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Szeptember 17-én ünnepélyes keretek között adták át Magyarország legnagyobb tűzfalfestményét Erzsébetvárosban. A több mint 1000 négyzetméteres festmény az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola udvarát
díszíti. Az iskola épületének teljes körű renoválását, majd az udvar felújítását követően most a hatalmas üres
fal is modern dekorációt kapott. A tanárok és a szülők mellett természetesen a diákok örülnek ennek leg
inkább. A VII. kerületi önkormányzat támogatásával létrejött fejlesztések az Erzsébet Terv keretében valósultak meg, melynek része a négy éve zajló tűzfal-rehabilitációs program is.

Sport
Sportos
kerület

Erzsébetváros Önkormányzatának
havonta megjelenő, ingyenes lapja

Grafikai tervezés, tördelés:
Szalay Gábor
Rezessy Szabolcs

Olvasószerkesztő, korrektor:
Bogdán László

Fotó:
Deák Szabolcs

Tartalomért felelős szerkesztőbizottság tagjai:

Erzsébetváros önkormányzata emléktáblát avatott
Gereben Ágnes tiszteletére
szeptember 21-én, születésének napján, Damjanich utcai
szülőházának homlokzatán.
Az emléktáblával az önkormányzat a történész Erzsébetvárosért végzett fáradhatatlan
tevékenysége és példamutató
életpályája előtt kívánt tisztelegni. A nemzetközileg is elismert, munkásságáért többek
között a Magyar Köztársasági

Érdemrend lovagkeresztjével
és Pro Urbe Erzsébetváros
díjjal is kitüntetett történészre, műfordítóra és külpolitikai elemzőre neves közéleti
szereplők, barátai, tisztelői és
rokonai emlékeztek.
Az ünnepségen személyes hangvételű beszédben
emlékezett meg Gereben
Ágnesről férje, Kun Miklós,
dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter, és
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Mária-ünnep a plébániatemplomban
Szeptember 13-án a Rózsák terén rendezte meg az Európai Romák és Hátrányos Helyzetűek Művészeti Kultúrájának,
Lelki- és Szociális Egészségük, valamint
Társadalmi Beilleszkedésük Elősegítéséért
Kht. (EUROMART) Mária-ünnep elnevezésű eseményét. Az ünnepség szorosan
összekapcsolódott az Árpád-házi Szent
Erzsébet-plébániatemplomban tartott
ünnepi szentmisével, melynek alkalmával
az egyesület képviselője a plébánia részére
felajánlott zászló felszentelésére kérte fel
Varga Zoltán plébánost. Az egyesület tagjai Erzsébet királyné korát idéző ruhákban jelentek meg a szentmisén, melyet
követően sokan örömmel készítettek fotót
a nem mindennapi öltözetet viselő szervezőkkel. Végül az egyesület egy-egy szál
virággal köszöntötte a Mária nevű híveket.

A tanévkezdés és az azt követő hónapok
a családok életében mindig mozgalmas időszaknak számítanak. Nem volt
ez másképp az önkormányzat életében
sem, hiszen az ősz első hónapjai komoly
munkával teltek. Szeptemberben ismét

Magyarország
legnagyobb
tűzfalfestménye
Rekordot döntött Erzsébetváros, elkészült ugyanis Magyarország legnagyobb
egybefüggő tűzfalfestménye, amely a VII.
kerületi TűzfalRehab program részeként
valósult meg. A több mint 1000 négyzetméteres alkotás – amely az Alsóerdősor
Utcai Általános Iskola udvarának falát
díszíti – a 15. faldekoráció. A különleges tervet Vidák Zsolt grafikusművész
készítette. A festést megelőzően a fal teljes
felületét vakolták, mélyalapozták, ezután

megszerveztük az erzsébetvárosiaknak a népszerű prevenciós napot, ahol
ingyenes szűrővizsgálatokon vehetett
részt több mint 800 ember. A megelőzés
azonban véleményem szerint az életmódunkká kell, hogy váljon, így az Egészség
és sporthét keretén belül sokak örömére
újra futónapot tartottunk a Városligetben, több mint ezer résztvevővel. Jó érzés,
hogy a kerületben élők, valamint az erzsébetvárosi diákok létszáma is túlszárnyalta
a tavalyi adatokat. Jó példát mutatva
magam is indultam az 5007 méteres távon. Az október az idősekről szól
Erzsébetvárosban, hiszen mi hagyományosan egy egész hónapon át ünnepeljük
a szépkorúakat. Nagy élmény volt az egri
szürettel egybekötött kirándulás, ahol
közösen sajátíthattuk el a borkészítés rej-

telmeit, olykor játékos feladatok segítségével. Erzsébetvárosban hangsúlyosak azok
a gondoskodási formák, melyek az idősebb korosztályt célozzák. Rendszeres és
színes programokkal, felkészült szakemberekkel igyekszünk hozzájárulni az időskor aktív eltöltéséhez, valamint valódi
segítséget nyújtani az ilyenkor felmerülő
problémákban. Az októberi hónap másik
kiemelt eseménye a Klauzál Téri Vásárcsarnok átadása volt, melyet nemcsak
kerületi, de országos elismerés is övezett.
Bízom benne, hogy mindannyiunk igényeinek megfelelő közösségi teret sikerült
létrehoznunk a megújított piaccal. Legyen
ez a hely a kerület ékszerdoboza, egy
újabb találkozási pont az erzsébetvárosiaknak, ahol jól érezhetik magukat!
Vattamány Zsolt

következhetett a dekorációs festés. A három hétig tartó festési folyamat alatt közel
1000 liter festéket használtak fel.
„A három éve indult rehabilitációs programunk országos sikernek örvend. A híres
tűzfalfestmények nagyban hozzájárulnak
a VII. kerület új arculatához, annál is
inkább, mert témájukban Erzsébetváros
életéhez kötődnek. A kezdeményezés gyorsan népszerű lett, iskoláink és óvodáink
udvarain, sportpályáin készített színes
tűzfalak a gyerekek és fenőttek kedvenceivé váltak. Tavaly óta – egy pályázat
keretében – a társasházakat külön is támogatjuk, ha saját falfestményt szeretnének.
Fontos azt is kihangsúlyoznunk, hogy
ezek a képek nemcsak díszítik a falakat,

hiszen az alkotások a közben renovált,
felújított tűzfalakra kerülnek” – mondta
el Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere. Jankovits Barnabás, az alkotócsoport vezetője kifejtette: “Nagyon
örülünk, hogy iskolák, óvodák tűzfalait
dekorálhatjuk, hiszen saját szemünkkel
láthatjuk, mekkora örömöt tud okozni egy
felújítási és dekorációs munka a gyerekek
számára.” Az iskolában a rajzórák – a kép
elkészültéig – az udvaron zajlottak, ahol
a Neopaint művészei magyarázták el
a gyermekeknek, miként is készül el egy
ilyen monumentális méretű kép.
Er z s éb e t város 201 5. o k tób er 22 .
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Aktuális

Aktívan idős korban is

Flashmobbal és állatkerti vetélkedővel kezdődött szeptember
22-én a Hétpróba elnevezésű vetélkedő, amely a VII. kerületi
iskolások számára megrendezett, egész éven át tartó versenysorozat. A vetélkedő nyitó rendezvénye a Madách téren megrendezett
flashmob volt, mely során a Molnár Antal Zeneiskola növendékei, illetve a kerületi iskolák diákjai előadták az Örömódát.
A járókelők a műsorszám végén tudták csak meg az örömzenélés
igazi okát, amikor is a gyermekek kifeszítették a Hétpróba versenysorozat hivatalos plakátját. Két nappal később az első megmérettetésen is átestek a versenyzők a Fővárosi Állat- és Növénykertben, ahol az erzsébetvárosi iskolás csoportoknak érdekes
kvízfeladatokat kellett megoldaniuk. Ezt követően a sportvetélkedőben a gyerekek kispályás labdarúgás és sorverseny keretében
szerezhettek újabb pontokat iskolájuknak. Az őszi forduló két
versenyszámában nyújtott teljesítménye alapján az alsós korcsoportban a Baross és a Dob suli között holtverseny alakult ki, a felsős korcsoportban pedig a Baross suli vezeti a ranglistát. Elkeseredésre azonban senkinek sincs oka, hiszen a téli fordulóban
az interaktív helytörténeti vetélkedő, valamint a rajz-, film- és
fotópályázat pontjaival fordíthatnak a csapatok a jelenlegi álláson.

Október 1-je óta zajlik az Idősek hónapja
elnevezésű programsorozat a kerületben.
Számos jól sikerült eseményen vehettek
részt eddig is az erzsébetvárosi nyugdíjasok, de az érdeklődők még bőven találnak maguknak izgalmas programokat az
utolsó napokra is.
Erzsébetvárosban nemcsak egy napig
ünneplik az időseket, hanem egész
októberben. Az önkormányzat a hónap
minden egyes napjára készült programmal
a kerületben élő nyugdíjasok számára.
„Egész évben igyekszünk a legteljesebb
mértékben gondoskodni időseinkről, nemcsak programok tekintetében, de szociális
és egészségügyi ellátásban is, melyben
a Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ van segítségünkre” –
mondta Vattamány Zsolt polgármester.
Az Idősek hónapja programsorozat egy
közös kerületi kirándulással kezdődött
október 1-jén, a nyugdíjasok dr. Vető

Konferencia a drogmentes
Erzsébetvárosért
Szeptember közepén szakmai konferenciát tartott a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) Erzsébetvárosban.

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
szervezésében megtartott rendezvényen a meghívott résztvevők betekintést nyerhettek az Erzsébetvárosban működő
szociális hálózat működésébe. A meghívott önkormányzati
és civil szervezetek röviden ismertették tevékenységi körüket,
az összefoglaló előadásokat kötetlen kerekasztal-beszélgetés
zárta le. Erzsébetváros önkormányzata képviselő-testületének
részéről Sólyom Bence képviselő, ifjúságpolitikai tanácsnok
kapott meghívót a hallgatóság soraiba. „Budapest VII. kerülete drogfogyasztás tekintetében ugyan nem a legfertőzöttebb
része a fővárosnak, de a probléma Erzsébetvárosban is jelen
van. A felvilágosítással, a drogfogyasztás visszaszorításával
foglalkozó önkormányzati és civil szervezetek támogatása
elengedhetetlen ahhoz, hogy megvédjük a kerületi fiatalokat,
hiszen az egészséges közösségek kialakulásához egészséges
emberekre van szükség” – mondta el a képviselő.
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Változtak a szociális ellátások
A szabályok módosításával mindenkinek segítünk

2015. március 1-jével a szociális ellátások megállapításának részletes szabályai jelentősen átalakultak. Bevezették
ugyanis a települési támogatást, mely
nagyrészt jövedelem-kompenzáló ellátásokat foglal magában.
„Az elmúlt időszak tapasztalatai
alapján megállapítottuk, hogy a háztartás egészére kiterjedő jövedelemvizsgálat a több fős háztartásokat kedveTimár László képviselő
zőtlenebbül érintette, mindezért egyes
támogatások vonatkozásában sávos jövedelemhatárt alakítottunk
ki. Így támogatásra jogosultak lehetnek azon egyedül élő személyek, akiknek jövedelme a 85 500 Ft-ot nem haladja meg, azon
2–3 fős háztartások, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a 71 250 Ft-ot, továbbá a 4, illetve több főből álló háztartások, amelyeknél az egy főre jutó jövedelem az 57 000 Ft-ot nem
haladja meg. A létfenntartási települési támogatásra jogosultak
köre kiegészült továbbá azon személyekkel, akiknek egészségkárosodása legalább 30%, de kevesebb mint 50%” – mondta el
Timár László képviselő, aki a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság elnöke is.
A közműszolgáltatást igénybe vevők olykor csak néhány hónap
magasabb összegű számláját nem tudták kifizetni – azonban a
korábbi gyakorlat értelmében adósságkezelésben csak a legalább
hat havi hátralékkal rendelkezők vehettek részt. „A további eladósodás elkerülése érdekében a hátralékot felhalmozó személyek
részére nyújtott adósságkezelési települési támogatást a legalább
négyhavi hátralékkal rendelkező adósok is igénybe tudják venni”
– tájékoztatott Timár László. Az adósságkezelési szolgáltatás
részleteiről, feltételeiről a Családsegítő és Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálatnál érdeklődhetnek a 1074 Budapest, Hutyra F. utca
11–15. szám alatt.
Er z s éb e t város 201 5. o k tób er 22 .

Marietta alpolgármester és
Vattamány Zsolt polgármester
társaságában utaztak Egerbe, ahol
szüreten, illetve az ahhoz kapcsolódó játékokon vettek részt, és
természetesen az ízlelőbimbóikat
is kényeztették a Korona Borházban. „Nagyon jó volt a hangulat,
mindenki remekül szórakozott.
Igazi aktív kikapcsolódásban volt
része a jelenlévőknek” – mesélte
dr. Vető Marietta.
Október 2-án megnyílt a Dohány utca
22–24-ben a Közösségi kávézó és információs pont, ez alkalomból kerületi idősek
elevenítették fel kedves emlékeiket, majd
a Nosztalgia Dalkör adott színvonalas
műsort. Rendszeresek voltak a kirándulások, valamint a városnéző túrák. A délutáni
kreatív foglalkozásokon üveget festeni,
varrni és hímezni is lehetett. Délutánonként filmeket vetítettek az Akácfa utcában:
a Hyppolit, a lakáj című filmen ugyanúgy
szórakoztak az egybegyűltek, mint Hofi
Géza jelenetein.

A programok folyatódnak
Október 26-án a Dózsa György u. 46.
szám alatt a reggel 9-kor kezdődő kézműves foglalkozáson a papírtechnikákkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők,
13.30-kor az Egy szoknya, egy nadrág

Ismét otthonra lelt
Erzsébetvárosban Houdini
A világhírű szabadulóművész,
Harry Houdini a Csengery
utcában született 1874-ben
Weisz Erik néven. Erzsébetvárosból indulva hódította
meg először Amerikát, majd
az egész világot. A művész
családi kötődései határainkon is átnyúlnak, Kárpátaljához (Őrdarma, ungvári
járás) köthető származásának
tiszteletére Ungvár városa
a Külgazdasági Külügyminisztérium Magyarország
Főkonzulátusa közbenjárásával Erzsébetvárosnak
ajándékozott egy, a művész
Er z s éb e t város 201 5. o k tób er 22 .

tiszteletére készített szobrot,
amely Kolodo Mihály munkája. Az alkotás ideiglenesen
a Dohány utcai zsinagóga
udvarán állt, október 9-e óta
azonban bárki megtekintheti
a K11 Művészeti és Kulturális
Központban. „Az illúzió igen
nagy szerepet töltött be Harry
Houdini életében is, ő azonban jól tudta, hogy szorgalom
híján, kitartás nélkül a legtehetségesebb ember is könnyűnek találtathat. Egész életében
szenvedélyesen gyakorolt,
tanult, hogy tökélyre fejlessze
szabadulásait, amelyek által

című filmet vetítik az Akácfa utca 61-ben,
a közösségi kávézóban pedig
Miklós Imréné mesél Otthonunk
Erzsébet város címmel.
Október 28-án 13 órakor metodista
istentisztelettel zárul az egész hónapos rendezvénysorozat a Peterdy utcai gyülekezeti
helyen, ezen a napon is lesz filmvetítés
és alkotóműhely, másnap (29-én, csü
törtökön) pedig sétahajózni lehet majd
a Dunán. Ez utóbbi programra október
27-ig lehet jelentkezni a klubokban. 14
órától közös gyertyagyújtás lesz a Dohány
u. 22–24-ben, ahol alkalom nyílik közösen megemlékezni az elhunytakról.
Október 30-án a Dózsa Gy. u. 46-ban
történelmi érdekességekről tartanak előadást, illetve lesz jogi tanácsadás és filmklub is, délután pedig a Bajor Gizi Múzeumot lehet majd megtekinteni, erre október
29-ig van lehetőség jelentkezni.

korának legzseniálisabb, legnépszerűbb művészévé vált”
– kezdte szoboravató beszédét
Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere, aki megköszönte, hogy a szobrászművész
felajánlotta művét a kerületnek. „Bízunk benne, hogy
hozzájárulhattunk ahhoz,
hogy minél többen megis-

merhessenek egy nagyszerű,
fiatal magyar művészt. Ezúton
szeretnék köszönetet mondani
Bácskai Józsefnek, az ungvári
magyar főkonzulnak, valamint a Pannónia civil szervezetnek is, akik lehetővé tették,
hogy ez a szobor Erzsébetvárosba kerüljön” – fogalmazott
a polgármester.
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Elkezdődött a Hétpróba
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Vigyázunk a gyermekekre

Aradi vértanúkra
emlékeztek

Pályázati felhívás
sportszervezetek
támogatására

A pályázat célja: Erzsébetvárosban sporttevékenységet
ellátó és ellátni kívánó sportszervezetek támogatása.

Aktuális

A pályázaton kizárólag olyan tevékenységre adható támogatás, mely a kerületi lakosok sportolási lehetőségeinek
elősegítését, bővítését szolgálja (mint például utánpótlásnevelés és a tehetséggondozás elősegítése; tornák, versenyek szervezése, sportfoglalkozások tartása).

6

A Sport III. pályázat keretében nem támogatható kiadványok készítése, előadások szervezése.

Első alkalommal tartottak
családi napot szeptember
19-én az Idősek Nappali
Klubjában, melynek keretében egész napos rendezvényt
hirdetett a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató

w w w. er z s eb e t varos . hu

Központ a kerületben élő
családok számára. Minden
korosztályból számítottak
érdeklődőkre, ennek megfelelően változatos programokat
kínáltak. Az Akácfa utcai
klub területén működő tornateremben pingpong- és csocsóverseny zajlott, az udvaron
ügyességi vetélkedőt rendeztek, melyet a gyermekek nagy
örömmel fogadtak, de az első
fordulók után az idősebb
korosztály is felbátorodott,

A pályázat személyes benyújtásának határideje:
2015. november 10. 12 óra.
További információ a www.erzsebetvaros.hu honlapon
található.

A Baross iskola diákjainak emlékműsora

P Á LY Á Z A T

Családi nap
az Akácos
udvarban

A pályázatot 1 példányban személyesen kell benyújtani
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalnál (1076 Budapest, Garay u. 5.),
az I. em. 114-es szobában.

Aktuális

Erzsébetváros önkormányzata megemlékezést tartott az október 6-i
nemzeti gyásznapon az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc leverését
követően kivégzett 13 aradi vértanú
halálának 166. évfordulója alkalmából.
Vattamány Zsolt polgármester ünnepi
beszédében kifejtette: „Az aradi vértanúk halálukkal a magyar nemzet életét
és önrendelkezési jogát, tágabban a szabadság ügyét védték. Az a hazaszeretet,
amely alapján a legnagyobb áldozatot
is készek voltak meghozni, egyrészt
főhajtásra kötelez minket, másrészt
határozott cselekvésre sarkall. Méltó

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki Erzsébetvárosban sporttevékenységet
ellátó, illetve ellátni kívánó sportszervezetek részére.

Idén is KRESZ-kiadvánnyal segítette a kisiskolások biztonságos
tanévkezdését Erzsébetváros önkormányzata. A közlekedésbiztonsági füzet segítséget nyújt a szabályok megismerésében és a
tudatos közlekedésben, valamint hasznos információkkal látja el
a szülőket és a gyermekeket egyaránt. „Harmadik alkalommal
szeretnénk szerepet vállalni abban, hogy a kerületi iskolákba járó
diákok szülei biztonságban érezhessék gyermekeiket Erzsébetvárosban. Az »Így közlekedj biztonságosan« című kiadvánnyal
legfőbb célunk, hogy a legkisebbeket mielőbb biztonságos közúti
közlekedésre nevelhessük, a saját védelmük érdekében.”

Vattamány Zsolt polgármester ünnepi beszéde

módon kell emlékezni rájuk, és ezt elsősorban tetteinkkel bizonyíthatjuk. Így tudunk
élni azzal a lehetőséggel, amit többek között
az ő hősiességüknek is köszönhetünk. A mi
feladatunk is történelmi küldetés: méltónak kell lennünk a szabadság ügyéhez. Nem
mindegy, hogy mit hagyunk az utódainkra.
A mi dolgunk az építkezés és az értékteremtés. Azt kívánom mindannyiunknak, álljunk
helyt ebben a nagyszerű küldetésben!”
Az emlékműsort a Baross Gábor Általános
Iskola diákjai adták, majd a jelenlévők koszorúkat, mécseseket helyeztek el a Klauzál téri
kopjafánál.

Zajtérkép is segíti a rendvédelmi szervek munkáját

és bekapcsolódott a játékba.
A klubszobákban kreatív
foglalkozásokon lehetett részt
venni: volt bábkészítés, üvegmatricázás, gipszforma-festés,
bemutattak papírtechnikákat,
valamint arcfestést és csillám
tetoválást is készítettek a központ munkatársai a gyermekek számára. A rendezvényt
táncház zárta, melyen fellépett
a „Kariatídák” görög tánccsoport. Műsoruk keretében
a görög népdalokat adtak elő,
és a résztvevőknek könnyű

tánclépéseket tanítottak,
végül a jelenlévők egyetlen
nagy körtáncba csoportosultak, így az aznapi eseményeket felszabadult hangulatban
búcsúztatták. A klubban családi közösségi teret alakítottak ki, ahol a családi napon is
bemutatott programok péntek
délutánonként nyitott foglalkozások keretében lesznek
elérhetőek a VII. kerületi családok számára. Sok szeretettel várnak a továbbiakban is
minden kedves érdeklődőt.
Er z s éb e t város 201 5. o k tób er 22 .

A VII. kerületi Rendőrkapitányság és az Erzsébetvárosi
Rendészeti Igazgatóság (ERI) is beépíti munkájába azt a zajtérképet, melyet az önkormányzat készíttetett a nyári időszakban. A rendvédelmi szervek számára komoly segítséget jelent
az éjszakai zajhatásokkal terhelt területeket szemléltető ábra,
hiszen így még hatékonyabban tudnak fellépni a problémásabb
területeken az esetleges rendbontások ellen. Vattamány Zsolt
polgármester a témával kapcsolatban kifejtette: „Az önkormányzat igen népszerű nyílászáró-csere pályázatának is részét
képezik 2016-tól a zajtérképből származó adatok, így még
célirányosabb segítséget nyújthatunk a szórakozónegyedben
élők kellemetlenségeinek csökkentésében. Eddig is és ezután is
minden lehetőséget megragadunk, hogy a kerületiek éjszakai
nyugalmát biztosíthassuk!”
Mint azt korábban már megírtuk: Erzsébetváros vezetése
a nyári időszakban komplex zajmérési vizsgálatokat végeztetett,
hogy még hatékonyabb megoldásokat dolgozhasson ki a jövőben a nyári időszak zajterhelésének csökkentésére. Az éjszakai
Er z s éb e t város 201 5. o k tób er 22 .

zajhatások mérését a vendéglátóegységgel legsűrűbben ellátott
pontokon, utcaszakaszokon végezték.
w w w. er z s eb e t var os . hu
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Újabb segítség a gyermekes
családoknak

CIVIL SZFÉR A
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Szeptember 28-án a K11 Művészeti és
Kulturális Központban telt ház előtt
tartották meg a Cukorbetegek Budapesti
Egyesületének rendezvényét „Cukorbetegség és életminőség” címmel.
Az előadássorozat programjain hasznos
és megbízható információkat kapnak
a vendégek a cukorbetegséggel kapcsolatban. A meghívott szakemberek
a diabetológia kiváló és aktív képviselői,
akik az előadást követően készséggel
válaszolnak annak témájával kapcsolatban. A szakmai bemutatók előtt
ingyenes mérésekre és szűrésekre is volt
lehetősége a látogatóknak, majd Füzesi
Brigitta elnök köszöntötte a megjelente-

lyet 2015. november 14-én 9.30 és 15.00
között tartanak a Lurdy Rendezvényközpontban (Budapest, Könyves Kálmán krt. 12–14.). Minden érdeklődőt
szeretettel vár a Cukorbetegek Budapesti
Egyesülete!

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók
számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév
első félévére vonatkozóan.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik:
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Humánszolgáltató Irodáján (1076 Budapest, Garay u. 5. 1. em. 113.) írásban, az EPER-Bursa rendszerben (https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx)
kitöltött és kinyomtatott formanyomtatványon, a pályázó
által aláírva, kötelező melléklettel ellátva, egy példányban,
személyesen kell benyújtani. Kérünk minden pályázót, hogy
a pályázat benyújtásakor hozza magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját, valamint a 2015/2016. tanév első
félévére vonatkozó hallgatói jogviszonyának igazolását.
A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: 2015.
november 9. (hétfő) 17.00 óra
További részleteket a www.erzsebetvaros.hu weboldalon
találhatnak.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek,
akik a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény
keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Humánszolgáltató Irodáján (1076 Budapest, Garay u. 5., 1. em. 113.) írásban, az EPER-Bursa rendszerben (https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx)
kitöltött és kinyomtatott formanyomtatványon, a pályázó
által aláírva, kötelező melléklettel ellátva, egy példányban,
személyesen kell benyújtani. Kérünk minden pályázót, hogy
a pályázat benyújtásakor hozza magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját, valamint a 2015/2016. tanév első
félévére vonatkozó hallgatói jogviszonyának igazolását.
A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: 2015.
november 9. (hétfő) 17.00 óra
További részleteket a www.erzsebetvaros.hu
weboldalon találhatnak.

w w w. er z s eb e t varos . hu
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
felsőoktatási hallgatók számára

Szeptember 1-jével változott a gyermekek védelméről szóló törvény étkeztetési
kedvezményekkel kapcsolatos rendelkezése. Bővült a jogosultak köre: az idei tanévben
még több gyermek kapja ingyen vagy nagyon jutányos áron a napi háromszori étkezést.
Az önkormányzat egyéb támogatásokkal is igyekszik segíteni a kerületi családoknak.

Sajnos Magyarországon még
mindig van olyan gyermek, aki
éhesen megy iskolába vagy óvodába. Ezen igyekszik változtatni
az a törvény, mely az étkeztetési
kedvezményeket szabályozza.
„A gyermekek védelméről szóló
törvény étkeztetési kedvezményekkel kapcsolatos rendelkezése alapján ingyenes étkezésre
jogosult valamennyi bölcsődés
és óvodás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan
beteg vagy fogyatékos, illetve
Dr. Vető Marietta alpolgármester
családjában ilyen gyermek
él, akit nevelésbe vettek vagy
fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást biztosító
intézményben helyeztek el, illetve olyan családban él, ahol
az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a 89 408 forintot. Emellett az iskolás gyermekek tekintetében is bővült a kedvezményes étkezésre jogosultak köre.
A kerületben már eddig is ingyenesen biztosítottuk a bölcsődei étkezést, szeptembertől az erzsébetvárosi óvodások
jó része is ingyenesen kapja a napi háromszori étkezést” –
tájékoztatott dr. Vető Marietta alpolgármester.

A jövő évi költségvetésben
terveink szerint az eddiginél is
jóval több forrást biztosítunk
a gyermekek étkeztetésére,

9
amely egyrészt a kedvezményezettek étkeztetését fedezi,
másrészt pedig a minőségi étkezéshez szükséges hozzávalók
beszerzését, a megfelelő nyersanyagtartalmú, egészséges
ételek előállítását, hiszen a gyermekek egészséges fejlődéséhez nem csupán az étel mennyiségére, hanem a minőségére
is különös figyelmet kell fordítani. Azt gondolom, hogy ez
óriási segítség a kisgyermekes családoknak, akik így több
gyermek esetén akár 10–15 ezer forintot is megspórolhatnak” – részletezte dr. Vető Marietta.
Erzsébetváros önkormányzatának képviselő-testülete
még tavaly úgy döntött, hogy sem személyi, sem pedig
intézményi térítési díjat nem kell a szülőknek fizetnie a bölcsődei ellátásért. A bölcsődékbe felvett gyermekek száma
2015 szeptemberében összesen 201 fő, az ő családjuknak is
nagy könnyebbséget jelent ez a kedvezmény.

Erzsébetvárosban 603 gyermek
részesül rendszeres gyermek
védelmi kedvezményben,
tehát a család szociális helyzete alapján 100%-os étkezési
térítési díjkedvezményt vehetnek igénybe.
Az étkezés támogatása mellett az önkormányzat más
típusú segítséget is ad a családoknak.
„Évről évre igyekeztünk újabb és újabb kedvezményekkel hozzájárulni ahhoz, hogy több pénz maradjon a családi
kasszában, illetve ahol lehetett, bővítettük a jogosultak
körét. A teljesség igénye nélkül említeném a beiskolázással
kapcsolatos juttatások kedvezményezettjei körének bővítését, az ingyenes tanszercsomagot vagy éppen a szabadidő
hasznos eltöltéséhez, sportoláshoz, táborozáshoz nyújtott
hozzájárulást.
Er z s éb e t város 201 5. o k tób er 22 .

Beszámoló

Aktuális

Cukorbetegség
és életminőség

ket, akik a gyógyszerek kölcsönhatásáról
és a pajzsmirigybetegségekről hallgathattak meg két érdekes beszédet, végül
feltehették kérdéseiket az előadóknak.
Az egyesület következő eseménye a diabétesz világnapi rendezvény lesz, ame-

w w w. er z s eb e t var os . hu
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Október 11-én egész napos
rendezvényt szervezett az
önkormányzat és az EB OVO
Egyesület a VII. kerületi felelős gazdik és kutyáik számára.
Az első program a kisebbeknek kedvezett: Huzella Péter
koncertje szórakoztatta a
közönséget, majd 11 órától
kezdődtek a szakmai előadások a Király utcai Művészeti
és Kulturális Központban.
A legnépszerűbb eseménynek a „Kutyák a filmiparban”
című beszélgetés bizonyult,
melyet az a Halász Árpád
vezetett, aki a Fehér Isten
című film négylábú főszereplőinek trénere is volt.
A magyar thriller egyébként
a cannes-i filmfesztivál Un
certain regard szekciójának
fődíját is elnyerte. Halász
Árpád 1999 óta foglalkozik
filmezéssel, az eltelt másfél

Judit mutatta be novemberben megjelenő új könyvét.
Délután 4 órától este 8-ig
többek között rendőrkutyás
bemutatók, csapatversenyek,
kutyaszépségverseny és ki mit
tud? várta a Madách térre
érkezőket, ahol az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság
tájékoztatóját is meghallgathatták a városi kutyatartás

szabályairól
az érdeklődők. Az esős
idő ellenére
igen sok látogatót vonzott
a hagyományteremtő
rendezvény, melynek egyik fő
célja a belvárosi felelős kutyatartás népszerűsítése volt.

évtizedben kutyaiskolája nemcsak országos, de világszinten
is jelentős hírnévre tett szert.
A szakmai napot Demény,
a vizsla exkluzív videóinterjúja
zárta, akinek gazdija, Magos

Boldog
születésnapot!

Veres Zoltán képviselő úr otthonában
köszöntötte 90. születésnapján Juhász
Istvánné erzsébetvárosi szépkorút. Az idős
hölgy a 18. kerületben nőtt fel öt testvérével, majd a szükség úgy hozta, hogy
már egészen fiatalon elkezdett dolgozni.
1955-ben költözött a Rottenbiller utcába,
ahol azóta is lakik. Évtizedeken át dolgozott Erzsébetvárosban, és itt nevelte
fel gyermekeit, unokáit is, akikről nagy
büszkeséggel mesélt. További jó egészséget
kívánunk neki és egész családjának!

Mausz Jánosné Ica nénit köszöntötték
90. születésnapja alkalmából a Fővárosi
Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek
Otthonában. A nem mindennapi ünnepségen az otthon lakói, valamint az intézmény vezetői beszédekkel és szebbnél
szebb virágcsokrokkal lepték meg Ica
nénit. A születésnapi fogadáson Erzsébetváros önkormányzatának ajándékait
Sólyom Bence képviselő adta át az ünnepeltnek.
Szeptember 24-én ünnepelte 90. születésnapját Albert Imréné, akit dr. Vető
Marietta alpolgármester köszöntött e jeles
alkalomból. Az ünnepelt 30 évig dolgozott a VII. kerületi Péterfy Sándor Utcai
Kórházban szülésznőként, és büszkeséggel
gondol vissza életének erre a korszakára.
Egykori munkahelyét, feletteseit, munkatársait hosszasan dicsérte, hiszen mindig
is hivatásaként tekintett munkájára, így
óriási szeretettel emlékezik a mai napig a
dolgos időszakra. Isten éltesse!
w w w. er z s eb e t varos . hu

Színház a gangon
A Pulzus Társulás megálmodta, hogy házhoz viszi a színházat azoknak, akik bármely okból
nem jutnak el oda. A színészek az udvaron, gangon játsszák el a darabot, így a lakóknak
elég kiállniuk a lakásuk elé, hogy élvezhessék a bemutatót. Az országban egyedülálló
erzsébetvárosi Gang Színház a Bethlen Téri Színház együttműködésével, az erzsébetvárosi
önkormányzat támogatásával jött létre.
„Színház az egész világ” – írta
Shakespeare, a Pulzus Társulás pedig be is bizonyítja, hogy
igaz a mondás. Tavaly nyáron
– Magyarországon elsőként –
erzsébetvárosi bérházak udvaraiba
vitték el előadásaikat, hogy az ott
lakók a gangon állva élvezhessék
a művészetet. Az erzsébetvárosi
önkormányzat támogatásának
köszönhetően idén is folytatódott
a különleges és népszerű kezdeményezés. Szeptember 9. és 16.
között a Wesselényi, Dembinszky,
Cserhát, Csengery, Thököly és
Hársfa utcák egy-egy házában tartottak előadást a lakóknak és azok
vendégeinek.
A házak folyosóin és udvarán
Carlo Goldoni „Terecske” című
darabját adták elő, amit pontosan ilyen környezetbe szánt
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A Thököly úti lakókkal közösen nézte meg Sólyom Bence képviselő is a darabot

az 1700-as évek olasz szerzője.
A történet ugyanis egy velencei
téren játszódik, a házak erkélyein
illegetik magukat az eladósorban lévő lányok, hogy egy arra
járó fiatalember észrevegye őket.
A darabban megjelenik a gazdag,
a szegény, a szép és a csúnya, a
kedves és a gonosz – épp úgy,
mint egy lakóközösségben.
A Pulzus Társulás minden esetben számít a ház lakóinak aktív
részvételére is. Úgy vélik, a Gang
Színházban a nézők számára az
előadás „valóságos” élmény lehet,
hiszen élőben, valódi „díszletek”
között nézhetik a történetet, és
találkozhatnak szomszédjaikkal,
akikkel talán a közös élmény
össze is köti őket annyira, hogy
a hétköznapokban is megmarad
a jó viszony, és egymás mellett
élő emberekből végül közösség
kovácsolódik.

A Hársfa utcai gangos társasház is
tökéletes helyszínnek bizonyult
Er z s éb e t város 201 5. o k tób er 22 .

Aktuális

Aktuális

Felelős gazdik napja

Er z s éb e t város 201 5. o k tób er 22 .

A hideg időre való tekintettel
szeptember 23-án tartották
a K11-ben az év utolsó előadását,
mely az önkormányzati támogatásnak köszönhetően mindenki
számára nyitott és ingyenes volt.

Veres Zoltán, a körzet képviselője is kilátogatott az előadásra

Ingyenes évadzáró előadás a K11 Művészeti és
Kulturális Központban

Az egyedülálló Gang Színház egyre népszerűbb
a VII. kerületiek körében
w w w. er z s eb e t var os . hu

Megnyílt a Klauzál Téri
Vásárcsarnok
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A Klauzál téri csarnok épülete 1897-ben épült, az akkori kor legmodernebb építészeti
megoldásaival. Ezeket megőrizve, ugyanakkor modern funkciókkal ellátva Erzsébetváros
önkormányzata felújította a csarnokot, melyet október 2-án vehettek birtokba a vásárlók.

A műemlék jellegű értékeket megtartva, de a mai kor technikai vívmányait alkalmazva a pinceszinten
960 m2 raktár és 760 m2 rakodóterü
let, a földszinten és galérián 2064 m2
értékesítő üzletterület, továbbá 25 őstermelői asztalhely jött létre a Klauzál
Téri Vásárcsarnok felújítása során.
A klasszikus piaci funkció megtartása
mellett – a vásárlók teljes körű kiszolgálása érdekében – egy 500 m2-es
modern SPAR szupermarket is helyet
kapott.

„A megújult Klauzál
Téri Vásárcsarnok
valamennyi helyisége
már akadálymentesen
is megközelíthető:
a vadonatúj galéria
szintre mozgólépcsőn
és lift segítségével is
fel lehet jutni”
– hangzott el a csarnok ünnepélyes
átadóján. „Hazánkban a kiegyezés
után a gazdaság fejlődése új lendületet
vett, a piacokat felváltották az időjárástól függetlenül üzemelő vásárcsarnokok. Elsőként öt csarnok építésére
írtak ki pályázatot a belváros különböző pontjain, és 1897-re el is készült
a Klauzál Téri Csarnok, ami abban a
korban rendkívül modern épületnek
számított. Ez a csarnok több mint
műemlék. Jelképezi azt az időszakot,
amikor a magyarok sok évtizedes
w w w. er z s eb e t varos . hu

Egészséges
és sportos
Erzsébetváros
Szeptember utolsó hétvégéje a mozgásról
és az egészségről szólt Erzsébetvárosban.
A felnőttek számos szűrővizsgálaton és
előadáson vehettek részt, valamint a gyerekekkel együtt futhattak és gyalogolhattak a Városligetben.

Zsigó Róbert államtitkár és Vattamány Zsolt polgármester

viaskodás, politikai zűrzavar lezárásával végre fellélegezhettek, és kezdetét
vehette a gazdasági fellendülés” – fogalmazott Vattamány Zsolt ünnepi
beszédében. „Amikor úgy döntöttünk,
hogy felújítjuk a csarnok épületét,
az a cél lebegett a szemünk előtt,
hogy a múlt hagyományait ötvözzük a mai kor igényeivel. Egy olyan
teret álmodtunk meg, ami megőrzi
az eredeti, műemléki védelem alatt
álló és az egész tér arculatát meghatározó külsőt, ugyanakkor korszerű,
tágas terekkel várja az idelátogatókat.
Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy
a piac ne csupán a bevásárlás helyszíne
legyen, ezért

ügyfélszolgálati iro
dával is bővítettük
az igénybevehető
szolgáltatások körét.”

Az Egészség- és sporthét elnevezésű
programsorozat szeptember 24-én Végvári Tamás tengeri kajakos előadásával
kezdődött, aki a K11-ben mesélt a jelenlévőknek több ezer kilométeres, evezős
túrájáról.
Pénteken és szombaton a Garay térre
várta az érdeklődőket a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ,
munkatársai teljes körű egészségügyi
szolgáltatásokkal készültek. Lehetőség
volt hallás- és látásvizsgálatra, vérnyomás- és cukormérésre, mozgásszervi
tanácsadásra, gerincferdülés szűrésére,

Zsigó Róbert, a Földművelésügyi
Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára a csarnok átadásán úgy fogalmazott: egy
megújult közösségi tér mindenkor
a polgárok életerejét, jövőbe tekintését
bizonyítja. „A 19. század végén mertek nagyot álmodni, a régi piacokat
Er z s éb e t város 201 5. o k tób er 22 .

Er z s éb e t város 201 5. o k tób er 22 .

de a veszélyesnek tűnő anyajegyeket
is megvizsgálták a szakemberek. Szakmai
előadásokat is hallgathattak a jelenlévők:
dr. Zacher Gábor toxikológus a drogok veszélyeiről beszélt, míg Polereczki
Andrea, a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat önkéntese a biztonságos internethasználat feltételeit
ismertette.
Ezalatt a gyermekeknek sem
kellett unatkozniuk, őket rajzfal,
bohóc-műsor, kreatív kuckó,
koncert és terápiás kutyabemutató
várta.

A csarnok újra megtelt élettel

„Iskolánkból 333-an neveztek,
gyerekek, szülők és pedagógusok együtt. Nem volt kényszer,
mindenki szívesen jött. Tanulóink
90 százaléka 1507 méteren indult,
a többiek a leghosszabb, 5 kilométeres és 7 méteres távot teljesítették!” – mesélte a pedagógus,
aki nagyon büszke a gyerekekre.
A Baross csapata volt a legnagyobb, hozzáállásukat a szervezők
is értékelték: a versenyen minden
résztvevő emblémával ellátott pólót és
befutócsomagot kapott, a díjazottak nyakába pedig Vattamány Zsolt polgármester, a rendezvény fővédnöke akasztotta
az érmet.

A programok után az egészségtudatos erzsébetvárosiak a Városligetben futóversenyen mérethették
meg magukat. Rendeztek 3x1057
méteres váltófutást, 1507 méteres
futást és gyaloglást, a legedzettebbek
pedig 5007 méteren tehették próbára
magukat. És bár ezen a hétvégén az
időjárás csúfabb őszi arcát mutatta,
a versenyek idejére elállt az eső, így
sokan álltak rajtvonalhoz. „Diák
jaink örömmel vettek részt a futóversenyen, nagyon lelkesen készültek
rá” – mesélte Spiesz Ádám, a Baross
Gábor Általános Iskola igazgatója.
w w w. er z s eb e t var os . hu

Erzsébet Terv

Erzsébet Terv

Múlt és jövő találkozása

a városszerkezet megbontása nélkül tágas vásárcsarnokokkal
helyettesítették. A felelős tervezés a legmodernebb építészeti megoldásokkal párosult, így tágas terek jöttek létre, karcsú, öntöttvas
szerkezeteket alkalmaztak, természetes fénnyel oldották meg
a világítást. A 120 évvel korábbi világ számos újítása azonban
mára feleslegessé vált. A vásárcsarnokok mégis olyan maradandó
funkcióknak adtak formát, melyeken nem fogott az idő. Eredeti
állapotukban való felújításuk illeszkedik a kormány szándékaihoz is. Fontos célkitűzésünk ugyanis, hogy a magánvállalkozásokban megtermelt, kiváló minőségű élelmiszer közvetlen úton
juthasson el a hazai vásárlókhoz” – hangsúlyozta az államtitkár,
aki úgy vélte, a VII. kerület a főváros egyik legmozgalmasabb,
átalakulóban lévő városrésze, ahol a múlt és a jövő szinte minden
sarkon találkozik. Így van ez a Klauzál téren is, ahol mostantól
történelmi épületben vásárolhatják meg a budapestiek a legfrissebb, legjobb minőségű élelmiszereket.
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Beszéljük meg! Ilyen volt, ilyen lett!

JÓ7-Civil Korzó

Műszaki átadáson jártunk. Sajnos kevés Erzsébetvárosi társasház büszkélkedhet
azzal, amivel a Péterfy Sándor utca 24., hogy
szinte már csak a külső homlokzata várt felújításra, ráadásul mindezt önerőből. Méltón
büszke a tulajdonosi közösség az épületükre.

» Dr. Kispál Tibor és Devosa Gábor, a szeptember végi nyílt fogadóórán
Lakossági kapcsolat. Nyílt, szabadtéri fogadóórákon várják az MSZP képviselői és segítőik a lakosságot, minden szombaton 9-től 12 óráig, a Garay piac és
a Klauzál téri csarnok előtt.
– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak a hivatalos menetrend
szerint, hanem szabadon, kötetlenül, és mindenképpen közvetlenül tudjon a lakosság a megválasztott kerületi képviselőikhez
fordulni – mondta Devosa Gábor, az MSZP-frakció vezetője.
– Éppen ezért rendszeressé tettük, az immár évek óta időnként
megszervezett nyílt fogadóóráinkat, és hetente várjuk azokat az
érdeklődő erzsébetvárosiakat, akik szeretnének közösséget vállalni
a kerület fejlesztésében, vagy akik hivatali problémáik megoldásához kérnek szakmai segítséget. Tapasztalataink szerint a legtöbb
ember szívesebben kér tanácsot, segítséget, ha azt kötetlenül teheti, ugyanakkor javaslatokkal, ötletekkel is szívesebben állnak elő,
ha azt egymás között tudják felvezetni. Itt a kölcsönösségen van a
hangsúly. Mi is segítünk, ha tudunk, és a lakók is támogatják munkánkat, ami alapján a saját igényeik szerint fejlődhet a kerület, mi
pedig képviselni tudjuk az érdekeiket az önkormányzatban.
Mindenkit szeretettel várunk, mert a kerület érdekeinek képviselete, és fejlődésének előremozdítása közös érdekünk!

» Piros Pont MSZP Lakossági Központ

Budapest, VII. Dob u. 65. • Tel.: 342-7531 • E-mail: bp07@mszp.hu •
Honlap: www.mszp007.hu • Nyitva: hétfőtől–péntekig 10.00–18.00-ig.

Képviselői fogadóórák

DR. KISPÁL TIBOR
Fogadóóráját két helyszínen tartja. Minden hónap első péntekén
14:00-16:00-ig, a Piros Pont irodában. (Budapest VII. Dob u. 65.), és
minden hónap második péntekén
14:00-16:00-ig, a Király utca 97.
szám alatti Nyugdíjas Klubban.
E-mail cím: tkispal@gmail.com;
Tel: +36 30 655-2822.
w w w. er z s eb e t varos . hu

DEVOSA GÁBOR
Fogadóóráimat folyamatosan tartom, telefonon történő megbeszélés alapján. Időpont egyeztetés
hétköznap 8.00-16.00 között. Kérem, hívja a 06-30-900-3311-es,
vagy a 462-3106-os telefonszámon az MSZP-frakció titkárságát,
ahol kollégáink szívesen állnak
rendelkezésükre. Megtisztelő bizalmát ezúton is köszönöm!

– Közel 800 társasház van a kerületben – mondta Nagy Andrea képviselő, a Szövetség az Európai Erzsébetvárosért frakció egyik képviselője. – A
társasházi pályázat, amit szinte minden lakóközösség megváltásként vár,
a kihirdetéskor néha öröm, néha bánat. Sajnos a pályázaton kívül, egyéb
forrás nagyon kevés van, amivel a társasházak tudnának élni.
Ami talán ennek ellent mond, az,
Nagy Andrea képviselő
az évtizedek óta jó kezekben lévő,
gondos tulajdonosok és közös képviselet együttes munkája, meg egy kis szerencse a plusz bevételi forrásra.
– A tudatos, megfontolt, egyirányú gondolkodás rohamosan
viszi előre egy társasház életét. Nem volt ez így másképpen ennél a társasháznál sem. Hosszú évek, évtizedek fáradhatatlan és
összehangolt munkája jellemzi az itt élőket és közös képviselőjüket, Fehér Andrásnét, melynek gyümölcse egy szinte teljesen
felújított épület. Mint tudjuk Erzsébetváros épületei többségében elmúltak 100 évesek. Sajnos. Ha nem viseljük gondjukat
példa értékűen, mint ez a társasház, akkor nem csak esztétikai,
de komoly műszaki gondok is felmerülhetnek, melyre mindig
csak a felelősősöket fogjuk keresni, holott a „nem működésért”
mi magunk vagyunk a felelősek. Az ilyen és hasonló sikertörténetekhez, csak gratulálni tudunk! Így tovább! Vegyünk példát
a Péterfy Sándor utca 24-ről és a hasonlóan együtt gondolkodó
cselekvő lakóközösségekről.

»
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Szücs Balázs

„

Kisebbségek,
egyházak bemutatkozójára,
kulturális-, szociális intézmények
részvételére is
lehetőséget biztosított a civil rendezvény...

„

Egy gondolat. „Civil szervezetek tanácsnokaként és önkormányzati képviselőként egyik legfontosabb
törekvésem, hogy a kerületi lakosok
és a civilek minél inkább egymásra
találjanak. Ahol véget érnek az állam
lehetőségei, ott kezdődik a civil társadalom munkája, az emberség, az odafordulás, a tenni akarás világa”.
Ezen gondolatok mentén vett
részt Szücs Balázs egyházügyi és civil
szervezetek tanácsnok, a Szövetség az
Európai Erzsébetvárosért frakció vezetője, az október 3-ai Civil Korzón,
melyet hagyományteremtő szándékkal szerveztek kerületi civilek.
– A kerületi civil szervezetek közösségi működésének mozgatórugója
az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek
Szövetsége, ami Iván Géza elnök vezetésével igazi egységgé kovácsolta

a működési területükben más, egymástól független civil csoportokat.
A rendezvény megszervezésében
oroszlánrészt vállalt az Együtt Európáért Alapítvány, akik már több
sikeres rendezvényt, civil projektet
tudhatnak a hátuk mögött – mondta
a rendezvény után Szücs Balázs képviselő, aki maga is igyekezett segíteni
a civilek szervezőmunkáját.
– Kisebbségek, egyházak bemutatkozójára, kulturális-, szociális intézmények részvételére is lehetőséget
biztosított a civil rendezvény, ahol
nem csak bemutatkoztak a szervezetek, de az érdeklődőket sok esetben
interaktív programokkal, bemutatókkal is bevonták saját közösségi életükbe. Gyermekek, felnőttek egyaránt
megtalálhatták az őket érdeklő programokat, zenés gyermekműsorok,

» Visszakértük a rendőreinket!

Dr. Oláh Lajos

Több hónapos egyeztetések, levelezések eredményének könyvelhette el dr. Oláh
Lajos, Erzsébetváros országgyűlési képviselője, hogy fokozottabb rendőri ellenőrzésekkel, plusz létszámmal, összefogással igyekeztek a helyzetet normalizálni a
közbiztonságért felelős szervek a Bulinegyedben. Éppen ezért lepett meg mindenkit az a hír, hogy a menekültkérdés kezelése kapcsán, a kerületből is vontak el
rendőri állományt. Dr. Oláh Lajos véleménye szerint az egyik ügyet nem lehet a
másik súlyosbításával kezelni. Mint mondta, a kerületben történt lövöldözés is azt
jelzi, hogy itt van szükség a helyi rendőri erőkre, ezért levélben fordult azonnali
intézkedést kérve a kerület rendőrkapitányához, valami írásbeli kérdést intézett az
illetékes miniszterhez is, kezdeményezve, hogy azonnal vezényeljék az erzsébetvárosi rendőröket vissza a szolgálati helyükre.

ERZSÉBETVÁROS
2015
OKTÓBER
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er 22 .
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» Civil rendezvény
a Klauzál téren

Október 3-án JÓ7Civil Korzó elnevezéssel rendezvényt
tartottak a Klauzál
téren az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetsége
és az Együtt EuróMoldován
László
páért Alapítvány
közös rendezésében. Majdnem harminc szervezet
részvételével, a kerületi nemzetiségek
egy részének megjelenésével, ingyenes színpadi produkciókkal, gyerekprogramokkal és civil utcával várták a
látogatókat a – remélem, hagyományteremtő – rendezvényen, melyen lehetőség nyílt tevékenységük, céljaik megismertetésére.
Megítélésem szerint a kerületi civil
szervezetek nagyon fontos – sokszor
hiánypótló – tevékenységet végeznek, nonproﬁt módon, az államtól függetlenül, sokszor helyette. Önkéntes,
önszerveződő alapon a közjó javára
működnek. Azért örültem nagyon a
Klauzál téri rendezvénynek, mert azt
szeretném, ha az erzsébetvárosiak
jobban megismernék ezen szervezetek tevékenységét, részt vennének
bennük, támogatnák őket. A sokszínű
Erzsébetvároshoz a pezsgő civilszervezeti élet is hozzátartozik!

bábelőadás, közlekedésbiztonságot
oktató mini ring, család- és kutyabarát
események, színielőadás és koncertek
tették még vonzóbbá az egyébként
is színes rendezvényt. Önkormányzatunk és a kerület lakói köszönettel
tartoznak a szervezőknek és a résztvevőknek is, a színvonalas, igazi vásári,
mégis kulturális hangulatot, összetartozást idéző eseményért. Várjuk a
folytatást!

» Fogadóóra

November 4-én,
szerdán, 16:30
és 18:00 óra
között Szávay
István, a Jobbik
országos alelnöke és Stummer
János önkormányzati képviselő fogadóórát tart, a Jobbik, Hernád utca 38.
szám alatti irodájában. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
w w w. er z s eb e t var os . hu
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25 éve tartották az első szabad
Beszélgetés Molnár István képviselővel. 1990. szeptember 30-án és október 14-
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önkormányzati választásokat

én tartották Magyarországon – így Erzsébetvárosban is – a rendszerváltás utáni első szabad
önkormányzati választásokat, akkor még két fordulóban. Ebből az alkalomból beszélgetünk
Molnár István önkormányzati képviselővel, akit 25 évvel ezelőtt választottak először képviselővé Erzsébetvárosban.
hosszan szólt hozzá, ahogy csak akart. Persze mikrofon is csak egykét darab volt, így azt is körbe adogattuk. Az üléseink maratoni
hosszúra nyúltak. Volt, hogy elkezdtük reggel 10 órakor, éjfél után
a polgármester felfüggesztette azt azzal, hogy másnap reggel 8 órakor folytatjuk, és akkor is eltartott délutánig.

25 évnyi emlék

– Negyedszázad hosszú idő, különösen olyan területen, ahol újból és újból megméretődik az ember négyévente a választásokon. Ön is így látja?
– Csak az elmúlt hetekben kezdett tudatosodni bennem az eltelt
idő nagysága. A Fővárosi Önkormányzatból kerestek meg azzal,
van-e emlékem 1990-ből, mert kiállítást szerveznek az évforduló
kapcsán. Ekkor szembesültem azzal, hogy életem közel felét töltöttem el úgy, hogy kerületi képviselő is voltam.
– Ez hány ciklust, hány választást jelent, emlékszik mindegyikre?
– Természetesen mindegyikre emlékszem, hiszen az egy felemelő, izgalmas és semmihez nem hasonlítható érzés, amikor emberek
ezrei elmennek szavazni, és szavazatukkal döntést hoznak, egyben
véleményt is mondanak a munkámról. Összesen 6 alkalommal indultam, és minden esetben megnyertem egyéni körzetemet, ha jól
emlékszem 44 és 53 % közötti eredményeket értem el. 1990-ben a
Garay tér és környéke volt a választókerületem, 94-ben munkám
miatt nem indultam, 1998-tól pedig az Almássy tér tágabb körzete,
az Erzsébet körút – Wesselényi utca – Rottenbiller utca – Dohány
utca által határolt terület lakóinak vagyok az egyéni képviselője.
– A sikerek mennyiben tulajdoníthatók az Önt támogató pártoknak, szervezeteknek, és mennyiben az Ön személyének?
– 1990-ben és 1998-ban is – ha őszinte akarok lenni – a választók
nem nagyon ismerték az induló jelölteket, így egyértelműen a pártszínek döntöttek, az én esetemben is. 2002-től azonban úgy érzem,
hogy egyre nagyobb teret kapott a személyes munkám megítélése.
Ezt bizonyítja, hogy bárhogy szűntek meg, vagy változtak az engem
támogató szervezetek, ez nem befolyásolta az eredményemet.

Egy 16
évvel ezelőtti
testületi ülésen
1999-ben. A
képviselők még
egymásnak
háttal is ültek,
az anyagok,
mint látható,
hatalmas papír
halmokban
borították be az
asztalt.

Amatőrként kezdtük
Erzsébetváros sok-sok lakóját ismertem meg az eltelt
25 esztendő alatt. Ezen kapcsolatok közül mindig büszkén fogok emlékezni arra, hogy Antal Imre is kitüntetett
barátságával. A kép a kiemelkedő művész kedvenc vendéglőjében, a Damjanich utcai Piroskában készült.

Humorral

– Ilyen feltételek mellett biztos számos, ma már megmosolyogtató jelenet fordult elő.
– Vegyünk például egy költségvetést érintő javaslatot. Ha ilyen
hangzott el, Faragó János, az első polgármester kért egy kis időt,
és elővett egy A/5 méretű kockás füzetet. Ebben vezette a kerület
költségvetését! Radírozgatott, javítgatott, összeadott, kivont – mi
addig ültünk és vártunk –, majd közölte, hogy van-e rá pénz. Ha
valaki módosító indítványt akart tenni, az szünetet kért, leírta kézzel egy papírra, kivitte a polgármesterhez, aki felolvasta és szavaztatott, persze csak akkor, ha más nem tett újabb javaslatot, mert
akkor kezdődött minden elölről.

Összehasonlítás

– Visszatérve az első önkormányzathoz, mi volt az, ami különbözött
a mai önkormányzati élethez képest?
– Inkább megfordítanám a kérdést, mert szinte alig van hasonlóság. Kezdjük ott, hogy Erzsébetvárosnak akkor még több mint
90 ezer lakója volt a mai 55 ezerrel szemben. Így a testület 18 egyéni és 14 listás képviselővel 32 tagú volt. (Most 12 egyéni körzet és
5 listás hely után 17 fő alkotja a testületet.) Alig láttuk egymást,
annyian voltunk. Ma már szinte elképzelhetetlen, de nem volt számítógép, internet, mobiltelefon, minden papíralapon történt. Sokaknak lakástelefonja sem volt, így mindig, mindenhova futárok
szaladgáltak az üzenetekkel, anyagokkal. Egy ülés előtt 10-20 kiló
papír érkezett, ezért a képviselőknek óriási postaládákat kellett beszerezniük, de gyakran abba sem fért bele a sok anyag, így egyszerűen a lakásajtóba tették le azt. Nem volt szavazógép, kézfeltétellel
szavaztunk, amit szép lassan egy hivatalnok számolt, persze ennyi
embernél ez gyakran káoszt okozott. A hozzászólók kézzel jelezték
szándékukat, ezt egy alpolgármester próbálta követni úgy, hogy papíron rubrikázott. Mindenki minden kérdéshez annyiszor és olyan

– Összehasonlítva tehát, az akkori képviselői munka nehezebb volt?
– Mi teljesen amatőrök voltunk. A nemrég alakult szervezetekből ad-hoc módon indított jelöltek úgy érezték magukat, mintha
a Holdra kerültek volna. Én például soha nem voltam előtte a „Tanács” épületében sem. Többen azért kerültek be, mert jó helyen
laktak a kerületben. „Te a Dózsa György út elején laksz, jaj de jó, akkor te indulsz a 18. körzetben, jó?” A posztok elosztása is hasonló
„elven” működött. „Te ügyvéd vagy? Oké, te leszel a jogi bizottság
elnöke.” „Te gyógymasszőr vagy? Akkor biztos ismered az egészségügyet, te leszel az Egészségügyi Bizottság elnöke.” Ma ez már nem
így van, a képviselők kiválasztása, hozzáértése nem is hasonlítható
a hőskorszakhoz. A tavalyi választáson például az előző ciklus képviselőinek fele ismét mandátumot nyert, így a folyamatosság és az
ügyek gördülékeny továbbvitele biztosítva volt. A hivatal profin,
szakszerűen dolgozik, készít elő, így a képviselőknek a legjobb döntések meghozatalára kell csak koncentrálniuk.

Üzenet
Az önkormányzat minden
képviselőnek
biztosítja a
képviselői
munkához
szükséges
feltételeket,
többek közt a
saját irodát is.

Ez a kép már a jövőről szól. Erzsébetváros ifjú lakója,
Szokol Szonja, az augusztusi szingapúri úszó iﬁ vb-n 6.
helyezést ért el 100 méter pillangón, majd a hollandiai
Dordrechtben, az iﬁ EB-n 2. lett 50 méter pillangón. A
17 éves tehetség a jövő évi olimpiát tűzte ki céljának,
Rióba szeretne eljutni, erre az erős magyar mezőnyben
100 méter mellen van esélye. Szurkoljunk a sikeréhez!
ERZSÉBETVÁROS » 2015 OKTÓBER

ERZSÉBETVÁROS » 2015 OKTÓBER

– Mint az egyetlen képviselő, aki gyakorlatilag folyamatosan jelen van
1990 óta, mit tart a legfontosabbnak, mit üzenne egy gondolatban?
– Annyit javítanék, hogy ketten vagyunk, akik képviselőkké
váltunk 1990-ben, hiszen Vattamány Zsolt polgármester is képviselő lett Nyíregyházán, mint az ottani legfiatalabb megválasztott
testületi tag. Persze az, hogy ketten vagyunk, nem változtat azon,
hogy néha eszembe jut, jelenlegi képviselőtársaim közül néhányan
az általános iskolát kezdték, amikor először képviselő lettem. De
mindegy az életkor, mindenkinek azt tudom csak tanácsolni, szeresse az itt lakókat, választókörzetét és Erzsébetvárost, mert, ha így
érez, a többi már magától jön.
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Nem akarunk
a parkolók
helyén is
teraszokat...
A lakók is tiltakoznak. Október el-

Vérbefojtott szabadságharc
Október 6-án a Klauzál téren elhelyezett Kopjafánál emlékeztünk az aradi vértanúkra. A kerületi iskolák magas színvonalú műsora közben a 13
kivégzett hős mellett mindazok áldozatára is emlékeztünk, akik az 184849-es szabadságharcban életük árán is küzdöttek a forradalom eszméiért
magyarként vagy más nemzet gyermekeként.
Tisztelettel helyeztük el az MSZP Erzsébetvárosi Szervezete és szimpatizánsai nevében koszorúnkat, emlékezve: Lázár Vilmos ezredesre, Dessewffy
Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József tábornokokra, akiket golyó általi halálra ítéltek, Lovag Pöltenberg Ernő, Láhner György, Knezich Károly, Nagysándor József, Gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich
János, Gróf Vécsey Károly és Török Ignác tábornokokra, akiket kötél általi
halálra ítéltek, valamint gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre, akit
MSZP-FRAKCIÓ
ugyanezen napon végeztek ki Budapesten.

Emlékezzünk tisztelettel
Búcsú a volt köztársasági elnöktől. Október 6-án,
életének 94 évében elhunyt Göncz Árpád köztársasági elnök,
József Attila-díjas magyar író, műfordító és politikus.

Emberi személyisége, tartalmas, küzdelmes és aktív életútja utolsó mérföldkövénél egy rá emlékező így jellemezte: „Lehet, hogy Ő volt az utolsó,

aki soha nem tévesztette össze a szeretet
hatalmát a hatalom szeretetével. Minden ember barátja volt.” A mi barátunk
is volt.
Beiktatási beszédében elmondottak
szerint élt és mutatott példát: „Nem
vagyok, nem lehetek pártok, pártérdekek szolgája – világéletemben, pártban
és párton kívül, a nemzet függetlenségét, a szabad gondolatot, szabad szót, a
szabad hazában szabad hit gondolatát,
a társadalmi igazság emberi jogokban
kiteljesedő, megkülönböztetést és kirekesztést el nem ismerő védelmét szolgáltam és fogom szolgálni.”
Erzsébetváros szocialistái-demokratái fejet hajtva, tisztelettel búcsúznak.

sejétől hatályosak a közterületek használatáról és rendjéről szóló helyi rendelet
módosításai, amit a képviselő-testületi
többség a szeptemberi ülésén elfogadott. Ujvári-Kövér Mónika és frakciója, a
Szövetség az Európai Erzsébetvárosért a
többségi döntés ellen szavazott.

A képviselő asszony hozzászólásának elején közölte, hogy a rendelet
kiegészítésére valóban több esetben
is szükség van, így indokolt néhány
paragrafus módosítása. Azonban
véleménye szerint egy ilyen jellegű
Ujvári-Kövér
módosítást csak és kizárólag akkor
Mónika
lehet elfogadni, ha annak minden
pontjával egyet lehet érteni. Ezzel
...nem hiszemben a szóban forgó módoányzik, hogy az
sításnál a teljes „csomag” tartalegyébként is szűk mazott olyan indítványt is, mely
területen még
által egyértelműen csorbulnak az
teraszokkal is
Erzsébetvárosban élők jogai.
„színesítsük” a
– A testület többsége által elBulinegyedet.
fogadott rendelet lehetővé teszi,
hogy további területeket, jelen
esetben akár parkolóhelyeket adjon át az önkormányzat vendéglátó teraszok, előkertek létesítésére. Habár
fontosnak tartom a helyi vállalkozások működésének
támogatását, de csak és kizárólag abban az esetben, ha
ezzel nem csorbul a lakóközösségek érdeke. Márpedig
ez esetben ez nem mondható el – hangsúlyozta UjváriKövér Mónika. Ez a rendeletmódosítás tehát több
ponton is problémás. Sérti a lakók pihenéshez való
jogát azzal, hogy újabb teraszok létesítésére ad módot,
mindezt teszi úgy, hogy a lakóktól vesz el, az egyébként
is szűkre szabott darabszámú parkolóhelyekből.
A lakossági vélemények közvetlenül ugyan nem
hangzanak el a testület ülésén, azonban online fórumokon nem kell kutatva keresni a döntés ellen tiltakozó véleményeket. Mi a kerületi lakók által megválasztott képviselők vagyunk, kötelességünk a lakosság
jogait szem előtt tartva meghozni döntéseinket – nyilatkozta a képviselő.

„
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Döcögős ERVA-ügyintézés

Lakosságbarát ügyintézés. Az Erzsébetvárosi Vagyonkezelőnél nem csak az önkormányzati határozatok végrehajtásával, a kerületi vagyon kezelésével foglalkoznak, hanem sok-sok lakossági ügyfél problémáival, ügyeivel, kérdéseivel is. Ám mintha kissé döcögősen haladna a lakossági ügyintézés, dr. Oláh
Lajoshoz legalábbis egyre több panasz érkezik.
A kerület országgyűlési képviselője
nem csak a kerületet, de a kerületi lakókat is közvetlenül képviseli. A hozzá érkező kerületi panaszokat pontosan olyan prioritással kezeli, mint az
országos ügyeket, betartva a hivatali
utakat. Amikor azonban tömegestől
érkezik egy adott kérdéskörben panasz hozzá, akkor azonnali választ,
reakciót sürget az illetékes helyi vezetők részéről.
– Az elmúlt időszakban számos lakossági panasz érkezett hozzám azzal
kapcsolatosan, hogy az ERVA Zrt.hez érkező megkeresésekre hosszú hetekig, hónapokig, extrém esetben akár

egy évig nem érkezik válasz - mondta
dr. Oláh Lajos. – Véleményem szerint
elengedhetetlen követelmény, hogy a
gondjukkal, megoldandó ügyeikkel,
esetleges panaszukkal az önkormányzathoz, vagy annak cégeihez forduló
kerületi lakosok leveleikre, megkereséseikre időben megfelelő választ
kapjanak. Ezen tartalmú levéllel
fordultam Vattamány Zsolt polgármesterhez, sürgetve mielőbbi intézkedését a helyzet rendezésére. Amíg
a hivatali ügymenet akár heteket is
igénybe vehet, a lakóknak, lakóközösségeknek a legtöbb esetben nincs
ennyi várakozási idejük. A panaszok

széles körben, az ügyintézés menetétől, a köztisztasági problémákon keresztül a határidők be nem tartásáig
mindenről szólnak, és nem feltétlenül gondolom, hogy minden esetben
egy ügyintézőn csúsznak el a dolgok.
A tudomásomra jutott információk
szerint az ERVA belső ellenőrzése
is tárt fel hiányosságokat, működési
rendellenességeket. Fentiek tükrében
mindenképpen szeretném elérni egy
olyan működési rendszer kialakítását,
ahol nyomon követhető a lakossági
panaszok kezelése és mely által záros
határidőn belül a problémák megoldásra találnak.

Dr. Oláh Lajos
Erzsébetváros
országgyűlési
képviselője

A „zöldebb” lakóházakért!

Akik nyertek. Idén került kiírásra a „Zöld a ligeten túl” pályázat, többek között a VII. kerület lakói részére

is. A pályázat elsősorban az épületek belső udvarának növényesítésére, az ott élők környezetének zöldebbé
tételére nyújtott lehetőséget.

„

MSZP-FRAKCIÓ
ERZSÉBETVÁROS » 2015 OKTÓBER

Nagy Andrea

Nagy Andrea képviselő választókerületében 2, a kerületből összesen 3
társasház vett részt a pályázaton, a
Dembinszky utca 4., a Dembinszky
utca 29., és a Garay utca 34. Mindhárom ház megnyerte a maximális
1 millió forintot pályamunkájával,
utóbbi társasház pedig különdíjat
érdemelt ki.
– Nem mehetünk el amellett szó
nélkül – mondta Nagy Andrea –,
hogy a társasházakban a lakók, számvizsgálók kezdeményezték és koordinálták a pályázatot, a közös képviselők segítségével. A lakóközösségek
ilyen együttműködése nagyszerű
példa a kerületi lakók előtt.
ERZSÉBETVÁROS » 2015 OKTÓBER

„

A lakóközösségek ilyen
együttműködése
nagyszerű példa
a kerületi lakók
előtt.

„

A Garay utca 34. társasházban
Kúr Edina, az egyik tulajdonos szervezte a munkálatokat, és nyilván
nagy sikerrel, hiszen az Liget Zrt.
különdíjra tartotta a pályamunkát
érdemesnek!

– Ezúton gratulálok a sikeres és
nyertes pályázatot benyújtott társasházaknak! Örömmel segítenék további lakóközösségeknek is az ilyen
jellegű lehetőségek kiaknázásában.
Várom a jelentkezésüket!
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Teljes állagfelmérést a közútjainkra!

ben, a teljesen civil alapítású Csillagok Házában, Seress Rezsőre és a házban egykor élt hírességekre emlékeztek a lakók
és az érdeklődők.

Hol szakadhat még be?

A nyár végi özönvízszerű esőzés több
kerületi ingatlanban és kerületi utcában is jelentős károkat okozott. Ráadásul nem csak az azonnali károk, de a későbbiekben kialakuló úthibák is jelzik,
hogy felül kellene vizsgálni a kerületi
úttestek állapotát. Ujvári-Kövér Mónika képviselő sorozatban jelzi a választókerületét érintő meghibásodásokat a
Hivatal valamint a polgármester felé,
utóbbi esetben nem csak a sürgős javítások okán. Leveleire válaszként az illetékes irodától azt a tájékoztatást kapta,
hogy a helyreállítást az önkormányzat
haladéktalanul megkezdte.
Javaslatában megfogalmazódott,
hogy a kerület többi pontján is rendelje el a polgármester az utak és járdák átvizsgálását, nehogy csak egy

Seress emléknap a Tüntetés
Csillagok házában a Városliget
Műsoros múltidéző. A Kulturális Örökség Napjai kereté-

Ujvári-Kövér Mónika

nem kívánt baleset után derüljön
fény az ilyen jellegű hibára.
– Az általam jelzett úthibák, illetve a 15-ös tömb körbekerítése után,
szeptember elején a Síp utca – Dohány utca sarkon ment tönkre, tulajdonképpen szakadt be a burkolat.
Ugyan itt nem történt baleset, de nem

„

Ugyan itt nem
történt baleset, de
nem lenne szabad
kivárni, hogy autó,
főleg, hogy akár
személyi sérülés
történjen.

„

lenne szabad kivárni, hogy vagyoni
kár vagy netán személyi sérülés történjen. Indokolja tehát, a kerület teljes
átvizsgálására vonatkozó javaslatomat
az a sorozatban előforduló kátyúsodás
és beszakadt burkolat, aminek javításáról, mivel a kerülethez tartozik, nekünk kell gondoskodni.

beépítése ellen
Nem kell ide a múzeumi
negyed! E hasábokon is már leír-

tam az LMP álláspontját: elutasítjuk
a tervezett múzeumi negyed Városligetbe költöztetését (júniusban az
erzsébetvárosi képviselő-testület elé
Moldován
terjesztettem az erről szóló állásfogLászló
lalás-tervezetemet, de sajnos leszavazták)! A liget Budapest második
legnagyobb zöld területe, közpark, és ebből következő
rekreációs funkcióit kellene erősíteni, feltételeit javítani,

Németh Gábor

A Csillagok Házát Németh Gábor
képviselő már korábbi lapszámunkban bemutatta olvasóinknak, mint
olyan példát, ami követnivaló lehet
a társasházi közösségekben élők számára. A Szathmáry Lajosné nevéhez
fűződő magán emlékház megszervezése nem állt meg azzal, hogy saját kis
múzeumot alakítottak ki a Dob utca
46/b. alatt. Hagyományszerűen ápolják a régmúlt emlékeit, rendszeresen
szerveznek kulturális eseményeket,
elsősorban Seress Rezső, a világ egyik
leghíresebb zeneszerzője emlékét
ápolva. A szeptember 20-i eseményen
Cselényi László és Berecz György
zenészek kíséretével felléptek Kemény Ágnes, Lambert Tünde, Görög
Hajnalka, Németi Pál, Szölősi Dávid,
Varga Gábor Vilmos, Turcsányi Béla,
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Galambszegi László, Vanya Róbert,
Venczli Gyula, Kárpáti Attila, Marton
József, Várszegi Dénes énekesek. Mellettük az esemény igazi meglepetése
a 84 éves Turcsányi Béla volt, aki személyesen is ismerte Seress Rezsőt. A
műsorban többek között beszélt ismeretségükről, valamint a múzeum rendelkezésére bocsájtotta másolatban,
a 60-as években kislányának dedikált
mesekönyvét és a feleségének dedikált
dalokat. Minden ilyen emléktárgy elhelyezésre került az aulában és megtekinthető az érdeklődők számára.
– Nyilván nem minden társasház
dicsekedhet el azzal, hogy az elmúlt
évtizedek alatt több, akár világhírű
személy is élt közöttük, ám minden
háznak megvan a múltja, és csak a
lakóközösségektől függ, hogy építenek-e maguknak saját jövőt – mondta
Németh Gábor képviselő. – Minden
tisztelet megilleti az alapító Szathmáry Máriát, és vele együtt köszönet
illeti, a rendezvény szervezésében
részt vállaló Varga Gábor Vilmost is.

hogy az itt élők – köztük az erzsébetvárosiak – életminősége javuljon. Erre a tervezett értelmetlen beruházás előrelátható költségvetésének töredéke elég lenne, viszont
tovább már nem halogatható! A múzeumi negyed Városligetben való megvalósulása ellen eddig is többen tiltakoztak, civilek, építészek, politikai pártok, urbanisták,
városvédők. Szeptember 26-án egy erzsébetvárosi és egy
zuglói civil szervezet szervezett tüntetést „Nem kellenek
monstrumok a ligetbe!” jelszóval. Az LMP segített a tervezett beruházás elleni aláírásgyűjtésben, saját kiadvány
megjelentetésével hívta fel a figyelmet a tüntetésre, és
aktivistáink szép számmal vettek részt magán a rendezM. L.
vényen is. Nem adjuk fel!

Megemlékezés az 1956-os forradalom vérbefojtásáról

November 4. 18 óra
HELYSZÍN: Budapest, Hunyadi tér, 56-os emlékmű
FELSZÓLALNAK: Szávay István országgyűlési képviselő és
Stummer János erzsébetvárosi önkormányzati képviselő
IDŐPONT:
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AKTUÁLIS

Másodszorra,
de kaphattak
támogatást

DR. KISPÁL TIBOR KÉPVISELŐ

» Képviselői fogadóóra

Molnár István képviselő továbbra is
szeretettel várja választókerülete lakóit közösségi vagy egyéni problémáik
megoldása érdekében, fogadóóráján,
minden hónap első péntekén 13-tól
14 óráig a Rózsa utca 3. szám alatti
(utcáról nyíló) Ifjúsági Klub helyiségében. A 462-3137-es telefonszámon,
vagy a molnar.istvan@erzsebetvaros.
hu email címen történő előzetes
egyeztetés esetén egyéb időpontokban is az önök rendelkezésére áll.

Az ünnepi istentisztelet szolgálói: Pelikán András másodlelkész, Szirmai Zoltán ny. lelkész, Aradi
»György
parókus lelkész, Gáncs Péter elnök-püspök, Frank Hegedűs anglikán lelkész

110 éves a fasori evangélikus templom. A Pesti

Szücs Balázs

Minden
hónapban
szeretnék bemutatni egyegy embert,
közösséget
vagy épületet
szűken és
tágabban
értelmezett
körzetemből.
Sorsuk, történetük miatt
érdemes
ﬁgyelni rájuk
vagy tanulni
tőlük.

Evangélikus Egyház Presbitériuma
1901-ben határozott arról, hogy a
szűknek bizonyuló Deák téri gimnázium bővítése céljából új helyen gimnáziumot és templomot emel. A Városligeti
fasorban található üres telket 1903-ban
vásárolták meg és egy zárt pályázaton
Pecz Samu műegyetemi tanárt kérték
fel a tervek elkészítésére. A gimnázium
1904-ben nyílt meg, a templomot 1905.
október 8-án szentelték fel. Pecz feljegyzései szerint a templom főhajójának
a tervezésekor a párizsi Sainte-Chapelle
gótikus temploma adta az ihletet. A
templom kora legjobb építészeinek,
művészeinek kéznyomát viseli magán.
Az oltárképet Benczúr Gyula festette és
a kisded Jézus születését ábrázolja, mint
a Világ Világosságát. A magyar főúri ruhában maga a festő látható. Az orgona a
méltán híres Angster József és fia műve,
amely mind a mai napig az eredeti hangzásvilágot szólaltatja meg. A padok
szlavón tölgyből készültek Kovács Zsigmond asztalosmester műhelyében, az 5
méter átmérőjű rózsaablak Róth Miksa
munkája, Jancsurák Gusztáv rézműves
a keresztelőkúttal az 1906-os párizsi világkiállításon díjat is nyert. A torony 55
méter magas, három haranggal.
Egy 110 éves évforduló mindig jó
apropó arra, hogy a múltba révedve
párás tekintettel mondogassuk, „régen

minden jobb volt”, még ha a legtöbb tekintetben ez nem is igaz. A fasori evangélikusok azonban láthatóan nagyon is
a mában élnek. A templom 110 éves évfordulójára szervezett Arc Sacra fesztivál programjai folyamatosan a jelennel
és velünk folytatnak párbeszédet: mit
gondolunk Istenről, magunkról, arról a
világról, ami körbevesz minket, mindezt az evangélium vonzásában.
Szeptember végén kiállítás nyílt
a templomról Kérges Máté fotóiból
Novotny Dóra grafikai tervezésével a
Magyar Írószövetség Klubtermében
(Bajza utca 18.) valamint Tettamanti
Zsófia textilgrafikáiból készült kiállítás „Testet ölteni - Bibliai történetek”
címmel. Többekkel együtt Lackfi János kortárs író mellett Fassang László
orgonaművész és Rohmann Ditta csellóművész is a gyülekezet vendége volt.
Október 10-én lelki töltekezést nyújtó
csendes nappal, 11-én pedig úrvacsorás
hálaadó istentisztelettel ünnepelt a gyülekezet Gáncs Péter elnök-püspök szolgálatával – nyilatkozta találkozásunk alkalmával Aradi György parókus lelkész.
A templomot naponta 10-13 és
14-17 óra között lehet megtekinteni
október végéig. Tettamanti Zsófia textilgrafikáit pedig hétköznap 9-13 óra
között október 22-éig a gyülekezeti központban (Damjanich u. 28/B.), előzetes
időpont egyeztetést követően pedig
máskor is (+36 1 322 2806).
ERZSÉBETVÁROS » 2015 OKTÓBER

Körzeti megbízottak a lakosságért
Erzsébetváros központi elhelyezkedése nemcsak a fővárost is meghatározó kulturális
centrummá, hanem bűnügyi szempontból is veszélyeztetetté teszi a kerületet,
ezért különösen fontos a kellő szakmai tapasztalattal, hely- és személyismerettel
rendelkező kollégák jelenléte.

A klasszikus körzeti megbízotti
(KMB) feladatokat a Magyar Köztársaság Rendőrségének Körzeti
Megbízotti Szabályzatában foglaltak
határozzák meg, melyek az ügyiratok
feldolgozásától, a lakossági fogadóórák
megtartásán át, a bűnmegelőzési tevékenységben és szabálysértési feladatok
ellátásában való részvételt jelentik,
mindemellett a körzeti megbízottak
közlekedésbiztonsági és közrendvédelmi tevékenységet is végeznek,
továbbá részt vesznek a bűnügyi felderítő munkában is.
A KMB fontos feladata a rendészeti
társszervekkel, civil szervezetekkel,
az önkormányzattal, az állami és
közoktatási intézményekkel, valamint
a kerületben élő, dolgozó vagy szórakozó állampolgárokkal való kapcsolattartás. Erre figyelemmel szolgálati
idejük túlnyomó részét a közterületen,
tehát a kerület utcáin, közösségi terein
töltik, de hívás esetén, illetve törvényi
felhatalmazás alapján a magánlakásokban is megjelennek. Összességében a KMB-s kollégák reprezentálják
a lakosság irányába a komplex rendőri
munkát, és közvetlen kapcsolattartás
útján szolgálják a kerület lakosainak
igényeit.
A kerület illetékességi területét a VII.
kerületi rendőrkapitányságon hét
külön körzetre osztották fel, melyeknek saját felelősük, körzeti megbízottjuk van. A kapitányság folyamatosan

A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságának elérhetőségei
1076 Bp., Dózsa György út 18–24.
telefon: 06 (1) 461-8100,
e-mail: 07rk@budapest.police.hu
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intézkedik annak érdekében, hogy
megfeleljen a lakossággal való közvetlen kapcsolatteremtés célkitűzésének
mind a bűnmegelőzés, mind a bűnfelderítés területén.
Ennek érdekében az alábbiakban
kívánjuk megismertetni mindenkivel
a lakóhelye szerint illetékes körzeti
megbízottját:
I. körzet: Dózsa György út–Sajó
utca–Garay tér–Péterfy Sándor utca–
Rottenbiller utca–Baross tér–Verseny
utca által határolt terület
Körzeti megbízottja: Forgácsné Kiss
Anikó r. főtörzsőrmester
II. körzet: Dózsa György út–Városligeti fasor–Bajza utca–Damjanich
utca–Nefelejcs utca–Péterfy Sándor
utca–Garay tér–Sajó utca által határolt terület
Körzeti megbízottja: Révész Gabriella
r. főtörzsőrmester
III. körzet: Rottenbiller utca–Lövölde
tér–Városligeti fasor–Bajza utca–
Damjanich utca–Nefelejcs utca–
Péterfy Sándor utca által határolt
terület
Körzeti megbízottja: Brutyó János
r. zászlós
IV. körzet: Rottenbiller utca–Király
utca–Vörösmarty utca–Almássy tér–
Tivadar utca–Szövetség utca–Rákóczi
út által határolt terület

Tájékoztatjuk Erzsébetváros
lakosságát, hogy az erzsébetvárosi
térfigyelő rendszer folyamatosan,
a nap 24 órájában működik.

Körzeti megbízottja: Balog Mihály
r. főtörzsőrmester
V. körzet: Rákóczi út–Erzsébet
körút–Király utca–Vörösmarty utca–
Almássy tér–Tivadar utca–Szövetség
utca által határolt terület
Körzeti megbízottja: Tóth Károly
r. főtörzsőrmester
VI. körzet: Erzsébet körút–Wesselényi utca–Kazinczy utca–Dob utca–
Károly körút–Rákóczi út által határolt
terület
Körzeti megbízottja: Váradi József
r. főtörzsőrmester
VII. körzet: Erzsébet körút–Király
utca–Károly körút–Dob utca–Kazinczy utca–Klauzál tér–Wesselényi utca
által határolt terület
Körzeti megbízottja: Gere Zsolt
r. főtörzsőrmester
Ezúton kérjük a tisztelt lakosokat,
hogy forduljanak bizalommal körzeti
megbízottjukhoz, aki jogellenes cselekmények észlelése esetén azonnal
felvilágosítást ad, valamint a bűncselekmények helyszínén hatékonyan
képes lefolytatni az adatgyűjtést
az elkövetők elfogása és az eredményes
felderítés érdekében.
Budapesti Rendőr-főkapitányság
VII. Kerületi
Rendőrkapitányság

Értesítési telefonszámok
„Telefontanú” zöldszám: 06 (80) 555-111,
107 vagy 112
w w w. er z s eb e t var os . hu

Közbiztonság

Idén, a júniusi határidőig, 239 társasház
nyújtott be pályázatot a kissé megkésve
kiírt társasház felújítási pályázatra. ErDr. Kispál Tibor zsébetváros a közel
1250, átlagosan 100
év feletti életkorú „lakóházainak” 1997
óta biztosít ilyen támogatást. Az idén
beadott pályázatok kicsivel több, mint
402 millió forint támogatást igényeltek, ami az önrésszel együtt 800 millió
forint felújítási munka szükségességét
dokumentálta. A költségvetési vita
kezdetekor rendelkezésre álló 60 milliós keretet ellenzéki javaslatra sikerült
87 millió forintra kiegészíteni, azzal,
hogy a forrás körülbelül 40%-a vissza
nem térítendő támogatás.
A képviselő-testület tagjainak egyhangú támogatásával, más költségvetési előirányzati sorok maradványát
átcsoportosítva, további 24 társasház kaphatott támogatást. A második
körben nyertes lakóházak kiértesítése
folyamatban van. Reméljük, hogy az
eddig kegyes őszi időjárás továbbra is
hozzájárul a munkák gond nélküli befejezéséhez a tél beállta előtt.
Az MSZP-frakció javasolja, hogy a
következő évben előbb kerüljön kiírásra a felújítási pályázat, egyszerűsödjön
a pályázat és a pályáztatás rendszere,
és a kerület működésének biztonságát szem előtt tartva a forrás összegét
2016-ban növelje az önkormányzat.

Hittel, nyitottan,
közösségben

A rendőrség szeme és füle
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A falrongálás nem művészet

Százház-piknik: együtt a lakossággal

Graffiti-mentesítés a kerületben

24

Ezért is döntöttünk az idén
úgy, hogy megkezdjük
eltávolításukat, ráadásul
a tapasztalatok azt mutatják, hogy rendezett környezetben csökken az önjelölt
„művészek” aktivitása.
Utóbbi azt is jelenti, hogy
a kulturált állapot ezek
után kevesebb anyagi ráfordítással is fenntartható.
Erzsébetváros ebben az esztendőben – közbeszerzés keretében – csaknem
nyolcmillió forintot fordít
a graffitik és az ugyancsak
illegálisan elhelyezett plakátok eltávolítására. A jövő
esztendei tervben már 30
millió forintot szán e célra
a városvezetés, melynek
szisztematikus felhasználásával gyakorlatilag
a teljes kerület megtisztítható. Az önkormányzat
ilyen irányú támogatását
társasházak is igényelhetik, emellett természetesen figyelmet fordítunk
a középületek falazatának
rendbetételére is.

A tavasszal megrendezett fórum után
ezúttal szeptemberben találkoztunk
a Százház utca környékén élő érdeklődőkkel, hogy meghallgassuk véleményüket, elképzeléseiket a Százház utca
1–27. alatti, jelenleg beépítetlen telek
hasznosításával, jövőjével kapcsolatban.
Jelenlévő kollégáimmal – Benedek
Zsolttal, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnökével, Bencsik
Mónika alpolgármesteri referenssel, Sólyom Bence önkormányzati
képviselővel és Bencze Györggyel,
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Dr. Bajkai István
alpolgármester

Díjtalan jogi tanácsadás is lesz a Klauzál téren
Ügyfelek a csarnokban

Ilyen volt...

A megújult Klauzál Téri Vásárcsarnok bizonyára már
a megnyitását követő első hetekben elnyerte kerületünk
lakosainak és valamennyi idelátogatónak a tetszését.
Célunk az volt, hogy ne csak egyszerűen egy műemléket állítsunk helyre, hanem hogy az korszerű és sokrétű
funkcióival szolgálja a lakosságot.

Persze, ahogy – sajnos –
létezik illegális falfirkálás,
úgy van legális graffitizés
is. Utóbbiakkal megtervezett és jóváhagyott módon
tehetjük szebbé az ódon
tűzfalakat, javítva is azok
műszaki állapotán. Ez egyben a falrongálás hatásos
kontrasztja.
Dr. Bajkai István
alpolgármester

teljesen önfenntartó komplexumot
kellene létrehozni, hiszen az önkormányzat büdzséje korlátozott.
A bevételt hozó működési lehetőségek közé tartozhatnak a szolgáltató
jellegű tevékenységek, így sportpályák, tornatermek kiadása, amelyeket
a kerületi iskolások természetesen
díjtalanul használhatnának. De volt,
aki korszerű bérlakások kialakítását és
hasznosítását is ide sorolta, vagy éppen
mélygarázs építését szorgalmazta.
Hasznos találkozó volt, mely a
hivatalos fórum lezárultával mégiscsak
némiképp piknikké alakult: közös
vacsorával és kötetlen beszélgetéssel
folytattuk a programot. Megállapíthattuk: kompromisszumokra természetesen szükség lesz, de a terület nem
maradhat gazdátlanul. A terveket
a lehetőségek és igények tükrében
kell kialakítani, és az ingatlant érintő
beruházásnak még ebben a ciklusban
meg kellene valósulnia.

Az új csarnokban ezentúl ügyeinket is intézhetjük
...és ilyen lett a megtisztított falfelület
Er z s éb e t város 201 5. o k tób er 22 .
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Ezek közé tartozik az az önkormányzati ügyfélszolgálat, amely a Klauzál téri csarnokban lehetővé teszi, hogy
az emberek ugyanott intézhessék hivatalos ügyeiket,
ahová bevásárolni vagy éppen találkozni járnak. Nagy
könnyebbséget jelenthet ez nemcsak az idősebb generáció tagjainak, akik bizony már nehezebben közlekednek, hanem mindazoknak is, akiknek szorosra szabott
az időbeosztásuk. Igyekezni fogunk ebben a „hivatalban”
is mindenkit a lehető leggyorsabban kiszolgálni.
Mindezt a lakosságnak nyújtott helyi ügyintézési
szolgáltatást tetézi, hogy ugyanitt díjtalan jogi tanácsadásra is számíthat az, akinek ilyen jellegű gondja van.
Látjuk, tapasztaljuk, hogy az emberek – persze nem
lehet mindenki jogász – sokszor értetlenül állnak még
egyszerű jogi problémák előtt is. Ebben kíván segíteni
önkormányzatunk kezdeményezése, melynek keretében
– egyelőre hetente kétszer két órában – az idelátogatók
jogi problémáinak megoldásához is igyekszünk segítséget nyújtani. Nincs kis ügy, sokszor már az is segít, ha
– akárcsak más esetekben már tesszük – meghallgatjuk
kerületünk polgárait. De amikor kell, tanácsot adunk.
Dr. Bajkai István alpolgármester
w w w. er z s eb e t var os . hu

Beszámoló

Beszámoló

Számos polgárnak okoznak mindennapi bosszúságot kerületünkben is az illegális graffitik.
Jóllehet, a magyar jog is büntetni rendeli a köz- és magánépületek elcsúfítását, időről
időre feltűnnek házainkon ezek a falfirkák.

az EVIKVÁR Kft. ügyvezetőjével –
örömmel vettük az érdeklődést. Bár
a szabadtérre tervezett piknik helyett
zárt térbe kényszerültünk a mostoha
időjárás miatt, az információcsere így is
segítséget nyújt majd számunkra az itt
megvalósítandó tervek kialakításában.
Az önkormányzat részéről arról
tájékoztattuk a megjelenteket, hogy
miután az ingatlan jogi sorsa végre
rendeződött, elhárultak az akadályok
a terület gondozása és fejlesztése elől.
A telek megtisztítása, parlagfű-mentesítése, bekerítése, kutyafuttató kialakítása máris elnyerte a környékbeliek
tetszését. Emellett ezúttal is megismerhettük az itteniek jövőre vonatkozó elképzeléseit.
Jóllehet, volt olyan felszólaló, aki
a zöldterület megőrzését tartotta
elsődlegesnek, a legtöbben egy olyan,
többfunkciós épületegyüttes létrehozása mellett érveltek, amely közösségi
programoknak adhat otthont, így
lenne mód sportolásra, kulturálódásra
is. Szóba került – és ezzel magunk
is egyetértünk –, hogy részben vagy
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segíthet.
Jól
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Ingyenesen hívható
Ingyenesen
hívható
telefonszámunk:
telefonszámunk:

06 80/20-44-89
06 80/20-44-89

Budapest, Dob utca 48.
Budapest,
Dob
utca 48.
Nyitva
tartás:
Nyitva
tartás:
H-K-Cs: 08:00-17:00
H-K-Cs:
08:00-17:00
Sz: 08:00-18:00,
P: 08:00-14:00
Sz: 08:00-18:00, P: 08:00-14:00

www.pannonhallas.hu
www.pannonhallas.hu

A KO C K ÁZATO K R ÓL KÉ RD E ZZE KE ZE LŐOR V OSÁT
A KO C K ÁZATO K R ÓL KÉ RDE ZZE KE ZE LŐOR V OSÁT
VAG Y O LVAS S A E L A H A SZNÁ LATI ÚTM UTATÓT.
VAG Y O LVAS S A EL A HA SZNÁ LATI ÚTM UTATÓT.
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Egyházak, templomok
Erzsébetvárosban valamennyi egyházi felekezet jelen van, a régmúltra visszatekintő
hitélet képviselői ma is aktív közösséget alkotnak, és szerves részei a VII. kerület pezsgő
életének. Rovatunkban az erzsébetvárosi egyházakkal kapcsolatos aktuális és hasznos
információkat, tudnivalókat olvashatják.

Golgota Keresztény Gyülekezet
A Golgota Keresztény Gyülekezet országos központja 2001
óta működik a volt Híradó Moziban, az Erzsébet körút
13-ban.
Országszerte 28 településen jött létre önálló gyülekezetük.
Az egyház felekezeti hovatartozását tekintve a klasszikus
neoprotestáns egyházi családba sorolható, már a kezdetektől fogva a baptista egyházzal működik együtt, illetve
hagyományosan jó kapcsolatokat ápol a többi egyházzal is.
A gyülekezet tagjai között rendkívül sok a fiatal, lassan
kinövik a 300 fős mozitermet, vasárnap négy istentiszteletet tartanak, hogy mindenki beférjen. 250 fős gospel kórusuk népszerű az országban és külföldön egyaránt, az épület
nem használt pincehelyiségeiben stúdiót és internetes
keresztény rádiót működtetnek (www.golgotaradio.hu).
Jellemzőjük a szolgáló egyház modellje, az erzsébetvárosi
önkormányzattal már 10 éve állnak szerződésben, és végzik
a kerületi hajléktalangondozás körüli teendőket, a Vörösmarty utcában nappali melegedőt is működtetnek saját
konyhával, de a fizikai ellátáson túl jelentős erőfeszítéseket
tesznek a hajléktalan emberek lelki újraépítése, a munka
világába való visszavezetése érdekében.
A volt Híradó Mozi előterében hangulatos, karitatív kávézót is működtetnek, hogy annak bevételeiből is támogatni
tudják a hajléktalan ellátót és a gyülekezet különböző szolgálatait. Munkájukat rengeteg lelkes önkéntes segítségével
végzik.
A Golgota Szeretetszolgálat számos cégtől kap adományokat, így az erzsébetvárosi önkormányzat szociális intézményeinek is átadtak az elmúlt években több mint 2000 db új
ruhaneműt és egyéb adományt, hogy annak elosztásában
közösen segíteni tudják a leginkább rászorulókat.
További információk és az istentiszteleteik megtekinthető
videós archívuma a weboldalukon:
www.golgotabudapest.hu
Istentiszteletek időpontja
vasárnap: 8.00, 10.00, 12.00
hétfő:
18.00
szerda:
17.00, 19.00
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Budapest-Klauzál téri
Református Egyházközség
Címünk: Bp. VIII. kerület, Gyulai Pál u. 9. (Rákóczi útról
nyílik, a Rókus kórház utcájában). Templomunk nincs,
260 ülőhelyes gyülekezeti termünkben tartjuk istentiszteleteinket az első emeleten. Hétköznaponként a földszinti
kisteremben vannak összejöveteleink. Nyitott közösségünkbe szívesen várunk minden érdeklődőt, minden
keresőt, aki szeret gondolkodni, aki szeretné megismerni
a Bibliát, Jézus Krisztust, és aki szeretne értékes, értelmes
és teljes életet élni. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani.
Rendszeres alkalmaink
•	Istentisztelet vasárnap 10.30
ezalatt gyermekmegőrzés és hittan a kicsiknek
•	Középkorúak bibliaórája a hónap első és harmadik
keddjén 19.00 óra
• Bibliaóra szerda 10.00 beszélgetéssel
•	Konfirmációi előkészítő 12–16 éveseknek – az időpont
még szervezés alatt. Várjuk a jelentkezőket!
• Ifjúsági óra: péntek este 18.00 óra
•	Bibliaiskola: előadások a Bibliáról
csütörtök este 18.00 óra
•	Filmklub: a hónap utolsó péntekén 18.00 órától filmvetítés megbeszéléssel
• Énekkari próba: pénteken este 17.30 és vasárnap 9.30
•	Hittanórákat tartunk óvodákban és a Kertész utcai
és a Trefort utcai iskolában.
•	Hivatalos órák: hétfőn és szerdán 10.00–12.00 óráig
(emeleten 29-es kapukód) és csütörtökön 17.00–18.00
óráig (földszinten 10-es kapukód)
•	Lelkigondozói beszélgetés, keresztelőre és esküvőre előkészítők, temetés előtti beszélgetés a lelkészekkel való
személyes megállapodás szerinti időpontban.
Telefon: (06 1) 268-9612 vagy mobil: +36 (30) 604-5747
E-mail: budapest-klauzal.ter@reformatus.hu
Honlapunk: www.refgyulai.hu
Mindenkit szeretettel várunk gyülekezetünkbe:
Karsay Eszter
lelkipásztor
w w w. er z s eb e t var os . hu
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jelentkezőket.
technológiának a kipróbálásához keresnek jelentkezőket.
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Szeptember 26-án délután immár második alkalommal tartották meg a közeli
Városligetben a 7. kerületi Futó- és gyaloglónapot. 2014-ben sikerrel debütált
a rendezvény, melynek nem titkolt célja, hogy az erzsébetvárosiak közelebb
kerüljenek a sporthoz és a sportos életmódhoz. Ezt a kerület a helyieknek
a nevezési díjból nyújtott kedvezménnyel is támogatta.

MEGHÍVÓ

Sportos kerület

ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC, VALAMINT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSÁNAK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
TARTOTT ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEKRE.

2015. OKTÓBER 22. (CSÜTÖRTÖK) 12.30, RÓZSÁK TERE 8.
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Hiába volt zord az időjárás, ez keveseket tántorított el, így végül 1300
nevezővel zajlott a futóesemény, amely
során négy versenyszám közül választhattak a résztvevők, akik között egy
kerékpárt is kisorsoltak.
A legtöbben az 5007 méteres számban
álltak rajthoz, s ekkor már az eső sem
esett. Ebben a számban – stílszerűen
7-es rajtszámmal – elindult Vattamány
Zsolt polgármester is, akivel a futás
után rövid interjút is készítettünk.
Pici kerület vagyunk, nagyon kevés
zöld felülettel. Ez a városligeti rész
– amely nem is tartozik a kerületünkhöz – az egyetlen, amely nagyon
közel van, és ki tudnak járni a lakók
sportolni. Az elmúlt évben rengeteg
fejlesztés történt az iskolai sport terén,
rekortán pályákat adtunk át, most
pályázunk műfüvesekre. Szeretnénk,
ha ehhez a kicsi, de nagyon sűrűn
lakott kerülethez tartozók mozogná-

Ünnepi műsor:

nak, ebben kívánunk példát mutatni,
ehhez pedig rendezvényeket szervezni.

’56 emlékezete – az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Iskola színi tagozatos
növendékeinek előadása

Gondolom, ezt a célt jól szolgálta a 7.
kerületi Futó- és gyaloglónap.
Igen, többen is neveztek, mint tavaly,
bár az eső szerintem néhányakat elriasztott.
Ön emiatt nem gondolkodott azon,
hogy mégsem áll rajthoz?
Amikor reggel kinéztem az ablakon,
erősebben esett az eső, de akkor is
úgy voltam vele, bármilyen idő is lesz,
nekem el kell indulnom, a nevemet
adtam ehhez a futóversenyhez. Rengeteg kollégám is itt volt, szerettünk
volna példát mutatni a fiataloknak.
De sokan álltak rajthoz az idősek
közül is.
Polgármester úr az 5007 méteres
távon indult, 7-es rajtszámmal, s időeredménye (29 perc 35 másodperc) azt
mutatja, rendszeresen sportol.

Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármesterének ünnepi köszöntője
Koszorúzás
Erzsébetváros Önkormányzata 11.00 órakor avatja fel a forradalom
kerületi helyszínének és hőseinek emléket állító táblát
az Erzsébet körút 6. szám alatti épületében.
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EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT!

Igen, hetente kétszer-háromszor szoktam futni, de szeretném még ennek
gyakoriságát és az edzések hosszúságát
növelni. A tavalyi időeredményemet
2 perc 13 másodperccel javítottam, ha
ugyanez jövőre is sikerül, az már egy
egészen elfogadható teljesítmény lesz.
Ezek szerint tervben van a folytatás?
Igen, a szervezőkkel beszéltem is már
arról, hogy hosszú távon gondolkodunk, bízom benne, hogy lesz majd
ötödik, tizedik és tizenötödik erzsébetvárosi futónap is. Reméljük, jövőre
jobb idő lesz, és még többen érkeznek.
Sportos és fitt:
10. DECATHLON FittAréna
október 31-én
•
•
•
•
•
•

13 000 m2 területen
több mint 150 óra és stílus
20 aktív színpad
több mint 200 fellépő
4000 m2 területű fitneszpark
és életmód expo
több mint 100 kiállító

Jegyek kaphatók a TEX és TicketPRO
jegyirodáiban.
Bővebb info: www.fittarena.hu
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Felhívás Erzsébetváros Kártya programban való
részvételre vállalkozásoknak
Tisztelt kerületi vállalkozók!
Erzsébetváros önkormányzata 2015-ben új, komplex, több
funkció lehetőségét magában hordozó kártyát vezet be
Erzsébetváros Kártya néven, mely kedvezményes vásárlás
és szolgáltatás igénybevételét biztosítja valamennyi kerületi
lakos számára.
Az Erzsébetváros Kártya programhoz bármely, Erzsébetváros területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező
vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozás csatlakozhat, és saját
hatáskörben dönheti el, hogy mely árukra vagy szolgáltatásokra milyen mértékű kedvezményt kíván adni.
A kártyaprogramra elfogadóhelyként jelentkezőknek az
önkormányzat megjelenést biztosít valamennyi médiafelületén (önkormányzati honlap, online rádió, nyomtatott sajtó),
valamint „Erzsébetváros Kártya Katalógus” nevű kiadványában megjeleníti a kedvezményt adó szolgáltatókat, a kedvezmények körét és mértékét.
Várjuk jelentkezésüket!
További információk
az Erzsébetváros Kártyáról és a csatlakozási
lehetőségről:
Telefon:
ERZSÉBETVÁROS
(+36 70) 539 6312
KÁRTYA
E-mail:
weboldal: www.erzsebetvaroskartya.hu | e-mail cím: varoskartya@erzsebetvaros.hu
evk@micebudapest.hu
Er z s éb e t város 201 5. o k tób er 22 .

„

Ibolyántúl” OLÁH

2015. október 30.
péntek 19 óra

IBOLYA
estje

Jegyárak: elővételben 2000 Ft, a helyszínen: 2500 Ft

Zongora: Furák Péter
Koncert és színházi este,
személyes hangvételű
„beszélgetéssel” egybekötve.
Csöndes feltárulkozás a
dalokon és az énekesnő
életének fontosabb
eseményein keresztül.

Rendező: Vörös Róbert

Az elhangzó dalok az
énekesnő saját régi és új,
zongorára hangszerelt
művei.
Meglepetésként zeneszerző
barátaitól, példaképeitől
hangzanak el ismert és
különleges dalok
(Pl: Cserháti Zsuzsa,
Kovács Kati, Presser Gábor,
Szenes Iván, stb).
K11 Művészeti és Kulturális Központ
1075 Budapest, Király utca 11.
telefon: 06 1/788-8139
k11muvkozpont@gmail.com
www.k11.hu
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Vasárnap is este 10-ig az Erzsébet körúton!
Dr. Nyerki Tibornéval beszélgettünk, akit tavaly neveztek ki személyi jogos vezetőnek
kerületünk legfiatalabb gyógyszertára, a Royal Gyógyszertár élére.

SISSI ŐSZI TÁNC
ÁNCHÉT

2015 NOVEMBER 14-21
a Bethlen Téri Színházban

Hétnapos, hét előadásból álló táncfesztivál a hetedik kerületben

A Dob utcai orvosi ügyelet a szomszédos utcában van,
a Király utcai villamos- és trolimegálló, illetve a mellettünk lévő két élelmiszerüzlet, a CBA Príma és SPAR is
késő estig tart nyitva. Igaz, március közepe óta vasárnap
már zárva vannak, de gyógyszertárunk egészségügyi intézményként nyitva lehet, így a belvárosban szinte egyedüliként
tartunk nyitva este 10-ig szombaton és vasárnap is, ügyeleti
díj nélkül!
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Mivel járt az Ön esetében az új munkakör betöltése?
Azt gondolom, akár nevezhetnénk kihívásnak is, mert egy
olyan gyógyszertár élére kerültem, amelyik ugyan már pár
éve megnyitott, de még mindig nem sikerült megfelelő
készlettel kiszolgálnia a betegeket, így sokan idővel már be
sem jöttek, ami a forgalmon is meglátszott.
Ezek után milyen változtatásokat hajtott végre?
Első dolgom volt, hogy a gyógyszertár készletét megemeljem, illetve optimalizáljam úgy, hogy ki tudjuk szolgálni
a környék lakosságát és a Dob utcai ügyeletről érkezőket,
illetve – mivel a Király utcai villamosmegállóban vagyunk
– az átmenő forgalomra is fel legyünk készülve.

Fővédnök: Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere

Akciós újságjuk is van?
Igen, tavaly csatlakoztunk a Kulcs Patikákhoz, így nagy
kedvezménnyel (15–45%-ig) tudunk havonta kínálni
a vásárlóknak több mint 40 féle akciós terméket az újságban, melyet a megjelenés előtti napon el is juttatunk
a környék lakosságához, illetve honlapunkra is feltöltünk
(www.royalpatika.hu).

Köszönöm a beszélgetést, és nagyon örülök, hogy a kerületünknek van egy olyan gyógyszertára, melyre bármikor
számíthatunk, még vasárnap is, este 10-ig, ügyeleti díj
felszámítása nélkül.
(x)
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Művészeti és Kulturális Központ
Cím: 1075 Budapest, Király u. 11. • www.eromuvhaz.hu
e-mail: k11muvkozpont@gmail.com • telefon: +36 (30) 915-2518
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu • telefon: 06 (1) 413-3550

OKTÓBER
24. szombat
¡ 10.00–11.00
BáboZoo gyerek bábszínház és kézműves
foglalkozás
¡ 15.00–17.00
Shalom Idősek Klubja. A Békét a Nemze
teknek Alapítvány összejövetele
¡ 21.00K11 Latin party
Kubai salsa táncoktatás és latin party
25. vasárnap
¡ 15.00–
IDŐSEK NAPJA Erzsébetvárosban

Közép-Európa Táncszínház
Kecskemét City Balett
Miskolci Balett
GG Tánc Eger
Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola
Duna Táncműhely
Hetedik kerületi díszvendég:

A gyógyszertárba belépve világos és letisztult bútorzat
fogadott, és ahogy láttam, a polcok felett betegségcsoportok is fel vannak tüntetve. Ez is az Ön vezetése alatt
változott?
Amikor márciusban a mindennap este 10-ig való nyitva
tartás mellett döntöttünk, az officina bútorzatát is átalakítottuk, és az átláthatóság érdekében kategóriákba rendeztük a vény nélküli, úgynevezett OTC gyógyszereket
és egyéb termékeket is, ezenkívül beépítettünk még egy
kasszát, így már 3 kiállással tudjuk kiszolgálni a betegeket,
ezáltal több idő marad az esetlegesen felmerülő kérdésekre,
beteggondozásra.

Látom, van akciós kártyájuk is. Mondana erről is pár szót?
Van egy úgynevezett bónuszkártyánk is, mellyel a vis�szatérő vásárlók 13% kedvezményt kapnak a vény nélkül
kapható gyógyszerek, egyéb termékek és a vényes nem
tb-támogatott gyógyszerek után is, így aki több recepttel
érkezik hozzánk, annak biztos, hogy lesz egy-két gyógyszere, amit kedvezményesen válthat ki nálunk.
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A fesztivál nyitóelőadása a házigazda
Közép-Európa Táncszínház Click című bemutatója.

2015. október–november havi programjai

Az ERöMŰVHÁZ összes programját a K11 Központban rendezik meg, mivel
a Wesselényi utca 17. szám alatti épületet felújítják.

Bihari János Táncegyüttes

27. kedd
¡ 17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának össze
jövetele (Helyszín: Dob u. 29.)
28. szerda
¡ 17.30–20.00
Zórád Ernő művészete
A Művészetbarátok Egyesületének
rendezvénye
29. csütörtök
¡ 10.00–11.00
Dúdoló – Babás-bábos foglalkozás
¡ 15.00–29.00
Nosztalgiatánc – élőzene: Rózsa Tibor
¡ 17.00–19.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték
30. péntek
¡ 19.00–
„Ibolyántúl” – Oláh Ibolya önálló estje

5. csütörtök
¡ 15.00–29.00
Nosztalgiatánc – élőzene: Rózsa Tibor
¡ 20.00–
PÁSZTORHÓRA – moldvai táncház
7. szombat
¡ 15.00–18.00
A Csend Fényei Klub összejövetele
hallássérülteknek
8. vasárnap
¡ 15.00–
A Takács Béla Zenebarát Kör zenés
délutánja
9. hétfő
¡ 18.00–
Prof. dr. Bagdy Emőke előadása
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10. kedd
¡ 17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának
összejövetele (Helyszín: Dob u. 29.)
11. szerda
¡ 17.30–
Visszapillantás Fejes Endre életművére
A Művészetbarátok Egyesületének
rendezvénye

2. hétfő
¡ 16.00–18.00
A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete
VII. kerületi csoportjának összejövetele

12. csütörtök
¡ 11.00–13.00
„Utazó” teaház – téma: Szálasi Ferenc
15.00–18.00
Nosztalgiatánc – élőzene: Rózsa Tibor
19.00–
Molnár Ferenc: Az ibolya – a Tükör-Kép
Társulat színházi estje

3. kedd
¡ 20.00–
Az In Line Group koncertje

14. szombat
15.00–
CSALÁDI NAP

NOVEMBER

2015. november 14.

4. szerda
¡ 17.30–20.00
A Művészetbarátok Egyesületének ren
dezvénye. Helyszín: Róth Miksa Emlékház

Ajánló

Promóció

Lehetséges, hogy a nagy készletből adódik, hogy mindennap, még vasárnap is nyitva vannak este 10-ig?
A készletből is, de inkább az elhelyezkedésünk alapján döntöttünk a nyújtott nyitva tartás mellett.

Az ERöMŰVHÁZ

* A belépőjegy árakról érdeklődjön telefonon, vagy személyesen.

Royal Gyógyszertár

15 óra

15 óra
Békaherceg

A Pódium Színház zenés mesejátéka
3-10 éveseknek

16 óra

Szalóki Ági triókoncertje
gyerekeknek „Körforgás” címmel

17 óra

Lackfi János író, költő előadása

10 éves kortól mindenkinek!

Termelői piac

K11 Művészeti és Kulturális Központ
1075 Budapest, Király utca 11.

József városb an

tel.: 413-3550 | www.eromuvhaz.hu | titkarsag@eromuvhaz.hu
A belépés díjtalan!
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Hazai termelők kínálnak friss
zöldséget, gyümölcsöt, húst, pékárut,
sajtot és különféle tejtermékeket
minden szombaton 8 és 13 óra
között a Palotanegyedben,
a Gyulai Pál utcában.
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SZO LG Á LTATÁ S
Vízszerelés, villanybojlerek vízkő
telenítése, javítása, fürdőszobák, wc-k
javítása, felújítása, szerelvények cseréje,
felszerelése. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06
(30) 447-3603
Gázkészülékjavító! HÉRA gázégők,
konvektorok, tűzhelyek, FÉG vízmelegítők javítása, karbantartása. Bán
László. Tel.: 06 (1) 220-9765, 06 (20)
432-5598

Mindenféle asztalosmunkát vállalok,
ajtó, ablak, bútor gyártása-javítása.
Regdon Csaba. Tel.: 06 (20) 957-9533,
06 (1) 284-9213
Tévéjavítás azonnal, helyszínen!
Digitális átállás! Mindig-TV dekóder
beüzemelés. Tel.: 06 (20) 471-8871
Ajtó–ablak javítás! Fa, műanyag
nyílászárók passzítása, szigetelése,
zárcseréje, átalakítása, felújítása
garanciával. Kiss Ernő asztalos.
Tel.: 06 (30) 447-4853
Lakatosmester gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés, rácso k, galériák
készítés, egyéb lakatosmunkák. Tel.:
06 (30) 299-1211

Hirdetés

Nagytakarítást, ablaktisztítást vállal
cégünk magánemberek otthonában.
Ha fáradt vagy elfoglalt, hívjon bizalommal! Tel.: 06 (20) 595-3057
Erzsébetvárosi gyorsszolgálat: dugu
láselhárítás, víz-, villany-, fűtés- és
gázkészülék-szerelés garanciával. Tel.:
06 (1) 292-1990, 06 (20) 334-3438

Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket
vásárolunk, és árverésre átveszünk.
VI. kerület, Andrássy út 16. Tel.: 06
(1) 266-4154. Nyitva: H–Sz: 10–17,
Cs: 10–19
Borostyánékszert aranyáron vásá
rolunk! 10 000–100 000 Ft-ig.
A sárga golyós akár 1000 Ft/gramm.
Arany, ezüst, hagyaték felvásárlása. VII. kerület, Wesselényi utca
19. Tel.: 06 (1) 317-9938, e-mail:
wesselenyigaleria@gmail.com
19–20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele
készpénzért. Díjmentes értékbecslés. Tel.: 06 (30) 949-2900, e-mail:
nemes.gyula@nemesgaleria.hu,
Nemes Galéria: 1024 Bp., Szilágyi
Erzsébet fasor 3.
Számítógép hibaelhárítás, -karbantartás, rendszertelepítés. Korrekt
áron, ingyenes kiszállással I., II., V.,
VI., VII., VIII., IX., X. ker. területén.
Tel.: 06 (20) 382-2787

EGY É B
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Egyetemista lányomnak keresek emeleti, felújítandó öröklakást készpénzfizetéssel. Magánszemély. Tel.: 06 (20)
496-6601

Narancsliget ruhabörze
szerdánként: Síp utca 17., 9
és 16 óra között. Minőségi
ruhák, cipők, kiegészítők,
egyedi akciók! facebook.com/
Narancsliget.Adomanykozpont

KORSZERŰSÍTSE VELÜNK NYÍLÁSZÁRÓIT!
FELÚJÍTÁS ELŐTT

FELÚJÍTÁS UTÁN

+5000 Ft-t fizetek vásárlás
esetén az újság felmutatásakor!
Régiségfelvásárlás készpénzért.
Vásárolok hagyatékot, antik és
modern festményt, mindenféle
régi bútort, ezüst és bronz
tárgyakat. Kiszállás díjtalan.
Markó István. Tel.: 06 (70)
6000-323, e-mail:
marko.antik@freemail.hu
Készpénzzel vásárolok 20–60 m2-es
felújítandó lakást-üzlethelyiséget!
Magánszemély! Lőrincz Péter.
Tel.: 06 (70) 383-5004
62 m2-es, második emeleti, kétszobás, önkormányzati lakás kisebbre
cserélhető ráfizetéssel. Tel.: 06 (20)
422-7303

EG É SZ S ÉG
Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfájdalmak kezelése, teljes testmas�százs. Szakrendelőben (Csengery u.
25.), vagy az Ön otthonában. Csipak
Zoltán gyógymasszőrtől. Tel.: 06 (20)
595-3057
Új alakformáló, erősítő, kardio-edzés
minden korosztálynak. facebook.com/
MatyasCardiobalett. Tel.: 06 (30) 5232322

AZ ÖN MESTERE
RÁCZ FERENC ÉS CSAPATA

KINEK AJÁNLJUK AZ ABLAKFELÚJÍTÁST?
Akinek műemléki ablaka van;
Aki meg akarja őrizni régi fa ablaka szépségét;
Aki igénybe venné Erzsébetváros
felújítási támogatását.
Bővebb információ:

www.ablakfelujitas.hu

RÁCZ

ABLAKFELÚJÍTÓ KFT.

ÉVTIZEDES TAPASZTALAT A FA ABLAKOK FELÚJÍTÁSÁBAN.
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+36 62/485-459
+36 20/351-1038
info@ablakfelujitas.hu
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