
TÁJÉKOZTATÓ 
Az I. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága a VB munkájával 
kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatja a kerület lakosságát: 

1. A Tanács apparátusa átmenetileg minden nap 10—12 óráig tart félfogadást. 
Halaszthatatlan és szociális ügyekben 9—2 óráig. Telefon: 160-140. 

2. A harcok következtében hajléktalanná vált lakosok lakásigényekkel a 
Tanács lakásosztályához forduljanak. Az igényléshez szükséges a lakó
bizottság igazolása, más kerületben lakóknál az illetékes tanács igazolása is. 

3. Azok a kerületi lakosok, akiknek lakása a harcok következtében meg
sérült, vagy elpusztult, a helyreállítás érdekében a Tanács Építési osztályához 
forduljanak, ahol a helyreállításhoz szükséges anyagellátást, építést, kar
bantartást szervezik. Telefon: 160-187. 
Az ablaküveg ellátás az IKV házkezelőségein és a javító vállalatokon ke
resztül történik. Az igényeket a házkezelőségeken kell bejelenteni. Kérjük 
mindazokat, akik az újjáépítésben részt kívánnak venni, az újjáépítés 
meggyorsítása érdekében jelentkezzenek az Ingatlankezelő Vállalatnál 
(I. Szilágyi Dezső tér 6.) a munkák megbeszélése céljából. 

4. A kereskedelmi hálózaton keresztül történő élelmiszer és iparcikk ellátás
sal, valamint az esetleges árdrágítással kapcsolatos panaszokkal, észrevé
telekkel a lakosság a kereskedelmi osztályhoz forduljon. Telefon: 160-140. 
Közöljük továbbá, hogy a Batthyány téri csarnok nyitvatartási ideje: 8—3-ig. 

5- Az egészségügyi intézményeink, rendelőink, bölcsődéink működnek. A 
csecsemők (egyenlőre 1 éves korig) tápszerellátása az Anya- és Csecsemő -
védő Intézeten keresztül történik. Nagyobb gyermekek ellátását a lehető
ségen belül a kereskedelem biztosítja. 
A járványok megelőzése érdekében a házi szemét elszállításáig, ahol az 
lehetséges, a szemetet földeljék el a lakók, vagy más alkalmas helyen tárol
ják, ahol a szemét a lakosság egészségét nem veszélyezteti. 
Lakásunkban, környezetünkben a tisztasági követelményeket fokozot
tabban tartsuk be. 

6. Az iskolai napközi otthonok megnyíltak. A napközi otthonokban azok 
az iskolás gyermekek is elhelyezhetők, akik nem voltak beíratva. A nap
közikben a pedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel. Az iskolai okta
tás beindításáról az iskolai igazgató hirdetmény útján értesíti a szülőket. A 
kerület óvodái működnek, a gyermekek gondozása, foglalkoztatása biztosított. 

7. A kerületi tanácsunk Szociális csoportja segíti a Vöröskeresztet az adomá
nyok szétosztásában. Biztosította a szociális gondozottak élelmezését és 
pénzsegély ellátását. A vöröskeresztes adományokra az igényeket a lakó
bizottságok írják össze és tesznek javaslatot. A javaslatokat, illetve a segé
lyezés jogosultságát a Vöröskereszt által alakított bizottság bírálja el. 
(Székhelye: I. Fő utca 3. II. emelet.) A lakóbizottságok az általuk java
soltak névsorát a kapu alatt függesszék ki, hogy a lakosság az észrevéte
leit a Bizottságnak megtehesse. Telefon: 160-140. A Bizottság döntéséről 
és a segélyek átvételéről a segélyezetteket értesítik. 

Közöljük kerületünk lakosságával, hogy a VB minden osztálya működik. 
, Kéri a VB, hogy munkájában kerületünk lakossága támogassa. 

Budapest, 1956 november 26-án. 

VÉRTES ÖDÖN s.k. 
a VB elnöke. 

Dr. BERTÓTHY LÁSZLÓ s.k. 
a VB elnökhelyettese. 
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