva pályázatot ír ki a földgáz alapú fûtési rendszerek kiépítésére. Az Önkormányzat Képviselõ-testülete 2007. évi költségvetésében elkülönített 2.000.000.- Ft- ra vissza nem térítendõ támogatás formájában pályázatot hirdet.
A feltételeket, a benyújtás, elbírálás, valamint a támogatás felhasználásának szabályait az Önkormányzat a módosított 24/2003. (VI.23.) számú - A
földgázalapú fûtési rendszerek kiépítéséhez nyújtható önkormányzati támogatások megállapításának feltételeirõl és szabályairól szóló rendelete tartalmazza.

még nincs gázellátás -közös képviselõ hozzájárulása, önkormányzati lakás esetében - a kezelõ hozzájárulása / gázközmû engedély)
- közüzemi díj tartozásról (villany, víz, gáz-/ha van/),
közös költség (bérlet esetén lakbér) tartozásról
szóló nemleges igazolást.

A pályázat további feltételei:
Pályázatot azon lakások fûtési rendszerének kiépítéséhez lehet benyújtani, amelyekben nincs földgázalapú fûtési rendszer, de legalább a lakást magába foglaló épület rendelkezik földgáz ellátással.
A pályázati felhívás és ûrlap a VII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (VII. ker. Erzsébet krt.6.), valamint a Garay utcai irodaház földszinti Ügyfélszolgálati Irodáján (VII.
ker. Garay utca 5.) beszerezhetõ.

A pályázathoz be kell nyújtani:
- a pályázati ûrlapot 2 eredeti példányban
- a kérelmezõ és családja jövedelmi viszonyaira vonatkozó egy hónapnál nem régebbi
(a kérelem benyújtását megelõzõ 3 hónapra vonatkozó) jövedelemigazolást,
- a lakás használatára vonatkozó jogviszony 30
napnál nem régebbi hiteles igazolást, tulajdoni lap,
bérleti szerzõdés,
- beruházási összeg legalább 50 %-ának meglétét
igazoló dokumentumot (pl. bankszámlakivonatot),
- tervezésre, kivitelezésre jogosult szakember által
elkészített költségvetést, kiviteli tervet
- szükséges szakhatósági, hatósági engedélyeket
(kéményseprõ szakvélemény, építési engedély, tulajdonosi hozzájárulás /amennyiben a lakásban

- Pályázat benyújtására jogosult az a személy (család), akinek a pályázat benyújtását megelõzõ 3 hónapban az egy fõre esõ nettó jövedelme nem haladja meg a 135.650.-Ft/hó-t.
- VII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerûen itt tartózkodik.
A pályázati anyagot döntés elõkészítésre a fent
megjelölt címeken a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáihoz vagy a Garay utca 5. I. emelet
Szociális Iroda - Héder Klára ügyintézõnél kell benyújtani
-A pályázat benyújtási határideje: 2007. december
17. 16.00 óra
-A pályázati anyag elbírálási határideje: 2008. január 18.
-A pályázatot a rendelet elõírásai szerint kell benyújtani.

A pályázat lebonyolításának
módja:
- A pályázatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el.
- A Szociális Bizottság döntését a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján nyilvánosságra hozza.
- Minden pályázó írásban kap értesítést az õt érintõ döntésrõl, melynek átvételétõl számított 30 na-

pon belül kell a nyertesnek megállapodást kötni a
pályázat kiírójával.
- Az Önkormányzat megbízásából a polgármester
megállapodást köt a nyertes pályázóval.

Kizáró feltételek:
Nem állapítható meg támogatás olyan lakásra,
melyben már van földgáz alapú fûtési lehetõség, a
lakást albérlet vagy más módon hasznosítják, a pályázattal érintett lakásra olyan pénzintézeti vagy
egyéb önkormányzati támogatás van érvényben,
mely érinti a lakás fûtési rendszerének kiépítését is,
továbbá lakás fenntartásával kapcsolatos költség
tartozása áll fenn ( áramdíj, vízdíj, gázdíj, közös
költség (lakbér).
A szabályok be nem tartása a pályázatból való kizárást eredményezi.
A fûtési rendszer kiépítéséhez nyújtható támogatás
a beruházási költség 50 %-a, de maximum
375.000.-Ft.
Az elnyert összeg csak a kivitelezés költségeire
használható fel. A tervezés költségeit az igénylõ viseli és nem számíthatók be az önrész összegébe.
A pályázaton elnyert támogatás a földgáz alapú
rendszer kiépítéséhez nyújtandó utólagos hozzájárulás. A munkálatok elvégzését igazoló számlát az
önkormányzattal kötött megállapodás megkötésétõl számított 12 hónapon belül kell benyújtani. A
számla benyújtása után az Önkormányzat 30 napon belül folyósítja a támogatást a kedvezményezett számára.
Budapest, 2007.október 16.
Solymári Gabriella
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Mindent a gázártámogatásról
Lassan közeledik a kérelmek beadási
határideje azon lakossági fogyasztók
részére, akik a teljes 2008-as évre szeretnének szociális gázártámogatásban
részesülni. A Fõvárosi Gázmûvek Zrt.
lehetõségeihez mérten segítséget szeretne nyújtani Ügyfeleinek a kérelmekkel kapcsolatos tájékozódásban, ezért
összefoglaljuk a 2008. évi gázártámogatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
A 289/2007.(X.31.) Kormány rendelet
értelmében módosult a lakossági gázfogyasztás szociális támogatásának
igénybevétele. Az idei évre vonatkozó
jogosultság december 31-én lejár, így a
támogatási kérelmet újra el kell juttatni a
Magyar Államkincstár (MÁK) illetékes
regionális igazgatóságához, akkor is,
ha a fogyasztónak 2007-re megítélték a
gázártámogatást.
A Magyar Államkincstár azoknak, akik
2007-ben már kapták gázártámo-

gatást, november 20-ig postai úton eljuttatta a 2008. évre vonatkozó igénylõlapot. Amennyiben a gázfogyasztó nem
kapta meg a támogatáshoz szükséges
igénylõlapot, letöltheti a Magyar Államkincstár (www.allamkincstar.gov.hu) és
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
honlapjáról (www.szmm.gov.hu) illetve
személyesen átveheti a Kincstár ügyfélszolgálati irodáiban.
A kitöltött igénylõlapot a MÁK Területi
Igazgatóságára kell visszaküldeniük az
alábbi kötelezõen csatolandó mellékletekkel együtt:
- a legutóbbi gázszámla másolata,
- a közös mérõvel rendelkezõ társasházi lakásban lakóknak a közös képviselõ
nyilatkozata és a legutóbb kézhez kapott gázszámla másolata,
- új fogyasztási hely esetén a gázszolgáltató társasággal kötött szerzõdés
másolata.
Az igénylõlap 4. pontjának kitöltéséhez

szükséges, gázszolgáltatásra vonatkozó adatok mindegyike megtalálható a
gázfogyasztásról kapott számlán, felsorolásuk - és további segítség - megtalálható
társaságunk
honlapján:
www.fogaz.hu, illetve további tájékoztatás elérhetõ a Társaság telefonos ügyfélszolgálati rendszerében is.
A gyors és zökkenõmentes elbírálás feltétele az adatok pontos megadása!
Fontos tudni, hogy a 2008-as támogatás 2008. január 1-jétõl érvényesíthetõ,
azonban nem visszamenõlegesen. Így
tehát 2008 egész évére csak azok kapnak támogatást, akik még az idén beadják - a szükséges mellékletekkel
együtt - a Magyar Államkincstárhoz az
igénylést. Minden más esetben - hibátlan igénylés esetén - az igénylést követõ hónap 1-jétõl kap az igénylõ támogatást. A gázártámogatásra kizárólag a fogyasztó jogosult, ezért kérjük, hogy az
nyújtson be igénylést, akinek a nevén

szerepel a gázmérõ. Mivel a támogatás
odaítélése a háztartásban élõk egy fogyasztási helyre esõ jövedelmétõl függ
ezért mindegy, hogy a háztartás tagjai
közül kinek a nevén szerepel a gázmérõ. A szociális támogatásra beadott
igénylések elbírálásával, illetve az esetleges hiánypótlással kapcsolatban kizárólag a Magyar Államkincstár területileg
illetékes igazgatósága tud felvilágosítást adni, illetve tájékoztatás kérhetõ a
gaz@allamkincstar.gov.hu e-mail címen is. Minden gázszolgáltató, így Társaságunk is a Magyar Államkincstártól
heti gyakorisággal kapja meg a határozatokat, a támogatás a MÁK határozatában megállapított kezdõ dátumtól automatikusan kerül érvényesítésre a
számlákban.
A gázszolgáltató kizárólag a Magyar Államkincstártól kapott adatok alapján érvényesíti a támogatást, ezzel kapcsolatban semmilyen döntési joga nincs!
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Négyezer év divattörténete
16. rész
Empire
(1804-1815)

A júniusban elhunyt
Bába Mihályné, Ida
néni egy különleges
gyûjtemény tulajdonosa volt.
A 34 darabos babakollekciója különbözõ öltözékeken keresztül mutatja be,
hogyan változott korszakról korszakra a ruhadivat.
A szebbnél szebb ruhadarabokat mind saját kezûleg, hosszú évek kutatómunkája után készítette.
Sorozatunkban, a babák
bemutatásán keresztül a
történelmi divatvilággal
ismerkedhetnek meg olvasóink.

Napóleon uralkodása alatt újból divatba jöttek a nõi divatban a taft, bársony, brokát anyagok. A ruhák színében a fehér volt a domináns. A derékvonal a mell alá került. Ha a ruhák ujja rövid, kesztyû fedte karjukat. A bokáig érõ ruhákhoz sarkatlan cipõt hordtak. Divat volt a
pelerin, arannyal, ezüsttel díszített kulotteok, nyakláncok, gyöngyökkel díszített fejfedõk.

Rejtvényünk megfejtõi a hirdetésben szereplõ
étterem kínálatából kapnak ízelítõt.

F Õ Z Z Ü N K- S Ü S S Ü N K

E G Y Ü T T F I N O M AT !

Mi kerüljön az ünnepi asztalra? Ötletek a karácsonyi menühöz
Borleves
Hozzávalók: fél liter édes bor, 8 dl víz,
12 dkg kristálycukor, 4 dl tejszín, 8 db
tojássárgája, 5 db szegfûszeg, pici
õrölt fahéj, fél citrom.
A vizet a fahéjjal, szegfûszeggel,
és a citrommal felforraljuk, hozzáöntjük a bort, és azzal is forraljuk. Négy
tojássárgáját habosra keverjük a cukorral, a leveshez adjuk és állandóan
keverve még egyszer felforraljuk.
Levesszük a tûzrõl, és állandó keverés
közben hozzáadjuk a 3 dl tejszínnel
kikevert maradék 4 db tojássárgáját.
Mikor kihûlt hûtõbe tesszük tálalásig.
A maradék tejszínbõl habot verünk,
ezzel díszítjük a levest, megszórhatjuk egy kevés õrölt fahéjjal és pár
szem mazsolával is.

Sült libacomb
sült almával
Hozzávalók: Fejenként 1 db libacomb, 3 db sárgarépa, 1 nagy vöröshagyma, pár szem egész bors, 2-3 babérlevél, 2 ág rozmaring, só, bors, 6
db (1 kg) alma.
Egy fazékba helyezzük a libacombokat, felengedjük 2 liter vízzel,
sózzuk, hozzáadjuk a sárgarépát, vö-

röshagymát, majd a fûszereket. 30-35
percig fõzzük. Ha megfõtt tepsibe helyezzük a combokat, borsozzuk és a
rozmaringot is ráhelyezzük, majd
hozzáöntünk 3 dl levest, amiben fõtt.
Meleg sütõben 30 percig sütjük, ezután hozzá tesszük az almákat, és
még tovább sütjük 10-15 percig. A
combokat kivesszük és az almák nélkül ropogósra pirítjuk a sütõben. A
pecsenye levét liszttel kicsit besûrítjük. A libacombot a mártással és a sült
almával, valamint dinsztelt káposztával tálaljuk.

gut lábasba áttesszük, hozzáadjuk a
tejszínt és sûrûre forraljuk. Burgonyakrokettel, vagy kis burgonyalángossal tálaljuk.

Krémes mézes
Hozzávalók: 1 tojás, 2 evõkanál méz,
3 dkg zsír, 3 evõkanál tej, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 15 dkg kristálycukor, 45 dkg liszt. Krémhez: 2 dl tej,
2 evõkanál búzadara, 20 dkg vaj, 15
dkg porcukor, 1 csomag vaníliás cukor.
Az egész tojást, a mézet, a zsírt, a
tejet, a szódabikarbónát, a kristály-

cukrot kis lángon folytonos keverés
közben addig forraljuk, míg habos és
karamellszínû nem lesz. Ezután öszszegyúrjuk a liszttel, majd gyúródeszkán négy, félujjnyi vastag lapot nyújtunk belõle. A lapokat tepsi hátán,
vagy sütõlemezen közepes lángnál világosra sütjük. Mikor a tésztalapok
megsültek és kihûltek, rétegezve
megtöltjük. Töltelék: a tejben sûrûre
fõzzük a búzadarát. Mikor kihûlt, a
vajjal, a porcukorral és a vaníliás cukorral habosra keverjük. A tészta tetejét vaníliás cukorral hintjük meg.
Másnap fogyasztható.

Marhahátszín
cserépedényben

Karácsonyi mézeskalács házilag

Hozzávalók: 1 kg hátszín, 20 dkg
zöldborsó, 15 dkg gomba, 1-1 szál nagyobb sárga- és fehérrépa, 2 szál babérlevél, õrölt bors, 2 dl félszáraz fehérbor, 2 dl fõzõtejszín.
A hátszint a beáztatott cserépedénybe tesszük, megsózzuk, borsozzuk, ráhelyezzük a zöldborsót, a felszeletelt gombát, a karikára vágott répákat, a babérlevelet, ráöntjük a bort
és még kb. 1 dl vizet. Lefedjük és kb.
40 percig sütjük. Ha a hús már puha
kivesszük a zöldséges raguból. A ra-

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg cukor, 3 tojás, 4 evõkanál langyos méz,
1 kávéskanál szódabikarbóna, 1 kávéskanál õrölt szegfûszeg és fahéj.
Az össze hozzávalót összegyúrjuk és kb. másfél cm
vastagságúra kinyújtjuk. Különbözõ formákkal kiszúrjuk és sütõpapírral kibélelt tepsiben kb. 7 perc
alatt megsütjük. Ne tovább, mert hamar megég! Ha
megsült díszíthetjük a figurákat tojásfehérje habjával (amit gõz fölött verünk kevés cukorral keményre), dióval, cukor-gyönggyel. Hogy a dió és a cukorgyöngy rajta maradjon, kevés tojásfehérjével kenjük
be a helyét, ahová ragasztani akarjuk. Selyempapírral bélelt fém dobozba tesszük, 2-3 almagerezdet
teszünk közéjük. Karácsony estére finom puha lesz!
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BEKÜLDENDÕ A FÕSOROK MEGFEJTÉSE.
Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5. Aki személyesen szeretné eljuttatni hozzánk megfejtését, szerkesztõségünkben névvel, címmel ellátott zárt borítékban vagy levelezõlapon leadhatja. E-mail címünk: olvlev@erzsebetvaros.hu Csak a névvel, címmel ellátott megfejtéseket van
módunkban regisztrálni. Beküldési határidõ: 2008. január 10. A 2007/16. lapszám nyertesei: Nevjelik Józsefné, 1071 Damjanich u. 51.; Makk Éva, 1077
Baross tér 14.; Jné N.Ágnes, 1075 Károly krt 7/41.
Gratulálunk! Nyereményük könyvutalvány. A nyeremény telefonon történõ egyeztetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõ.

Olvasni jó!

Könyvgyûjtés

Könyvet karácsonyra
Bár manapság már sokan nem vesznek kezükbe könyvet, hiszen ott az internet, a
digitális könyvtárak, ráadásul a televízió, videó és DVD áradat, mi azért lelkesen
hirdetjük, hogy remek szórakozás egy-egy jó könyvvel a kezünkben eltölteni naponta néhány fél órát.
Nemsokára itt a karácsony, a
szeretet ünnepe és a manapság
dívó szokások szerint az ajándékozás napja.
Nagyon sokaknak heteken át
tartó fejtörést okoz, mit vegyenek szeretteiknek karácsonyra,
és a végeredmény nagyon sok
esetben - lássuk be - valami
majdnem használhatatlan,
sokszor felesleges, vagy célszerûtlen termék, amirõl nem
csak mi tudjuk, hogy eredeti
ötlet híján csak egy pótlék.
A kényszerû mosollyal átadott
és fogadott ajándék nem emeli az ünnep fényét, sõt! Viszont
akár szeret valaki olvasni, akár

nem, bizonyosan van legalább
néhány olyan téma, amirõl szívesen vesz a kezébe könyvet
mindenki. Ajándékozhatunk a
kertbarátoknak
kertészeti
szakkönyvet, a borászoknak
„borosat”. Hölgyeknek kedves
olvasmány lehet bármelyik
szerelmes, történelmi regény,

kalandvágyó uraknak a földrajzi jellegû olvasmányok,
gyerekeknek bármilyen karácsonyi történet. Érdemes belátogatni bármelyik könyvesboltba, biztosan találunk olyan
könyvet, amit szívesen adunk,
és az ajándékozott is szívesen
fogad.

Kellemes ünnepeket
kívánunk minden
könyvbarát olvasónknak!

Küldjön Ön is könyvajánlót!

Ne dobja ki!
Ajándékozza el!

Ha van olyan könyve, melyet
megunt, vagy nincs helye a tárolásra, ne dobja ki. Ha leadja szerkesztõségünkben, akkor témája
szerint eljuttatjuk az iskolákba és
a helyi nyugdíjasklubokhoz.
Cím: Garay utca 5.
A könyvadományok kiosztása megkezdõdött, következõ lapszámainkban tájékoztatjuk Olvasóinkat arról,
kiknek a könyvtárát gyarapítja a beérkezett több ezer könyv.

MOZAIK
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Jótékonysági hangverseny

A Szent Erzsébet tiszteletére megrendezett emlékhangverseny záró alkalma
egyúttal
jótékonysági
koncert is volt, amelyet a
Vakok Batthyány László
Római Katolikus Gyermekotthon, Óvoda és Általános Iskola javára ren-

deztek meg november 24én. A Szent Erzsébet plébániatemplomban tartott
jótékonysági rendezvényt
Gerenday Ágnes képviselõ, az egyházközség tagja
nyitotta meg.
Az emlékhangverseny
a Magyar Katolikus Püs-

Téli tárlat

Ingyenes tanfolyam

A Godot Galéria Téli tárlata
december 22-ig tekinthetõ
meg a Madách út 8. szám
alatti galérában. Nyitva:
keddtõl péntekig 10 és 18
óra között, szombaton 10 és
13 óra között.

Ingyenes számítógépkezelõi tanfolyam indult
az Erzsébetvárosi Munkás Kultúregyesület helyiségében (1078 Budapest, Nefelejcs utca 8.,
bejárat a Garay utcából).

pöki Konferencia által
meghirdetett Árpád-házi
Szent Erzsébet emlékév
kapcsán az Art's Harmony
Társaság, a Sárospataki
Szent Erzsébet Iroda és
Erzsébetváros
önkormányzata támogatásával
valósult meg.

A tanfolyamba még be
lehet kapcsolódni. A
foglalkozások minden
kedden 17 órakor kezdõdnek.
Információ:
Bognár Mátyás, telefonszám: 319-3685.

2007/18. szám

Tájékoztató - Felhívás!
GARAY TÉRI PARKOLÁS
Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselõ-testülete december 14-én, az év utolsó testületi ülésén tárgyalja azt a rendelet-módosítást, mely a
Garay téren gépjármûvel történõ várakozás rendjének szabályozásáról szól.
A várhatóan módosított rendelet 2008. január 1-jétõl díjmentes parkolási lehetõséget biztosítana a Garay tér 20. szám
alatti „Garay ház” parkolójában a teret övezõ házakban élõ
kerületi lakosoknak, a tulajdonukat képezõ egy darab személygépkocsira. A rendelet meghatározza a jogosultsági kört
és a díjmentes parkolás idõtartamát.
A parkolóhely biztosítása kérelemre történik, melyet a Polgármesteri Hivatal Garay utca 5. szám alatti Ügyfélszolgálati
Irodáján lehet majd benyújtani. Igazolni szükséges, hogy a
kérelmezõ 2004. január 1. napján, valamint a kérelem benyújtásának idõpontjában is rendelkezett/rendelkezik a rendeletben meghatározott lakóépületek valamelyikében lakóhellyel,
továbbá ugyanezen idõszakban rendelkezett/rendelkezik
személygépkocsi tulajdonjogával. Igazolni kell azt is, hogy Erzsébetváros Önkormányzata felé nem áll fenn adótartozása.
Amennyiben a kérelmezõ a feltételeknek megfelel, a Polgármester a hozzájárulást megadja a parkolóhely igénybevételére, ami a kiadása évének december 31. napjáig érvényes.
A parkoló-kártyákat a Pendola Holding Center Kft. irodájában
(Garay tér 20. C. épület 202.) lehet majd átvenni az önkormányzat által kiadott igazolás bemutatásával.
A rendelet-módosítás elfogadását követõen az érintettek, az eljárás menetével kapcsolatban részletes felvilágosítást kaphatnak az Ügyfélszolgálati Irodán, és az önkormányzat honlapján.

Csillagszórás

Erzsébetvárosi TV

Népszerû mûvészek tolmácsolásában szilveszteri és újévi
muzsikát hallhatnak december
30-án és január 6-án 15 és 18
órakor a Fészek Klubban.

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

Fészek kiállítások
A Fészek Klub Galériájában
Halmi-Horváth István festõmûvész
alkotásait,
a
Herman teremben Szilágyi
László fotómûvész munkáit
láthatják az érdeklõdõk december 28-ig. A kiállítótermek munkanapokon 14 és
19 óra között látogathatók.
Cím: Kertész utca 36.

SZERETET

KARÁCSONYI VÉRADÁS

Nagy szeretettel és tisztelettel hívja a Budapesti Vöröskereszt
véradásszervezése a 18-60 év közötti jó szándékú, egészséges
donorokat, december 20-án (csütörtök) 9-14 óra között „Szeretet karácsonyi véradás”-ra! Helyszín: OVSZ Péterffy Vérellátó,
cím: Péterfy Sándor utca 14.félemelet. Szükséges: személyi igazolvány, TAJ- és lakcím-kártya.
Gondolja át! Sokkal jobb adni, mint kapni!
Ajándékozza karácsonyra a gyógyulás esélyét!

DélUtán
A DélUtán közhasznú alapítvány az idõsek és 45 év felettiek ingyenes lelkisegélyszolgálata. Ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80200-866. Ügyelet minden
nap 18 és 21 óráig. Ingyenes orvosi, jogi és betegjogi
tanácsadás. Mediáció (konfliktuskezelés): 06-30-3779030, e-mail cím: mediacio@delutan.hu

Ipari mûemlékek
Ipari mûemlékek fotókon és dokumentumokon címmel nyílt kiállítás az OMM Elektrotechnikai múzeumában
(Kazinczy utca 21.) december 30-ig. A kiállított anyagot az ELMÛ
Zrt., az Építészeti Múzeum, a Fõvárosi Szabó

Ervin Könyvtár Budapesti gyûjteménye, a GA
Magyarország Kft., az
OMM Elektrotechnikai
Múzeum és Sitkey Gyula magángyûjtõ archívumából állították össze.
Nyitva: kedd-péntek:
10-17 óráig, szombat: 916 óráig.
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Szerkesztõ: Matus Adrien Fotó: Kissimon István
Cím: 1073 Budapest, Garay utca 5.
Telefon: 06-1-462-34-11 Fax: 462-34-18
E-mail: ujsag@erzsebetvaros.hu
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