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Sári Judit

Folytatódik a TűzfalRehab

Lezárult a népszerű ablak-korszerűsítési
tender idei I. üteme, melyre 39 érvényes
pályázat érkezett. A támogatás célja, hogy
a lakások tulajdonosai csökkentsék a
zajártalmakat az utcai ablakok utólagos
hangszigetelésével, valamint javítsák a nyílászárók hőszigetelő képességét. A jelentkezések elbírálásakor előnyt élveztek
azok a lakások, melyek szomszédságában
vendéglátó és szolgáltató tevékenységet
folytatnak, továbbá kiemelt figyelmet
kaptak a jelentős zajhatással járó tevékenységek közvetlen környezetében található
ingatlanok is. A sikerrel pályázók számára
az önkormányzat összesen 7 millió forint
támogatást ítélt meg. A II. ütem kiírásáról az újságban és a www.erzsebetvaros.hu
weboldalon is tájékozódhatnak majd.

A kerület vezetése 2013-ban indította
útjára TűzfalRehab elnevezésű programját, melynek keretében számos kihasználatlan, esztétikailag kifogásolható
falfelület újult meg Erzsébetvárosban.
A lakosok és az ide látogató turisták tetszését olyannyira elnyerték a művészeti
alkotások, hogy nem volt kérdéses a projekt folytatása. A napokban együttműködési megállapodást írt alá Vattamány
Zsolt polgármester a dekorációkat
készítő céggel, melynek értelmében
további elhanyagolt állapotú tűzfalakat
renoválnak, illetve olyan képzőművészeti
alkotások kerülnek ezekre a felületekre
a jövőben, melyek javítják a lakosság
közérzetét és turisztikai szempontból is
előnyösek a városrész számára. „A híressé
vált tűzfalfestmények nagyban hozzájárulnak a kerület új arculatához, annál
is inkább, mert témájukban Erzsébetváros életéhez kötődnek. A kezdeményezés gyorsan népszerű lett, iskoláink
és óvodáink udvarain és sportpályáin
készített színes tűzfalak a gyerekek és
felnőttek kedvenceivé váltak. Tavaly
óta – egy pályázat keretében – a társasházakat külön is támogatjuk, ha saját
falfestményt szeretnének. Fontos azt is
kihangsúlyoznunk, hogy nem csupán a
képek díszítik a felületeket, hiszen a falakat közben renoválják is, vagyis a dekorációk a felújított tűzfalakra kerülnek”
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Erzsébetvárosi fiatal tehetségek
támogatása
Június 24-i ülésén a rendeleti
szabályozás szintjére emelte a
VII. kerület vezetése a fiatal
tehetségek támogatásáról szóló
szabályozást. Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a
gyermekek és fiatal felnőttek
tanulási, élet- és pályakezdési
esélyeinek növelésére, így a
köznevelési intézményekbe
járó tanulók részére térítésmentes, illetve kedvezményes juttatásokat biztosít.
A patronálás célja, hogy az
Erzsébetvárosban élő, a tudo-

mány, a sport vagy a művészet
területén – huzamosabb ideje
eredményeket felmutató –
kimagaslóan tehetséges fiatalok támogatására, tehetségük
kibontakoztatására, előmenetelük segítésére pályázat útján
anyagi hozzájárulást nyújtson.
Jelentkezésre jogosult az a fiatal, aki:
• VII. kerületi lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik, és 25. életévét
még nem töltötte be;

• a tudomány, a sport vagy
a művészetek területén legalább 2 éve eredményesen
szerepel, s ezt dokumentumokkal – díjjal, kitüntető
címmel, helyezéssel stb.
– alá tudja támasztani;
• a pályázati támogatást
valamilyen programon
(pl.: verseny) való részvétel megvalósításához vagy
magasabb fokú tanulmányi
előmenetelével kapcsolatosan felmerülő eszköz- és
költségigény finanszírozásához igényli;

Rekordméretű falfestmény készül Erzsébetvárosban
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Biztonságosabbak lesznek
a forgalmas kereszteződések
A főváros legforgalmasabb útvonalainak néhány kereszteződésében további
térfigyelő-kamerákat helyeznek ki. A bővítés Erzsébetvárosban három helyszínt érint: az Erzsébet körút–Wesselényi utca, az Erzsébet körút–Király
utca, valamint a Dózsa György út és az István út kereszteződését. Az új
közterületi kamerák kihelyezését az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság (ERI) kezdeményezte a fővárosnál, és működtetésüket is vállalta.
Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere kérdésünkre elmondta:
„Több szempontból is indokolttá vált a kamerák elhelyezése az érintett
közterületeken. Sok esetben a közlekedési szabálytalanságok miatt történnek balesetek ezeknél a forgalmas kereszteződéseknél, az ilyen helyzeteken
segíthetnek a térfigyelő kamerák felvételei. Egyrészt szeretnénk megelőzni
a baleseteket, másrészt, ha már bekövetkezett a baj, akkor a felvételek alapján könnyebben azonosíthatóak lesznek az elkövetők, és hatékonyabban
bizonyíthatóak a szabályszegések.”

• a fenti célok megvalósítására fordítandó összeg
(teljes költségvetés) legalább
10%-ával saját forrásként
rendelkezik.
A pályázati felhívást az ön
kormányzat honlapján,
az Erzsébetváros újságban,
valamint a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján
is megtalálhatják majd
az érdeklődők.
Er z s éb e t vá ros 201 5. július 2 3.

– mondta el Vattamány Zsolt polgármester. Az idei évben 6–8 tűzfal kap új
külsőt a kerületben: az Akácfa utcában
már megkezdődött a munka, de megújul többek között a Dob utcai általános
iskola és a Kópévár Óvoda falfelülete
is, mi több, az alsóerdősori iskolában
elkészül az eddigi legnagyobb, több mint
1000 négyzetméteres alkotás.

Aktuális

Aktuális

Varga Imre

Népszerű az önkormányzat nyílászárópályázata

Er z s éb e t vá r os 201 5. július 2 3.
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Aktuális

Emléktáblát kap
Gereben Ágnes

Az elmúlt négy évben mintegy 10 millió forinttal támogatta
Erzsébetváros vezetése a Péterfy kórházat. Idén újabb 2,5 millió
forint hozzájárulást kapott az intézmény. A Neonatológiai és
Csecsemő Osztály számára 1 000 000 forint értékben szereztek
be különösen fontos eszközöket, míg a fennmaradó 1,5 millió
forintot a Fül-, Orr-, Torok-, Gége-, Fej- és Nyaksebészeti Osztály kapta, amely 3 db vizsgáló fejlámpa vásárlására fordította az
összeget. „Számos alkalommal támogattuk már a Péterfy Sándor
utcai kórházat, hiszen nagyon sok erzsébetvárosi lakos egészségügyi ellátását biztosítja az intézmény. Az újabb segítséggel
a kórházban dolgozó kiváló orvosok sokkal jobb körülmények
között tudják ellátni a betegeket” – mondta el Vattamány Zsolt
polgármester.

Erzsébetváros önkormányzatának
képviselő-testülete
úgy döntött, hogy
Gereben Ágnes
történész, irodalomtörténész, műfordító,
kritikus, a Magyar
Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével
(2010) és Pro Urbe
Erzsébetváros díjjal
(2011) kitüntetett
egyetemi tanár emlékére a VII. kerület,
Damjanich u. 17.
szám alatti társasház
homlokzatára emléktáblát készíttet és
helyez el. Az emléktáblára kerül Gereben Ágnes arcképe, valamint egy rövid
memoár. Az elkészíttetés, a homlokzaton történő elhelyezés, illetve az emléktábla környezetét érintő felújítási munkálatok összes költségét az önkormányzat fedezi.
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Kínai festőművész kiállítása Kilenc új orvosi
a K11 központban
rendelőt adnak át idén
Egy hónapig volt látogatható a Xi Ximin kínai festőművész
Erzsébetvárosban
képeiből rendezett tárlat a K11 Művészeti és Kulturális Központban. A festmények valódi színt hoztak a központ falai közé: a
tradicionális témák és a művész által alkalmazott sajátos technika
páratlanná teszi ezeket az alkotásokat. Az egyedülálló kiállításon
egy-egy tájkép előtt mindenki magába szívhatta a kínai kultúra
különleges hangulatát. Erzsébetváros mindig is számos kulturális közösség találkozóhelye volt a múltban, s ez napjainkban sem
változott. „Nagy örömömre szolgál, hogy a K11 széles társadalmi
réteg kulturális igényeit kiszolgáló centrumként működik, hiszen
megnyitása óta különböző könnyűzenei koncertek, táncházak,
kiállítások, fórumok és kerületi ünnepségek egyaránt helyet kaptak itt, a Király utcában” – mondta el Vattamány Zsolt polgármester beszédében.

Folytatódnak a VII. kerületi felújítások, a legutóbbi ülésén két
épületben összesen kilenc új orvosi rendelő kialakításáról döntött
az erzsébetvárosi képviselő-testület. Az István utca 35. szám
alatti, jelenleg használaton kívüli helyiségben építenek ki 5 db
felnőtt háziorvosi rendelőt a szükséges vizesblokkokkal és váróhelyiségekkel. A Rottenbiller utca 12. szám alatti, jelenleg szintén
nem használt helyiségben pedig az átalakítást követően 4 db
gyermekorvosi rendelő fog működni. Vattamány Zsolt polgármester szerint mindkét rendelőintézet átadására ez év végéig sor
kerül, így az erzsébetvárosi betegek ellátásának színvonala tovább
emelkedik a kerületben. A beruházások az Erzsébet Terv fejlesztési program keretében valósulnak meg.

Gereben Ágnes kutatási területe a századforduló orosz
művelődéstörténete és a 20. századi orosz irodalom fehér
foltjai, valamint a posztszovjet térség helyzete volt. Állandó
műsora volt a Magyar Televízióban, számos publikációja
jelent meg az évek során. 2015. március 17-én hunyt el.

Béreljen helyszínt
a város szívében,
a K11-ben!
A K11 Művészeti és Kulturális Központ kiváló
helyszíne
•
•
•

civil szervezetek programjainak,
családi eseményeknek (ballagás, esküvő,
gyermekzsúrok), céges rendezvényeknek,
tréningeknek, kiállításoknak.

A terembérleti feltételekről az alábbi elérhetőségeken kérhet részletes tájékoztatást:
k11muvkozpont@gmail.com vagy
pesti.mark@eromuvhaz.hu
Augusztus első felében intézményünk udvarát felújítjuk, de ez idő alatt várhatóan jelen
leszünk az Ördögkatlan Fesztiválon, valamint találkozhatnak velünk augusztus 29-én
a Madách téren, az Örkény Kertben.
w w w. er z s eb e t varos . hu

Aktuális

Folytatódik a Péterfy kórház
megújulása

Tisztelt Szülők!

Szünidei ellátás a gyermekeknek

Felhívjuk az erzsébetvárosi elsős diákok szüleinek figyelmét, hogy az önkormányzat által biztosított ingyenes tanszercsomag tartalma idén az alábbiak
szerint alakul.

Erzsébetváros önkormányzata 2 millió 332 ezer forintot nyert
pályázaton, az összegből 100 rászoruló gyermek étkeztetését tudja biztosítani a nyári időszakban. Az igényeket az arra
rászorulók a nyári ebédbefizetések alkalmával jelezhetik. Az
étkezések befizetésének rendje a nyári táboroztatásban részt
vevő három kerületi iskolában (Baross Gábor Általános Iskola,
Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és
Szakközépiskola, Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és
Gimnázium) található meg.
Az étkeztetésen túl az önkormányzat segítséget nyújt a nyári
gyermekfelügyeletben is: ebben az évben is a teljes iskolai szünetet felölelve, azaz június 16-tól augusztus 31-ig hetente kb.
60 gyermek elhelyezését oldja meg összevontan, három kerületi
iskola segítségével. A kerület az idei költségvetésben a napközis
táborra 8 millió forintot különített el. A táborozási lehetőségről
a gyermekek és szüleik a pedagógusokon, az iskolákon, továbbá
a gyermekvédelmi szakembereken keresztül értesülhettek. Az
előzetes igényeket az iskolák – a korábbi évekhez hasonlóan –
felmérték, összesítették és az önkormányzattal egyeztették.

Tanszercsomag 2015
Minden elsős kisiskolás a tanévnyitón veheti majd át a csomagot, melynek tartalmát a kerületi iskolák közreműködésével
állították össze.
Füzet A/5 kockás: 4 db
Füzet A/5 vonalas: 4 db
Füzet A/5 sima: 2 db
Füzet A/5 hangjegy: 1 db
Leckefüzet A/5: 1 db
Órarend: 1 db
Grafitceruza: 1 csomag (6db-os) +
2 db márkás ceruza
Radír: 1 db
Színesceruza-készlet: 1 csomag

Vízfesték-készlet: 1 db
Gyurma (natúr): 1 db
Számláló korong: 1 csomag
Műanyag óra: 1 db
Hőmérő: 1 db
Vonalzókészlet (min. 4db-os):
1 csomag
Tisztasági csomag: 1 db
Ecsetkészlet (min. 6 db-os): 1 csomag
Postairon (2 színű, vékony): 1 db

Er z s éb e t vá ros 201 5. július 2 3.

Er z s éb e t vá r os 201 5. július 2 3.

Az óvodai nevelési év minden év augusztus 31. napjáig tart,
így ennek megfelelően az óvodák a nyári szünet alatt is biztosítják a gyermekek felügyeletét és étkeztetését.
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Száz éves a védőnői szolgálat
Éppen száz éve, 1915. június
13-án alakult meg Budapesten az Újvárosháza közgyűlési
termében az Országos Stefánia
Szövetség azzal a céllal, hogy
elősegítse az anya- és csecsemővédelem ügyét.

gyermek- és családvédelem
egyedülálló rendszere a száz
éve fennálló védőnői szolgálat.
A védőnők fő célkitűzése a
várandós nők számára bizto-

sított tanácsadás, a gyermekek fejlődésének figyelemmel
kísérése, az általuk gondozott családok egészségének
védelme. Erzsébetvárosban

mind a Rottenbiller utcai,
mind a Madách téren működő
védőnői szolgálat felújított
környezetben fogadja az édesanyákat és a gyermekeket.
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Idén a Rottenbiller utcai
védőnői szolgálat helyiségében
rendezték meg az ünnepséget, amelyen dr. Vető Marietta szociális ügyekért felelős
alpolgármester és dr. Makár
Orsolya, a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató
Központ igazgató-helyettese köszöntötte a kerületi
védőnőket. A magyarországi

közösségi termének bútorozására és közüzemi költségekre
költheti.

a részére
megítélt támogatást a templomban folyó felújítási, korszerűsítési munkálatokra, a lelkészi hivatal rekonstrukciójára,
korszerűsítésére és egyházi célú továbbképzések, konferenciák szervezésére használja majd fel.

plébánia

az összeget
a gyülekezeti hét költségeinek csökkentésére, a templom
és parókia biztonsági rendszerének kiépítésére, a gyülekezet

A Budapest-Fasori Református Egyházközség

A bizottság állandó hatáskörébe tartozik, hogy előzetesen véleményezze a
szakterületét érintő képviselő-testületi
döntéseket, javaslatot tegyen a képviselő-testület számára valamennyi önkormányzati díj és elismerés adományozására (ilyen például az Erzsébetváros
Díszpolgára, valamint az Egészséges
Erzsébetvárosért kitüntetés), az Erzsé-

betvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj odaítélésére illetve a szociális juttatásokra
és szolgáltatásokra benyújtott kérvények
fellebbezéseinek elbírálására. Dönt a fiatal tehetségek támogatásáról, a háziorvosok ellátási szerződéseiről, a közművelődési megállapodások beszámolóinak
elfogadásáról. Az állandó hatáskörökön
felül az adott évi költségvetési rendelet felhatalmazása alapján jellemzően
a sportszervezetek, civil szervezetek,
nemzetiségek, egyházak, nyári tábori
pályázatok támogatására vonatkozóan
is döntést hoz.

A Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottságnak (továbbiakban: MKSZB)
hét tagja van, a 2014–2019-es ciklusban
a következő önkormányzati képviselők alkotják: Tímár László (a bizottság elnöke), Benedek Zsolt, Devosa
Gábor, Kismarty Anna, Sólyom Bence,
Stummer János és Szücs Balázs. Az
MKSZB rendes üléseit minden hónap
harmadik keddjén tartja, de lehetőség
van rendkívüli ülés megtartására is. Ezt
a bizottság elnöke hívja össze meghatározott esetekben, például a polgármester
kérésére.
w w w. er z s eb e t varos . hu

Az idei költségvetésben az egyházak támogatására 38 millió
forintot irányzott elő a képviselő-testület, mely elosztásáról
egyedi kérelmek alapján született döntés.
A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség

Bemutatkozik a Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottság
Korábbi számunkban a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottságot mutattuk
be, most pedig a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság munkájáról olvashatnak bővebben. A bizottság
2010-ben jött létre, a humán területen
korábban működő bizottságok integrálásával. Ebből következően tevékenysége
szerteágazó, érinti az oktatás, a sport, a
kultúra, az egészségügy és a szociális ellátások és szolgáltatások területét.

Erzsébetváros mindig is sokszínűségéről volt híres. Az egykor fallal körülvett Pest
városában csak katolikusok lakhattak, más vallások képviselői a városfalon kívülre
szorultak, így például a lassan benépesülő, későbbi Erzsébetvárosba. A VII. kerületi
önkormányzat kiemelt célja a sokszínű vallásos élet fenntartása, támogatása, ennek
érdekében is segíti a kerületi egyházakat.

A képviselő-testület döntése értelmében a Szent Erzsébettámogatást kap a Rózsák terei templom külső
világításának és a plébánia épületének korszerűsítésére. kap
támogatást.

A Budapesti Görög Katolikus Egyházközség részére megítélt
hozzájárulás a közösségi és hittanterem, illetve a káplánlakás korszerűsítésére, felújítására használható fel.

az önkormányzat
által odaítélt támogatást tatarozásra, korszerűsítésre és
gyermektábor szervezésére fordíthatja.

A Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet

Idén a támogatásból a Budapesti Zsidó Hitközség felújítja
a gyülekezet műemlék székházát, megtisztítja annak homlokzatát, valamint a Goldmark terem és a Síp utcai székház
kamerarendszerét fejleszti, illetve a kerület két zsinagógájának élőerős őrzését biztosítja.
Az Amerikai Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Szakképző Iskola fenntartására és az épület karbantartá-

sára a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség szintén önkormányzati hozzájárulást kap.
eszközbeszerzésre, liturgikus kellékek vásárlására, működési, közüzemi
költségekre, élelmiszer- és egyéb segélycsomagok vásárlására kap juttatást a város vezetésétől.

A Budapesti Román Ortodox Egyházközség

A hagyományosan megrendezésre kerülő Sólet Fesztivál
megszervezése és lebonyolítása kapcsán felmerülő költségekre az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségnek is
támogatást nyújt az önkormányzat.
A Budapest-Klauzál Téri Református Egyházközség

hozzájárulást kap a gyülekezeti imaterem ablakainak
korszerűsítésére, felújításra, működési költségekre és egy
gyülekezeti kirándulás költségeinek csökkentésére.

Erzsébetváros önkormányzata idén 38 millió forinttal támogatja a kerület egyházait

Er z s éb e t vá ros 201 5. július 2 3.
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A Belvárosi Gyülekezet Alapítvány, a Budapesti Autonóm
Gyülekezet, a Golgota Keresztény Gyülekezet és a Rózsafüzér
Királynéja-plébánia támogatási kérelmének elbírálása még

folyamatban van.

w w w. er z s eb e t var os . hu
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Erzsébetváros is évről évre
megünnepli a védőnők napját,
ilyenkor adják át a szakmai
elismeréseket is.

Támogatás az egyházaknak
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Hőségriadó
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üvegtetejének sérült elemeit kicserélik, az 5. emeleti raktárak
falán és mennyezetén a beázásnak köszönhető foltokat pedig
javítják és felületkezelik, illetve cserélik a csapadékvíz-elvezető
csatornát, de a padlástér szükségszerű felújítása is szerepel a
tervek között. A bontási munkálatok befejeztével a felújítással
érintett helyiségek parkettájának felületkezelését is elvégzik.

Civil szervezetek Erzsébetvárosban
Erzsébetváros hivatalos honlapja 119
különféle civil szervezetet sorol fel, míg
az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetségének adatbázisában 400 szerepel.
A tavaly elkészült, civil szervezeteket
bemutató kötetben azonban már csupán
80 szervezet neve olvasható, míg az önkormányzat listája 128-at tart nyilván. Mint

látható, a számok ellentmondanak egymásnak, de hamarosan elkészül egy megbízható nyilvántartás, addig is biztosak
lehetünk abban: Erzsébetvárosban közel
száz aktív civil szervezet tevékenykedik.
Ezek a nem kormányzati, jobbára nonprofit szervezetek általában önszerveződők és

Erzsébetváros önkormányzata az
iskolai szünidő alatt a gyermekek
felügyeletét idén is napközis tábor
keretében biztosítja, megkönnyítve
ezzel a kerületi családok helyzetét. A tábor 12 hete alatt három
iskola közreműködésével változatos elfoglaltságokat kínálnak az
iskoláskorúaknak, emellett számos
egyéb ingyenes vagy kedvezményes
program is várja az erzsébetvárosi
gyerkőcöket. Vattamány Zsolt polgármester és Sólyom Bence önkormányzati képviselő, ifjúságpolitikai
tanácsnok július 14-én felkereste
az alsóerdősori iskolát, ahol közel
40 gyermek töltötte aznap a szünidejét. A diákok étkeztetését teljes
körűen ellátják a napközi ideje alatt, Sólyom Bence képviselő pedig
dobozos gyümölcslével is kedveskedett a táborozóknak, és egy-egy
játékos vetélkedőbe is bekapcsolódott a látogatás során.

Pályázati felhívás sportszervezetek támogatására
önszabályzók, amelyben a tagok önkéntes
munkát végeznek, működésüket a 2011.
évi CLXXV. törvény szabályozza.
Az impozáns számok ellenére a szervezetek nem igazán ismertek, hiszen tavaly
az ERöMŰVHÁZban, a civil szervezetek bemutatkozása alkalmával derült
ki, hogy a kerületiek mennyire keveset
tudnak a helyben tevékenykedő egyesületekről és alapítványokról, holott
a legfontosabb volna élővé, személyessé
és láthatóvá tenni mindazt, ami ma még
jobbára csak divatos szófordulat: civil
társadalom (societas civilis). Márpedig
a civil szervezetek értéke helyismeretükben, hozzáértésükben és tudatosságukban
nyilvánul meg.
A városrészben működő szervezetek közül
a nagy többség érdekképviselettel és kultúrával, míg a többiek egészségüggyel,
környezetvédelemmel, gyermek- és ifjúságvédelemmel, szociális ügyekkel és sporttal
foglalkoznak. Jelenleg a legfőbb célkitűzés, hogy az erzsébetvárosiakat pontosan
informáljuk arról, melyik szervezet mivel
foglalkozik, és hol található meg. Mi sem
természetesebb tehát, hogy ezentúl rendszeresen bemutatjuk a különféle kerületi
civil szervezeteket.

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

Július elején hőségriadóra figyelmeztetett az Országos
Meteorológiai Szolgálat. A hőhullámok idején, amikor
a külső hőmérséklet 35–39 fok közötti, az ideális benti
hőmérséklet 28 fok. A szakemberek ilyenkor nem győzik hangsúlyozni a fokozott folyadékpótlás fontosságát.
Erzsébetváros vezetése a hivatal épülete elé párakapukat helyezett ki, a legnagyobb hőségben pedig Benedek
Zsolt, Tímár László és Veres Zoltán önkormányzati
képviselők osztottak frissítőt a járókelőknek.

Er z s éb e t vá ros 201 5. július 2 3.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot ír ki erzsébetvárosi
sportszervezetek részére.
A pályázat célja: Erzsébetvárosi sportszervezetek támogatása
• utánpótlás-nevelés és a tehetséggondozás elősegítésében;
• sportszakmai feladatok ellátásában;

•
•
•

tornák, versenyek szervezésében;
a sport népszerűsítésében, az egészséges életmódra nevelést szolgáló
sportpropaganda szervezésében;
a lakosság minél szélesebb körének sportolásra, sport-rekreációra,
a szabadidősport gyakorlására való
ösztönzése érdekében végzett tevékenységében.

Budapest Százéves Titkai
A múlt évszázad tízes, húszas éveiben
egy újságíró, Tábori Kornél és egy
rendőr, Székely Vladimír egymás után
jelentették meg nagy népszerűségnek
örvendő, olvasmányos könyveiket a
korabeli bűnözés titkairól.
A kötetek most újra megjelennek,
ráadásul a Budapest Százéves Titkai
sorozat szerkesztője nem más, mint
dr. Székely Vladimír, az író unokája,
lektora pedig Székely Borbála, az író
ükunokája.
Most a Tudáspolc Könyvkiadó egy
sorozatban adja ki a hat kötetet, amelyek mindegyike megtartja az eredeti
grafikákat és formát is.
Er z s éb e t vá r os 201 5. július 2 3.

A pályázatot 1 példányban személyesen
kell benyújtani a Budapest Főváros VII.
Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri
Hivatalnál (1076 Budapest, Garay u. 5.),
a I. em. 114-es irodában.
A pályázat személyes benyújtásának
határideje: 2015. augusztus 28., 12.00 óra.
További információ és az adatlap a www.
erzsebetvaros.hu honlapon található.

Felújítják
a Dob utcát
Július 20-án megkezdődött a Dob utca Károly
körút–Kazinczy utca közötti szakaszának felújítása. A térkő burkolat megújítása a megnövekedett forgalmi terhelés következtében létrejött
állagromlás miatt vált szükségessé. A kivitelezési munka várhatóan 2015. július 31-én
fejeződik be. A 2015. 7. 20.–2015. 7. 31. közötti
időszakban a forgalmi rend az említett útszakaszon ideiglenesen megváltozik. A munkálatok
ideje alatt az útpályát teljes szélességében lezárják, ezért a jelzett időpontban itt a gépjárművek közlekedése és a parkolás nem lehetséges.
Az esetleges kellemetlenségek miatt a kivitelező a lakosság elnézését, türelmét kéri!
w w w. er z s eb e t var os . hu

9

P Á LY Á Z A T

Várhatóan október végére fejeződik be a Wesselényi utca 17.
szám alatti ERöMŰVHÁZ felújítása, csupán a lift beépítése
marad az év végére. A nyári-őszi munkálatok során a teljes
belső homlokzatot újrafestik, a földszinti belső udvar alatti
zárófödém rétegrendjének (csapadék elleni szigetelés, burkolat) teljes cseréjét elvégzik, hiszen a pincefalak áznak, így a víz
miatt sérült fal- és mennyezetszakaszokat is kijavítják. A földszinti kapubejárat akadálymentesítésére mobil rámpát építenek.
A munkálatok során a bejárati ajtó és a kapualj belsőépítészeti
felújítását is elvégzik. A bejárat és a lépcsőház járófelületeit
kezelik, kicserélik a bejáratnál és az udvaron található csapadékvíz ejtőcső egyes szakaszait, valamint a földszinti és az emeleti burkolatot. Emellett átalakítják a portásfülkét: az előtér
és a fülke közötti válaszfalat elbontják, és információs pultot
építenek. Több helyen javítják a beázott belső homlokzati falakat, és rendbe teszik a földszinti, szomszéddal határos udvari
fal sérült felületeit is, illetve újraburkolják a függőfolyosókat.
Homokfújásos technikával megtisztítják és lefestik a korlátokat, az első emeleti díszterem-társalgó-büfé és vizesblokk belső
átalakítási, bontási (beépített bútorok, falak), építési, korszerűsítési munkálatait is elvégzik.
Akadálymentesítik az első emeleti lift előterét is, így ezt
a területet is újraburkolják, szigetelik. Ezen az emeleten akadálymentes mosdót is kialakítanak. A negyedik emeleti függőfolyosó

Napközis tábor az alsó
erdősori suliban

Aktuális

Aktuális

Megszépül az ERöMŰVHÁZ

Ismét legyen ékkő
a Klauzál téri csarnok!

10

Az erre emlékező kötet szerint nagyon
elhanyagolt terület volt ez, mégis ide,
erre az akkor még korántsem vonzó
helyre építtette Miklósy Gyula vidéki
színigazgató a harmadik fővárosi színházat, mely leégett, s helyére épült az
1897-ben átadott öt fővárosi vásárcsarnok egyike. A tér, amelyet először
Stephans Platznak, majd István térnek
hívtak, 1907 óta viseli Klauzál Gábor
reformkori miniszter nevét.
Némi túlzással és iróniával a vásárcsarnokok korának is nevezhetjük
a XIX. század végét, amikor igen
gyorsan növekedett a helyi lakosság,
robbanásszerűen fejlődött az ipar és a
kereskedelem, illetve ezáltal a mennyiségi és minőségi igények is.

Az épület korábban, megfáradt állapotában is a főváros és Erzsébetváros
egyik ékköve volt, s most, a felújítás
után – reményeink szerint – ékesebb
lesz, mint valaha.

A rekonstrukció minden elemében igyekeztünk eleget tenni
a harmadik évezred
követelményeinek.
Mozgólépcső, több lift és panorámalift szállítja majd a közönséget
a különböző kereskedelmi egységek között, melyek sorában éppúgy

Aktuális

Aktuális

Ha valaki Belső-Erzsébetváros szívében, a Klauzál téren jár, akár egy városbéli
oázisnak is tekintheti a megszépült, virágos környezetet. Ez a volt zsidónegyed
legnagyobb tere, melynek minden szeglete a történelemről mesél az értő és kíváncsi
szemnek. A kezdetekkor, a XIX. század utolsó negyedében azonban még nem volt
ilyen rózsás a kép – se a szó átvitt, se a konkrét értelmében.
megtalálhatóak a kedvelt őstermelők,
iparosok, mint a nagyáruház.
Nem véletlenül nevezem az ide
látogatókat közönségnek vásárlók
helyett: noha a vásárcsarnok alapvető funkciója nem változik, főként
friss élelmiszerért, elfogadható árú,
ám jó minőségű termékekért jönnek
ide az emberek, mi tervezzük olyan
helyi ügyfélszolgálatok kialakítását
is az épületben, ahol a helyiek azokat
az ügyes-bajos dolgaikat intézhetik,
amelyek miatt esetleg az önkormányzathoz vagy másik ügyfélszolgálatra
kellene befáradniuk. Ne feledjük:
a piac, amióta világ, a világ, mindig a találkozóhelyként funkcionált,
beszélgetések helyszínéül is szolgált.
Sőt, a kultúra, sokszor a tudomány
otthonaként is működött. A görög
agorák vagy a római fórumok persze
idővel átalakultak, de az emberek ma
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Ilyen volt...

...ilyen lett a felújított homlokzat

is beszélgetnek, vitatkoznak, megosztják egymással véleményüket ezeken a
helyeken, amelyeken szerencsére még
ma is megjelenik az egymás iránti
érdeklődés. Én ezt is fontosnak tartom
egy piac tekintetében.
A beszélgetésekhez, a szusszanáshoz
kellemes környezetet nyújtanak majd
a kisebb-nagyobb hangulatos vendéglátóhelyek. Az önkormányzat tervei
szerint augusztusban lesz e várhatóan
ismét népszerűvé váló „nagyüzem”
műszaki átadása, és

Dr. Bajkai István alpolgármester
a csarnok-átalakítás minden fázisát figyelemmel követi
w w w. er z s eb e t varos . hu

szeptemberben
vehetik birtokba
a helyiek, a távolabb
élők és a turisták
a régi-új csarnokot.
A középpontban természetesen
továbbra is a lakosság áll, amit nemcsak a hosszú, este tízig tartó nyitvatartási idő, hanem – az önkormány-

zat nonprofit üzemeltető cége által
ajánlott korlátozott bérleti díjaknak
köszönhető – alacsony árak is kifejeznek.
Újra lüktet majd itt az élet, és mi
igyekszünk mindent megtenni, hogy
a piac visszanyerje és megtartsa régi
rangját, szerepét az erzsébetvárosiak
nagyobb megelégedésére.
dr. Bajkai István
alpolgármester

A Klauzál téri csarnok eredeti terve
Er z s éb e t vá ros 201 5. július 2 3.
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Nincs jó gyógyítás állandó
önfejlesztés nélkül

NÉ VJEGY

Évtizedek óta
gyógyít és tanít

Portré

Erzsébetváros önkormányzata dr. Tímár Éva részére Erzsébetváros
lakosságának egészségügyi ellátásáért végzett kiváló szakmai
teljesítményéért, áldozatos munkájáért Egészséges Erzsébetvárosért
díjat adományozott.
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Mit jelent Önnek a díj?
Az ember minden elismerésnek örül. Ha látják a munkáját,
az erőfeszítéseit, és értékelik, az nagyon jó érzés, pedig nem
ezért dolgozunk. De mégis: ha hiányzik, az fájó tud lenni.
Korábban a körzeti orvosi munkával kapcsolatban nem
volt elvárás, nem kellett fejlődni. A Családorvosi Tanszék,
ahol tanítok, 24 évvel ezelőtt alakult az egyetemen, akkor
mindenki leszakvizsgázott, elsőként ebben a kerületben.
Ez nagyon nagy munka volt, de a tanszéken sok dicséretet
kaptam, ez is motivált.

Dönthetett volna
úgy is, hogy „csak”
gyógyít, és nem
tanít.
Nem, ez a kettő
szorosan összefügg:
nincs jó gyógyítás
állandó önfejlesztés
nélkül. Gyakran
gyökeresen változnak meg dolgok,
ezért nagyon jónak
tartom, hogy bevezették az ötévenkénti
kötelező kreditpontszerzést. Mindenkinek képeznie kell
magát. Nem tud jól
gyógyítani az, aki
diagnosztikailag vagy
terápiásan nem követi
az újdonságokat.

Erzsébetvárosban odafigyelnek a betegekre

A betegek tudása is fejlődött az évek alatt?
Hogyne. A beteg edukáció pedig az alapja a gyógyításnak,
ezt én külföldön tanultam meg. Nálunk dr. Fövényi József
vezette be ezt a szemléletet a Péterfy Sándor utcai kórházban. A beteg részvételére is szükség van, a gyógyulásban
50 százalék a szerepe. Ehhez megfelelő mennyiségű és színvonalú információra van szüksége, és akaratra az orvossal
való együttműködéshez.
A szakmai életében mire emlékszik vissza a legszívesebben?
Arra, hogy tudományos munkatárs lehettem a Családorvosi
Tanszéken. Mindig is klinikán szerettem volna dolgozni, de
a II. Belklinikán mást tettek a helyemre. Azért kerültem körzetbe, mert dolgozni muszáj, sok beteg van. Időigényes volt a
körzeti munka, hiszen rengeteg pácienst kellett ellátni. Majd
jött a változás. A férjem kardiológus, együtt utazott a vonaton dr. Arnold Csabával, aki mondta, hogy egy családorvosi
tanszék felállításán dolgozik, éppen szedte össze az embereket. A férjem beajánlott, így kezdődött ez az egész.
w w w. er z s eb e t varos . hu
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Vattamány Zsolt polgármester
a Semmelweis-nap alkalmából
rendezett díjátadó ünnepségen
elmondott beszédében az egészségügyben dolgozók nehéz és áldozatos
munkáját köszönte meg, melyet az
önkormányzat is igyekszik segíteni.
„A hozzám érkezett visszajelzések is
azt támasztják alá, hogy Erzsébetvárosban odafigyelnek a betegekre,
és a lehető legszínvonalasabb ellátást
nyújtják a dolgozók. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy
a szolgáltatás minősége nagyban
függ attól, hogy a kerület
vezetése milyen
fejlesztésekkel,
támogatásokkal segíti
az Önök
munkáját.
Az elmúlt
évben is
igyekeztünk úgy
tervezni
a költségvetésünket, hogy 2015-ben is jusson
Er z s éb e t vá r os 201 5. július 2 3.

elég forrás mindannyiunk közös
ügyére, az egészségügyre. A múlt
héten döntöttünk arról, hogy hamarosan elkezdődhet két új orvosi
rendelő kialakítása a Rottenbiller
és az István utcában. A felújítást
követően az érintett 4 gyermekorvos és 5 háziorvos saját modern, jól

felszerelt rendelőjében fogadhatja
betegeit. A munkálatok befejeztével
megvalósul az a célkitűzés, amelyen
4 és fél éve dolgozunk: valamennyi
kerületi háziorvos, gyermekorvos és
védőnő méltó körülmények között
gyógyíthatja a betegeket, fogadhatja
a tanácsadásra érkezőket.”

w w w. er z s eb e t var os . hu

Portré

Dr. Tímár Éva az egyetem elvégzése
után Parádfürdőn kezdte pályafutását
a kórház gasztroenterológiai részlegén, majd Budapesten dolgozott a
Nyírő Gyula, valamint a Szent János
Kórházban. 1967-ben szerezte meg
belgyógyász szakvizsgáját. 1969ben került először helyettes orvosként a VII. kerületbe, ahol a mai napig
praktizál. 1984-ben beválasztották
a SOTE Általános Orvostani Karának
oktatócsoportjába, ahol azóta is részt
vesz a jövő orvosainak képzésében
a Családorvosi Tanszék tudományos
munkatársaként. Egyedülálló rezidensi programot dolgoztak ki, ami az
orvostudományi képzés egyik alapját
adja. 1993 óta szervez a kerületben
előadásokat neves előadókkal, ami a
kerületi orvosoknak egyfajta továbbképzés biztosít.
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Még mindig a Dob utca

Döcögősen. Többször írtunk a felújított Dob utca hányatott sorsáról. A június végi testületi ülésen – úgy

mellékesen – újra szóba került. Legnagyobb sajnálatunkra, nem arról szólt végre az előterjesztés, hogy a Dob
utca Erzsébet körút Rottenbiller utca közötti szakasza kerül felújításra. Az Erzsébet tervben a nemrégiben
felújított rész minőségi problémáiból eredő burkolathibákról volt szó.

„A Dob utca (Károly körút - Kazinczy utca közötti szakasz) felújítása
2012. december 15-i átadással valósult meg a PENTA Kft. (...) kivitelezésében. A felújítás során az útszakasz
teljes szélességben – a szomszédos Síp
és Kazinczy utcákhoz hasonlóan –
térkő burkolatot kapott.” – olvasható
a június 24-i képviselő-testület napirendjének előterjesztésében.
Az előterjesztő a két és fél éve átadott úttest hibáinak kialakulását
azzal indokolta, hogy „A tervezéskor
mérsékelt forgalom és sebesség lett számításba véve, ám a Keleti pályaudvari
elhúzódó metróépítkezés által a Rákóczi úton generált folyamatos forgalmi
torlódások miatt a Dob utca menekülő úttá vált, ami a metróépítkezés befejezését követően sem változott.”
Az előterjesztés készítője a Baross
téri metróépítés következményeire hivatkozik, meg arra, hogy a tervező nem
gondolta/nem tudta/nem számolt azzal, hogy a Dob utca ilyen forgalmas.
Való igaz, hogy a Thököly út lezárása
kihatott Erzsébetváros belső utcáira is.
De azt is tudjuk, hogy a Dob utca az
egyetlen utca, ami a Rákóczi út Keleti
felé irányuló forgalmával párhuzamos
mellékutca a Rottenbiller utcáig. Ebből pedig az következik, hogy a Dob
utca átmenő jellege nem a Thököly út

ILLUSZTRÁCIÓ

lezárásához kötődik vagy az elhúzódó
metró építéshez köthető kizárólag.
Jóval 2010 előtt, a Dob utcai forgalom növekedését észlelve forgalmi
változtatást kezdeményeztünk a fővárosnál. Akkor a Főpolgármesteri
Hivatal ügyosztálya volt az illetékes,
nem támogatták, tágabb közlekedési
összefüggésekre hivatkozva. A probléma ettől nem szűnt meg, hanem
csak növekedett. Néhány éve a Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezett változtatást az átmenő forgalom megszüntetésére. Két változatot
is bemutattak a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságnak. Valami miatt
azonban maradt minden a régiben.

»

Dr. Kispál Tibor képviselőt és
Gergely Józsefet
az illetékes bizottság szakértőjét a Dob utcai
lakók is megállítják a felújítással
kapcsolatos
kérdéseikkel

Így most a Dob utca további, az
Erzsébet körút és Rottenbiller utca
közötti szakaszának felújítása helyett a képviselő-testület jóváhagyta, hogy „a PENTA Kft. garanciális
munkaként, saját költségén kicserélje hengerelt aszfaltra a Dob utca Károly körút – Kazinczy utca közötti
szakaszán az útpálya gépjármű forgalommal érintett térkő burkolatát.”
Bennem felmerült egy kérdés: Vajon lehívja-e a kivitelező a visszatartott garanciális keretet a pótmunkára
hivatkozva?

– A baloldali összefogás választási
ígérete volt a kerületi lakóközösségek felé, hogy a pályázatra fordítható
költségvetési összeget jelentősen megemeltetjük – mondta Nagy Andrea.
– Miután ezt sikerült megvalósítanunk, júniusban már a korábbinál

jóval magasabb összegű fedezettel
került kiírásra a felújítási pályázat.
Nagyon sok lakóközösség keresett
fel, értelmezni a kicsit módosult pályázati kiírást, és még többen kértek
meg, hogy nézzem át velük közösen
a készre megírt pályázatot. Örömmel

– A pár hetes felújított útszakaszokon széteső burkolat apróbb hibái
kátyúkká nőtték ki magukat, mára
már hatalmas aszfaltfoltok éktelenkednek a díszburkolatban – mondta
a képviselő, aki felhívja a figyelmet
arra, hogy már a legnagyobb közös-

tapasztaltam, hogy a társasházak jól
előkészített anyagokkal pályáztak, a
közös képviselők általában javítás nélkül küldhették be az önkormányzathoz azokat. A hónap végén kiderül,
hogy kik és milyen munkálatokat végezhetnek el ebből a támogatásból.
ERZSÉBETVÁROS » 2015 JÚLIUS

kaptunk a miértre, még nem jelenti
azt, hogy megoldást is találtunk.
Ujvári-Kövér Mónika több, illetékesekhez intézett levélben és személyesen is kereste már a megoldást.
Véleménye szerint a helyzet tarthatatlanságát tükrözi a lakossági kommunikáció a közösségi portálokon, amire
nagyon oda kell figyelnie a kerületet
vezető felelős vezetőknek. A képviselő-testület a júniusi ülésen szavazott
útfelújításokról, melyben ismét helyet
kapott a Dob utcai méltánytalan állapot és annak megszüntetése is.
Szóbeli
»érdeklődésemre,
mert a határozati javaslat
erre nem tért
ki, azt a választ
kaptam, hogy
őszre a teljes
utca garanciális
felújítása-átépítése megtörténik

DR. KISPÁL TIBOR
önkormányzati képviselő,
GERGELY JÓZSEF szakértő

Felújítások. Nem új keletű, hogy a társasházak pénzhiánnyal, és mellette jelentős kötelező vagy szükségszerű
felújítási munkák elvégzésével küzdenek. Az önkormányzat júniusban kiírt társasház-felújítás pályázatát július
30-án bírálják el. Nagy Andrea képviselő hosszú idő óta foglalkozik civilként társasházak közös képviseletével.

Mi lesz veletek,
civilek?

Szép, csak hibás. Nincs 3 éve, hogy a Dob utca lakói megkönnyebbülve hátradőlhettek, és örömmel nyugtázhatták,
hogy gyönyörű, díszburkolatos járdát, útfelületet kaptak. Ám
az öröm csak pár hétig tartott, akkorra már az interneten arról
szóltak a cikkek, hogy kezd szétesni a pompás térkő burkolat.
Ujvári-Kövér Mónika képviselő a választás után megörökölte
az utcával kapcsolatos problémákat, ám ez nem jelenti azt,
hogy magára hagyná a lakókat ezzel a panaszukkal.

Ujvári-Kövér Mónika

Elbírálás előtt a társasházi pályázatok!

Nagy Andrea

Díszburkolat
– dísz nélkül

ségi portálon is azt a felvetést lehet
olvasni, hogy a szakértelmet mellőzve sikerült itt bármiféle átépítést,
felújítást megvalósítani. – A polgármesternek feltett, intézkedést sürgető kérdéseimre a szakértelemmel,
szakvéleményekkel, garanciális javítással kapcsolatban az illetékes iroda
válaszolt. Ebből az derült ki, hogy a
tervezéskor mérsékelt forgalommal
számoltak, azonban több okból,
például az elhúzódó metróépítésnek
köszönhetően ez az utca amolyan
menekülő útvonal lett az autósok
számára. Azonban az, hogy választ
ERZSÉBETVÁROS » 2015 JÚLIUS
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– A képviselő-testület megszavazta
a Dob utca részleges átépítését, a legfontosabb információ a lakók számára
az, hogy mikor kell ismét útfelújítással
szembesülniük, és mikorra várható,
hogy véglegesen rendeződik a helyzet.
Szóbeli érdeklődésemre, mert a határozati javaslat erre nem tért ki, azt a választ
kaptam, hogy őszre a teljes utca garanciális felújítása-átépítése megtörténik.
A megoldást a vegyes burkolat jelenti, miszerint a Dob utca járdái és
parkolósávja változatlanul díszburkolatos marad, ám az úttestet aszfalt burkolattal fogják ellátni.

Maradhatnak az ERŐMŰVHÁZban. Az egyház-

ügyi és civil szervezetek tanácsnokaként Szücs Balázs
képviselő áprilisban interpellációt nyújtott be a polgármester
felé, melyben afelől érdeklő- Szücs Balázs
dött, hogy a civil házként működő Wesselényi utcai ERŐMŰVHÁZ felújítása során és utána, a helyi civil szervezetek
elhelyezése milyen formában lesz biztosított,
meg-. illetve visszakapják-e a helyiségeiket.

» A Szövetség az Európai Erzsébetvárosért frakció
– Vattamány Zsolt polgármester akkor válaszában megerősítette, hogy a felújítás után a civil szervezetek továbbra is használhatják a rendelkezésükre bocsátott helyiségeiket – tájékoztatott Szücs Balázs, hozzátéve, mivel az
interpellációra adott válasz nem határozat, ezért a testület elé vitte ennek írásos garanciavállalását.
– Érthetetlen számomra, hogy egy olyan határozati javaslatot, amely gyakorlatilag a polgármester testületi ülésen elhangzott szavaira épül, és a civilek számára garanciát
nyújt a helyiségeik további használatára mind a felújítás
alatt, mind pedig utána, pont a fideszesek tartózkodása
miatt nem fogad el a képviselő-testület. Ugyancsak érthetetlen, hogy miért egy más témájú előterjesztésbe kell
elbújtatni a civilek ügyét. Bennem felmerül a kérdés, csak
ennyire tiszteli a Fidesz a civilek munkáját?
A testületi ülés után a tanácsnok kármentésbe fogott
és Hamvas Leventével, az ERŐMŰVHÁZ igazgatójával megegyezett abban, hogy a civilek helyiségbérleti
megállapodásait nem bontja fel, hanem a felújítás ideje
alatt is mindent megtesznek munkatársaival, hogy a civilek működéséhez és programjaikhoz szükséges feltételeket biztosítják.
– Tanácsnokként továbbra is mindent megteszek, hogy
méltó helyén legyen kezelve a kerületi civilek munkája.
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Fél év után

Találós kérdés

Mi lehet a közös előtagja a térkép, a kommandó, a kibocsátás, a mérés szavaknak?
Belső-Erzsébetvárosban a ZAJ szó, az ami egyértelműen a fenti szavak elé illik. A zaj pedig egy olyan zavaró
tényező, aminek már egészségügyi kockázata is kimutatott. Erzsébetváros országgyűlési képviselője, dr. Oláh
Lajos tudatos környezetvédő – talán többen nem is tudják, hogy korábban környezetvédelmi államtitkár volt.
Ujvári-Kövér Mónika kerületi képviselővel közösen, két irányból, de egy megközelítéssel igyekeznek feltérképezni a Belső-Erzsébetvárosban jelentős problémát okozó zajok okát, és megoldást találni a kerületrész
élhetőbbé tételére. A feltérképezés szó sem véletlen, hiszen a kerületi zajtérkép elkészítésével kapcsolatos
kezdeményezésről már olvasóink is értesülhettek.

Ujvári-Kövér
Mónika

Dr. Oláh Lajos korábban áttanulmányozta a főváros zajtérkép adatait,
amiről kiderült, hogy az kizárólag a
gépjármű forgalommal kapcsolatos
zajok adatait rögzítette, ráadásul
csak a BKK adatai alapján. Ez azonban ezen a bulinegyedként elhíresült
környéken vajmi kevés információt
szolgáltat a valóságról. Ujvári-Kövér
Mónika kerületi képviselő az önkormányzatnál lobbizott tavasszal a
pontos adatokat tükröző zajtérkép
elkészítéséért.
– Egy akusztikai szakértő bevonásával a hivatal munkatársai június
közepétől augusztus végéig a kerület több, mint 30 pontján rögzítik
az adatokat mind az éjszakai, mind
a nappali órákban – tájékoztatott a

Dr. Oláh Lajos

„

Igyekszem
megtalálni a fedezetet és a képviselő-testületben
a támogatókat a
minél többszöri
ellenőrzés megvalósításához.

„

„

A tavaly
megszervezett,
önkormányzati
kezdeményezésű
Zajkommandó
és civil járőrszolgálat a főszezonban, július 15-től
ismét meghatározó résztvevője lehet a bulinegyed
életének.

„
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képviselő. – A mérési pontok meghatározása közös munka volt, figyelembe véve a korábbi adatokat és a
lakossági panaszok előfordulási helyet is. Nyilván az éjszakai mérések
helyszíneit az utóbbiak alapján érdemes meghatározni, így magam is
több zajmérési pont helyére tettem
javaslatot. A közös parlamenti és kerületi munka hosszú távú megoldásra épít. Mindkét képviselő egyetért
abban, hogy a valóságnak megfelelő
adatokat nem pár nap alatt és csak a
főszezonban lehet rögzíteni. A lakók
visszajelzései is azt tükrözik, hogy a
helyzet rendezésére tett erőfeszítések hatásosak, nyilván híre ment az
intézkedéseknek, és a szórakozóhelyek lejjebb vették a hangerőt.

» Díjaztuk az egészséget
A Magyar Szocialista Párt Frakciója ez úton is gratulációját és köszönetét fejezi ki dr. Tímár Éva háziorvosnak, aki sok évtizedes áldozatos, egészségmegőrző és gyógyító munkájával tette dolgát Erzsébetváros lakóiért. 2015-ben az Egészséges Erzsébetvárosért Díj ismételten jó helyre kerül.
A Semmelweis nap alkalmából ugyancsak tisztelet és köszönet illeti mindazokat, akik naponta újra
és újra feltűrik az ing újukat és nekifognak meggyógyítani, megmenteni minket.
DR. KISPÁL TIBOR ÉS DEVOSA GÁBOR ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK

– Tudjuk, hogy egy jól kidolgozott stratégia is csak a résztvevők
bevonásával hozhat eredményt –
mondta dr. Oláh Lajos. – Az adatok rögzítése, elemzése a kezdet, ám
több, a kerület részéről meghozott
intézkedés is jelentősen növelheti
hatékonyságát. A tavaly megszervezett, önkormányzati kezdeményezésű Zajkommandó és civil járőrszolgálat a főszezonban, július 15-től
ismét meghatározó résztvevője lehet
a bulinegyed életének.
– Két javaslattal éltem az önkormányzati illetékesek felé a Zajkommandó ügyében. Egyik, hogy
mivel a szórakozóhelyek alkalmazkodnak az őket megszorító szabályokhoz, ne csak a hét meghatározott
bulis napjain, hanem folyamatosan
legyenek ellenőrzések, amihez viszont a kerület költségvetésében átcsoportosításra lenne szükség. Igyekszem megtalálni a fedezetet és a
képviselő-testületben a támogatókat
a minél többszöri ellenőrzés megvalósításához – tette hozzá a képviselő
asszony, hozzátéve, hogy másik javaslata a lakossági panaszok visszacsatolásáról meghallgatásra talált, így
gyakorlatilag első kézből származó
információkkal tudják majd az adataikat pontosítani és a lakók is értesülhetnek az érdekükben tett hatósági intézkedésekről.

Németh Gábor

Összefoglaló. Fél év alatt nagyon sok víz lefolyik a Dunán, és nyilván minden vízcsepp útját
nem lehet követni. Azonban a képviselői munka lekövethető, főleg ha van olyan lehetőség, hogy
rendszeresen, újságon keresztül tájékoztassuk a lakókat. Nyilván nem lehet mindenről számot
adni, de néhány fontosabb témával magam is jelentkeztem választókerületem és Erzsébetváros
lakóinál. Sajnos, az első lapszámok terjesztése kissé döcögős volt, a lakók, akikkel nap-mint
nap tartom a kapcsolatot, előfordult, hogy hiába várták. Most egy rövid összefoglalóban kitérnék az elmúlt fél év, Erzsébetváros újságban publikált munkájára.
Tarthatatlan állapot, hogy társasházaink, lakóközösségeink
gyakorlatilag megvédhetetlenek a festékszórós mutatványoktól,
aminek eredményeképp az ingatlanok úgy néznek ki, mint néhány amerikai ﬁlmben az elhagyatott városnegyedek – kezdtem
a márciusi lapszámban összefoglalómat azzal kapcsolatban,
hogy néhány lelkes segítőm társaságában lefestettük a Kazinczy utcai játszótér csúnyán összeﬁrkált falát.

Park
lesz
a zárt
telekből

A Kis Diófa utca elején egy jobb sorsra érdemes üres telek csúfította el a környezetet, tele sittel, játszótéri maradványokkal,
bazaltkockákkal. Megkerestem az ERVA vezérigazgatóját, akivel
bejártuk a telket, és ígéretet kaptam arra, hogy azt rövidesen
kitakarítják. Ez a kerületrész nagyon szegény zöldfelületekben.
Szorgalmaztam a mielőbbi területrendezést, hogy a közösségi
kert a tervezett funkciójának megfelelően működhessen.
A Madách tér átépítése az itt élő lakók számára nagyon fontos
beruházás volt, mert az egyébként is rendkívül nagy átmenő
forgalmat jelentő kiskörút mellett megszüntette és legalább elviselhetővé tette a tér közlekedési zajterhelését. Ám üröm volt
az örömben, hogy a térre behajtást a korábbi gyakorlatnak megfelelően folytatták az autósok. Interpellációm után megoldódott
a probléma, a kihelyezett planténeres fák még kis zöldfelületet
is csempésztek a tér életébe.

Nyílt
fogadóórák

Áprilisban indítottam el nyílt fogadóóráimat, aminek a lényege, hogy minél közelebbi kapcsolatot tudjak választókörzetem
lakóival kiépíteni. A rendkívül sikeresnek mondható első utcai
fogadóórán sok lakó állt meg a pultom mellett, érdeklődve a miértről. Ez a kapcsolatfelvétel, és a viszszajelzéseik meggyőztek
arról, hogy nagyon nagy szükség van a hivatalos formáktól eltérő, kötetlenebb találkozásokra is.

Boldog születésnapot Erzsi néni!

A Rózsafüzér Királynéja templom plébánosával Nagy
Károly atyával és a plébánia nyugdíjas csoportjával együtt
köszöntötte Szücs Balázs önkormányzati képviselő
Borsa Józsefné, Erzsi nénit 90. születésnapja alkalmából,
valamint 65. házassági évfordulója alkalmából. Házasságkötésük óta Erzsébetvárosban is él és tanított nyugdíjba
vonulásáig. Az ünnepségen csoporttársai mellett volt
diákja is köszöntötték verssel, lelki énekekkel. Ezúton is
nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánunk neki!

Piros Pont
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.
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A Grafﬁtik
ellen
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» Fogadóóra
Augusztus 5-én,
szerdán 17:00 és
19:00 óra között
Stummer János
önkormányzati
képviselő fogadóórát tart a Jobbik
Hernád utca 38.
szám alatti irodájában. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

Behajtás a
Madách
térre...
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Élni és élni hagyni

Segítségnyújtás. Képviselői tiszteletdíjából és a nyári esküvői egyházi szolgálataiért kapott adományaiból bérelt Szücs
Balázs képviselő, egyházügyi és civil szervezetek tanácsnok
két mobil toalettet a Keleti pályaudvarra érkező menekültek
és az őket segítő önkéntesek számára.

Szücs Balázs

– Több kerületi lakos és barát hívta fel a figyelmemet a Keleti pályaudvaron működő civil önkéntesek
csoportjára, akik éjjel-nappal étellel, itallal és más módokon segítik
a menekülteket – tájékoztatott
Szücs Balázs képviselő. – Jómagam
is segítettem az ételosztásban és
háttérszervezésben. Egyre nagyobb
szükség mutatkozott egy nyilvános toalettre, ahol a menekültek el
tudják végezni a dolgukat, hiszen
nem volt mindenkinek pénze, hogy
igénybe vegye a környékbeli nyilvános WC-ket és ezek nincsenek is
nyitva éjjel-nappal.
A képviselőnek sikerült egyeztetnie egy mobil WC-kel foglalkozó
céggel, valamint a MÁV illetékeseivel, így pár napon belül megoldódott a kérdéses probléma.

– A képviselőség miatt nem végzek aktív lelkészi szolgálatot, de néha
megkérnek igehirdetésre, esküvői
szolgálatra. Ilyenkor mindig elmondom, hogy csak úgy fogadok el adományokat, hogy ha jelentős részével
jogvédő, szegénységellenes és állatvédő szervezeteket támogathatok. Az
idei esküvőkből származó adományok
most a hazánkba érkező menekült
családokat segítik. Úgy látom, a menekültkérdés sokáig jelen lesz még a
közéletünkben és valóban egy nagyon
összetett probléma, amit nagyon nehéz lesz megoldani. A humánumról,
az odafordulásról, a szolidaritásról,
a megértésről és az igazságosságról
viszont soha nem mondhatunk le.
Itt emberi életekről, különösen családok, kisgyermekek életéről van szó,
ami soha nem tűr halasztást. Azért
álltam a civil önkéntesek mellé, mert
munkájukkal bizonyították, hogy ők
ezt pontosan értik, övék a legnagyobb
köszönet. Élni és élni hagyni. Bárkit,
bárhonnan jött. Mert ember. Pont
olyan, mint mi – nyilatkozta lapunknak a képviselő.

Stummer János képviselő
» postaládájából

Hol vagytok,
magyar termékek?
Lehet a narancs magyar?

Természetesen nem a karikásostor-utánzatra meg a címeres
libamájkonzervre gondolok. Nem is a pesti kirakodóvásárok ritkán valódi, de mindig drága
bőrtárgyaira, fajátékaira. Hanem a magyar őstermelők, kertészetek zöldségeire, gyümölcseire, a
magyar tőkehúsokra és házi kolbászokra, a magyar tojásra, mézre. Mi lehet a jó válasz annak,
aki az Erzsébetvárosban él? A legkevésbé az, hogy
keressük az üzletláncos boltokban a „magyar termékeket”. Néhány márkatermék lehet valóban hazai alapanyagokból feldolgozott, számos „magyar
áru” azonban csak Magyarországon csomagolt,
némelyiken felfedezhető például a szlovák gyártó.
A következő rizikós válasz, hogy a piacokon,
ahol komoly őstermelői részlegek is működnek.
Figyelni kell persze arra, hogy mellettük felvásárló kereskedők is működnek, akik a narancsra
is szemrebbenés nélkül kiírják, hogy magyar. De
járt-e már a kedves olvasó egy igazi pesti piacon a
jobb árubőségű napokon? Az említett őstermelői
részlegek ilyenkor egy forgalmasabb tőzsdére emlékeztetnek, ember-ember hátán, nem épp nyugdíjasoknak és kisgyermekes anyáknak való hely.
Belső-Erzsébetvárosban van több zöldségesgyümölcsös, de ezek felvásárlók boltjai. Nem olcsók, ugyanakkor a termékek eredetére garancia
nincsen. Az ideális megoldás több őstermelő közös boltja lenne, ahol hitelt érdemlően igazolni
tudják a termékek eredetét.
Lenne-e kereslet ezekre a termékekre Erzsébetvárosban? Sok nyugdíjas él itt, akik vágynak
fiatal koruk megszokott ízeire. A környezettudatos vevők köre is egyre bővül, akik keresik a
vegyszermentes helyi termékeket. A kulturáltabb
turisták is vevők lennének hiteles, sajátosan magyar termékekre.
Problémát jelenthetnek a magas indulási költségek és bérleti díjak, amelyek viszont, egyéni
döntésre csökkenthetőek. Az Európai Unió a
2012-2020-as ciklusban támogatja a rövid ellátási láncok, vagyis a városok környékén működő
mezőgazdasági beszállítók termékhálózatainak
létrehozását. Ha segítjük a kerület lakosait abban, hogy lakóhelyük közelében hagyományos,
jóízű, egészséges magyar zöldséget, gyümölcsöt,
húsárut, mézet vásárolhassanak, az nem egyszeri
választási konzervosztogatás. Tartós jótétemény.
DÉCSI LÁSZLÓ
ERZSÉBETVÁROS » 2015 JÚLIUS
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Megújuló energiaforrások,
globális éghajlatvédelem

Hát igen, kellene tenni valamit. A képviselő-testület június 24-i ülésének napirendjén volt a globális

éghajlatvédelem, Al Gore – az Amerikai Egyesült Államok Nobel-díjjal kitüntetett volt alelnöke – kezdeményezése nyomán, valamint Áder János Magyarország köztársasági elnök és Tarlós István Budapest főpolgármestere felhívására Erzsébetváros is csatlakozzon a támogatók közé.

A napirend határozatát minden
képviselő támogatta, magam is. Legnagyobb sajnálatomra az ehhez a
napirendhez beadott két módosító
indítványomat az ellenzéki képviselők kivételével a kormányzó képviselői többség tartózkodással utasított el. A környezeti erőforrásaink
környezettudatos használata nem
szerencsés, ha bal vagy jobb oldali
politikai kérdéssé silányul.
Az első módosító indítványomban

azt javasoltam, hogy kérjük a Parlamentet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítására. Enyhén szólva is
ellentmondásos az, hogy többek között éppen azokat a termékeket (pl.
napelem) terheli a kormány 2015
óta külön termékdíj adóval, amelyek
éppen a globális klímaváltozás csökkentésében játszanak szerepet. Erzsébetváros járjon közbe azért, hogy
az értelmetlen külön adót végre törölje el a Parlament!
Második módosító indítványom azt
javasoltam, hogy Erzsébetváros közössége kezdeményezze a Parlamentben

azt az országos programot, amely az
EU 2020-ig előirányzott környezetvédelmi keretprogramját kiegészítve
országos pályázati lehetőséggel is támogatja a megújuló energiaforrások
lakossági és intézményi hasznosítását
(napkollektor, napelem, geotermiás
energia, szélenergia).
Ezzel Magyarország kiléphetne a
verbálisan bólogató országok közül,
a globális éghajlatvédelmi megállapodást a gyakorlatban is támogatók
közé. Erzsébetvárosban pedig példamutató módon napkollektorok,

Dr. Kispál Tibor

bölcsődékben, a bentlakásos nyugdíjas házakban és klubokban a szóban
elhangzó politikai nyilatkozatok hitelesítéseként, vagy helyett.
Hát igen, kellene tenni valakinek
valamit, mert vajon mennyire lehet
Magyarország hiteles, ha az Elnök aláírásával támogatta a szóban forgó eszközök külön adóztatását? A sok száz
milliárd forintot felemésztő látványberuházások helyett nagyobb hasznát
látná a lakosság a megújuló energiaforrások használatát támogató programnak. Amúgy nem ezek a fejlesztések
segítenék csökkenteni hazánk energiafüggőségét? Az ingyen rendelkezésre
álló nap és szélenergia hasznosítása
volna a valódi rezsicsökkentés! A megújuló energiaforrások hasznosítására
ráépülő »iparág« nem járulna hozzá
előnyösebben valódi kisipari és szolgáltatói munkahelyek teremtéséhez,
mint a rabszolgamunkává silányított
közmunkaprogram?
Sajnálom, hogy ezúttal Erzsébetváros képviselő-testülete pusztán kipipált ezt a kérdést és meg sem próbált
egy lépéssel előbbre gondolkozni.

napelem cellák kerülhetnének fel-

Gondolatok köve aszerelésre
110az iskolákban,
éve született
Rejtő Jenőre emlékezve
óvodákban,
Rejtő Jenő, alias P. Howard Erzsébetváros gyermeke. A színmű- és kalandregény író 1905. március 29-én
született a Szövetség utca 22. szám
alatti lakóházban. Iskoláit a Kertész
utcai Községi Polgári Fiúiskolában
végezte. Rövid, mégis gazdag életútja leginkább szarkasztikus humorral
megírt regényeiről ismert – „Az élet
olyan, mint egy nyári ruha mellénye
– rövid és céltalan.” 37 életévébe belefért a sport, a színészélet és a színpad
világa, háromévnyi világjárás, többek
között Afrikában. A pesti művészi
ERZSÉBETVÁROS » 2015 JÚLIUS

élet ismert, és elismert alakja volt, szoros barátság kötötte Kabos Gyulához
és Karinthy Frigyeshez is. 1943-ban
januárban, az akkori Szovjetunióban
munkaszolgálatosként halt meg.
Erzsébetvárosban – Kaczvinszky
Barbara erzsébetvárosi polgár ötlete
nyomán – javaslatomra 2009-ben
indult el a Gondolatok köve köztéri
kompozíciók felállítása híres, közismert személyek emlékének és a kőre
vésett gondolataik megőrzése érdekében. Szenes Hanna (mártír költőnő) és Carl Lutz (svájci diplomata)

gondolatait megörökítő kompozíciók után a képviselő-testület 2015. június 24-i ülésén fogadta el javaslatomat az harmadik, immár Rejtő Jenő
emlékét őrző Gondolatok köve felállítására a Rejtő Jenő utca és a Hevesi
Sándor tér határvonalán a Magyar
Színház előtt kialakított téren.
Itt olyan Rejtői gondolattal találkozhatnak majd az erre járók, amelyet
a Képviselő-testület tagjai közösen
javasoltak és fogadtak el egyhangúan.
DR. KISPÁL TIBOR
önkormányzati képviselő
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Mi itt élünk... ez is Erzsébetváros!

Ez lenne a kerület érdeke?

Képviselői jegyzet. Mivel májusban előttem ismeretlen okok miatt nem volt testületi ülés, a június 24-i
képviselő-testületi ülésen nagyon sok, 38 napirendi pontot tárgyaltunk. Ezek közül 4 az én előterjesztésem
volt. Mivel 9 ellenzéki képviselő van a testületben (bár nagyon sok jelölő szervezetből) 8 ﬁdeszes mellett, és
természetesem meg vagyok róla győződve (ahogy eddig is), hogy javaslataim elfogadása Erzsébetváros hasznára lenne, úgy gondoltam, komoly esély van legalább 2-3 megszavazására.
A testületi ülés elején jött a hidegzuhany: egy DK-s és a jobbikos képviselőtársam nem tudott részt venni az
ülésen, így az arány 7:8-ra módosult.
Ekkor már rosszat sejtettem, és sajnos,
igazam lett.
Első előterjesztésem a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési
támogatásról szóló rendelet módosítása volt. Ebben az önkormányzati
támogatás mértékét szándékoztam
felemelni 70%-ról 80%-ra, hogy a kisebb önrész több jelentkezőt eredményezhessen, mert a költségvetésben
erre elkülönített 4 millió forintos keret
az első pályázati körben nem merült ki
(tavaly sem). A pályázható összeg határát pedig 250000 forintról 350000 forintra terveztem felemelni, hogy azok a
pályázók, akik megtehetik, a nagyobb
összegből komolyabb növényesítést
tudjanak végeztetni a házukban.
Bár szóban mindig egyetért a fideszes kerületvezetés is azzal, hogy a
kerületben jelentős zöldfelület-növelésre van szükség, csak a 6 ellenzéki
képviselőtársam támogatta rendeletmódosításomat, a fideszesek nem, így
nem lett elfogadva.
Második előterjesztésem az üresen
álló nem lakás célú helyiségek hasznosítását célozta Külső-Erzsébetvárosban. Bárki végigsétál vagy átutazik
a kerület e részén, elborzadva látja a
Thököly úton és a kisebb utcákban is
az üres üzletek sorát. Ez a látvány nemcsak utcaképi szempontból lehangoló,
hanem komoly anyagi terhet jelent az
önkormányzat számára, mert nemcsak, hogy nincs bevétel ezekből az ingatlanokból, de a közös költséget is az
önkormányzatnak kell fizetnie.
Javaslatom szerint az állami, önkormányzati egészségügyi tevékenység, az
önálló kulturális tevékenység, kiállítás,
illetve a karitatív, civil, közérdekű, közhasznú egyesület és alapítvány 80%-os
kedvezményt kapna a bérleti díjból,

Moldován
László

„

Bárki végigsétál vagy átutazik a kerület e
részén, elborzadva látja a Thököly úton és a
kisebb utcákban
is az üres üzletek sorát.

„

» LMP

fogadóóra

Moldován
László képviselői fogadóórájának helyszíne
augusztustól
megváltozik.
Az új cím: VII.
kerület, Péterfy
Sándor u. 42.
LMP-iroda

Egyéb elérhetőségek:

e-mail: moldovan@c3.hu
• Tel.: 06-70703-6533
• Facebook:
https://www.
facebook.com/
home.php és
https://www.
facebook.com/
lmp7ker?ref=hl

csak a rezsit és minimális bérleti díjat
kellene fizetniük Külső-Erzsébetvárosban.
A vitában a fideszesek a koncepciót hiányolták (és mintha félreértették
volna a javaslatot), mire azt válaszoltam, hogy az én koncepcióm annyi,
hogy megtöltsük élettel ezt a kerületrészt is, és lehet, hogy a fideszes kerületvezetésnek van koncepciója, de ebből a gyakorlatban semmi nem látszik.
A szavazásnál velem együtt 4-en
voksoltunk igennel, egy fideszes is, viszont több ellenzéki képviselőtársam
nem támogatott, ami azért is furcsa
volt, mert a vitához nem szóltak hozzá.
Harmadik előterjesztésem az ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos
proaktív adatszolgáltatásról szóló javaslatom volt. Másodszor futottam
neki, egyszer már leszavazta a képviselő-testület (bár a Fővárosi Közgyűlésben Vattamány polgármester megszavazta) arra hivatkozva, hogy teljesítése
nagyon megterhelné a hivatali apparátust, és személyiségi jogi aggályokat
is felvet a javaslat.
Az előterjesztés elfogadása azt tenné lehetővé, hogy az önkormányzat,
illetve az önkormányzat tulajdonában
levő cégek tulajdonában (résztulajdonában) található ingatlanvagyon elidegenítésével kapcsolatos szerződések
időpontját, megnevezését (típusát),
tárgyát, a szerződést kötő felek nevét,
a szerződés értékét, az ingatlan természetbeni elhelyezkedését, helyrajzi számát, az ingatlan értékbecslését a szerződés létrejöttétől számított 30 napon
belül a Polgármesteri Hivatal internetes portálján közzé kelljen tenni a jövőben, illetve 2002-ig visszamenőleg.
Mivel kiderült, hogy a kerületben
maximum havi 10-15 ingatlaneladás
van, a személyiségi jogi aggályokra
pedig mellékeltem dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos állásfoglalását, mely nem természetes személyek
esetén semmilyen korlátozást nem
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Az elmúlt időszakban több olyan előterjesztés került a testület elé, melyek országos, vagy fővárosi kérdésekben kívántak állást foglaltatni. Úgy tűnik, mintha a kerületben már mindent
megoldottunk volna. Sajnos még nem... Én továbbra is csak Erzsébetváros
és választókerületem lakóinak problémáival
kívánok foglalkozni.
Molnár István

támogat, természetes személyek (magánemberek) esetén pedig az érintett
beazonosíthatóságán kívül minden
adat közzétételét pártolja, bizakodtam.
Sajnos csalódnom kellett, velem
együtt 6 igen szavazat érkezett, a fideszeseken kívül Molnár István független képviselő (aki a baloldali Összefogás listáján indult az önkormányzati
választáson) nem támogatott, így ez a
javaslatom sem lett elfogadva.
Negyedik előterjesztésem a Városligetbe telepítendő Múzeumi Negyeddel kapcsolatos állásfoglalás volt, mely
kimondta volna, hogy Erzsébetváros
képviselő-testülete elutasítja múzeumok ligetbe való telepítését, a Ligetprojekt megvalósítását.
Itt már előzetesen is voltak kétségeim az állásfoglalás elfogadásával kapcsolatban, hiszen az országos politikában egyértelmű a projekt támogatása a
Fideszen belül. Bár azt is elmondtam a
vitában, hogy a VI. kerület fideszes kerületvezetése határozatot hozott arról,
hogy ők alternatív helyszínt ajánlanának fel, ha nem a Városligetben valósulna meg a terv, a VIII. kerület pedig
arról, hogy Kocsis Máté polgármester
kezdjen tárgyalásokat a Józsefvárosi
pályaudvar esetleges bevonásáról.
Egy kerületi lakó is felszólalt az
unokája jövőjét emlegetve, a szocialisták módosító javaslata fentieken kívül
még a Rákosrendezőt is felvetette mint
alternatív helyszínt, de hiába: megint
csak velem együtt 6 igen szavazat gyűlt
össze, a fideszesek és Molnár István
megint leszavazták az előterjesztést.

a 6. számú választókerület egyéni képviselője

Az Önök kérései
alapján számos elfogadott
módosító javaslatot tettem Erzsébetváros költségvetéséhez. Ennek következtében is, az elmúlt években megújulhatott
például az Almássy tér és utca, a Barcsay utca és
a Hársfa utca környezete is. Kiemelt célom volt a
zöldfelület növelése és kulturált utcabútorok elhelyezése az itt élők számára.
Sajnos vannak, akik számára az, ami nincs bezárva,
elkerítve, őrizve, az szabad prédát jelent. Lakóim naponta jelzik, hogy mikor és hol történik újabb rongálás, szomorúan hozzátéve, hogy hivatalos szervet
még csak véletlenül sem látnak ilyenkor, pedig
a térﬁgyelő kamerák állítólag mindent látnak.
Jogosan teszik fel a kérdést, hogy miért
csak a romkocsma negyed problémáival foglalkoznak?

ÖSSZEFOGLALVA: Szerintem mind
a négy javaslatom a kerület érdekét
szolgálta. A Városligettel kapcsolatban
még el tudom fogadni, hogy a ﬁdeszes
kerületvezetés nem mert „beleállni”,
de a többit valószínűleg csak azért nem
fogadták el, mert én, Moldován László,
LMP-s képviselő terjesztettem elő.

És ez elfogadhatatlan!

MOLDOVÁN LÁSZLÓ
ERZSÉBETVÁROS » 2015 JÚLIUS
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Tisztelt Lakóim!
Amennyiben választókerületünkben a fenti
képekhez hasonló rongálásokat
észlelnek, kérem, jelezzék nekem
a molnar.istvan@erzsebetvaros.hu
e-mail címre, ha tehetik, egy fotó
kíséretében, a helyszín, a cím
megjelölésével, hogy az önkormányzatban intézkedni
tudjak a javításokról.
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Igyunk vagy ne igyunk, ez itt a kérdés...
Közterületi alkoholfogyasztás. Dr. Oláh Lajos a kerület országgyűlési képviselője már nagyon régen

felkarolta a bulinegyed problémáit, azaz a Belső-Erzsébetvárost érintő zajjal, köztisztasági problémákkal, éjszakai csendháborítással kapcsolatos témákat. Április végén a Parlamentben tette szóvá a közterületi alkoholfogyasztással kapcsolatos kérdéseket, tájékoztatva dr. Pintér Sándor belügyminisztert arról, hogy a lakosság életét – különösen a nyári időszakban – kifejezetten megkeseríti a közterületi italozás.

Dr. Oláh Lajos
Erzsébetváros
országgyűlési
képviselője

amikkel kapcsolatban folyamatosan
intézkedéseket sürgetnek, és meggyőződésük, hogy ennek köszönhető a kerületrészben újabban megvalósított fokozott ellenőrzés is.
A közterületi alkoholfogyasztást
Magyarországon törvény tiltja, szabálysértésként kezelik az illetékesek,
azaz a Rendőrség, a Közterület-felügyelet és a Polgárőrség járőrszolgálata. A kerületi rendőrkapitányság
előzetes bűnügyi és rendészeti elemzések alapján végzi a rendszeres ellen-

őrzéseket, a gyalogos járőrszolgálat
szabálysértés esetben haladéktalanul
megteszi a szükséges intézkedéseket.
Pintér Sándor válasza végén azt
írta, hogy a fentiek alapján a rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a kerület lakói
számára a pihenéshez való jogokat.
– A pihenéshez való jog törvényileg
lehet, hogy biztosítottnak tűnik, de
ez a valóságban, ebben a különleges
adottságokkal bíró környezetben nem
valósul meg – mondta dr. Oláh Lajos,
hozzátéve, hogy ha a jelenlegi szabályozásnak megfelelő intézkedések
elegendőek lennének, akkor a lakók
sem panaszkodnának. Tisztában vagyunk azzal. hogy ez egy adottsága a
kerületnek, de a vonatkozó szabályok
módosítására, szigorítására és a jelenlegiek szigorúbb ellenőrzésére, betartatására lenne szükség, különös tekintettel az ilyen, turisztikailag jelentős és
szórakozni vágyó vendégekkel érintett
területeken. És ez már nem csak BelsőErzsébetváros bulinegyedét érinti.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete
36. § (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozva tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a képviselő-testület a 2015. június 24-én megtartott
rendkívüli ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
•

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VI.29.) önkormányzati
rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.23.)
rendelet módosításáról (hatályba lép: 2015. június 30. napján);

•

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (VI.30.) önkormányzati
rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási
szabályairól szóló 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2015. július 1. napján);

•

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és szociális szolgáltatások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2015. július 1. napján);

•

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekbe járó tanulók részére biztosított térítésmentes, illetve kedvezményes juttatásokról, valamint
az erzsébetvárosi fiatal tehetségek támogatásáról (hatályba lép: 2015. július 1. napján);

•

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli, természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 17/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2015. július 1. napján).

Erzsébetváros képekben
Ha Önnek van régi fotója, képeslapja Erzsébetvárosról,
küldje el az alábbi elérhetőségek valamelyikére
2015. július 31-ig. A beküldők között értékes nyereményt
sorsolunk ki, valamint a legjobb képeket megjelentetjük
későbbi lapszámainkban.

Puszira kapott 12 milliót az MTK
A Deutsch Tamás elnökölte futballklub úgy kapott 12 millió forintot Erzsébetváros Önkormányzatától, hogy
az erről szóló bizottsági ülésen senki
nem tudta megmondani, pontosan
mire fogják költeni a pénzt, ahogy
azt sem, ki és milyen szempontokat
mérlegelve egyeztetett a támogatás
mértékéről – írta Stummer János képviselő lapunknak.
„Június 26-ára rendkívüli ülést hívott össze a Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottság, amelyen többek
között arról kellett dönteni, hogy Erzsébetváros Önkormányzata támogatja-e az MTK által 2014-ben alakított,

utánpótlás-neveléssel foglalmozgásban gazdag életmódra
kozó Brüll Alfréd Akadémiát.
nevelést. Miért lesz ez jó a heA képviselők a szokástól eltétedik kerületi polgároknak?
rően nem kapták meg előzőleg
A jobbikos képviselő kérdéa megszövegezett javaslatot, és
seire sem a bizottságot vezető
az erről szóló korábbi frakcióTímár László, sem a hivatal
egyeztetésen sem került szóba Stummer János munkatársai nem tudtak vákonkrét összeg.
laszolni. Az érezhetően feszült
Stummer János a bizottsági ülésen hangulatban Stummer azt javasolta,
több kérdést is feltett azzal kapcsolat- amíg nincs tisztázva, pontosan mire
ban, hogy az MTK pontosan milyen költenék a rendkívüli támogatást, az
célokra költené a pénzt, és ezért ki vál- indítványt vegyék le a napirendről. A
lalja a szakmai-politikai felelősséget. Fidesz »nem« és a baloldal tartózkoAz előterjesztésben ugyanis csak annyi dó szavazata miatt ez végül nem törszerepel, hogy az MTK »bővíteni kí- tént meg, így a bizottság jóváhagyta az
vánja« a sportolni szerető gyerekekkel előterjesztést. A szavazásban Stummer
való foglalkozást, és népszerűsíteni a János tüntetőleg nem vett részt.”

„

Miért lesz
ez jó a hetedik
kerületi polgároknak? A
jobbikos képviselő kérdéseire
sem a bizottságot vezető
Tímár László,
sem a hivatal
munkatársai
nem tudtak
válaszolni.

forrás: fortepan.hu

Miért jó ez a lakóknak?

A fotókat az alábbi címekre várjuk:
Erzsébetváros újság szerkesztőség
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
vagy
ujsag.erzsebetvaros@gmail.com
(A beküldött képeket postai úton visszajuttatjuk tulajdonosához.)

„
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forrás: fortepan.hu
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Aktuális

A sokszor a kapualjakban, lépcsőkön
üldögélő „vendégeket” napközben kerülgetni kell, éjszaka a pihenést zavarja
még a beszélgetés is, a sok folyadékbeviteltől a „kisdolgokat” nyitott illemhelyek hiányában ilyen helyeken intézik el, és ha van olyan szerencsés lakó
aki park közelében lakik, annak nem
sok esélye lesz a csendes szemlélődésre.
Lehetne sorolni az így előkerülő problémákat, melyek főként azok számára
rendkívül nehezen kezelhetőek, aki
kénytelen együtt élni velük.
Dr. Oláh Lajos fentiekkel kapcsolatos kérdéseire válaszul, a belügyminiszter válaszában kifejtette: „a
cselekmény társadalomra való veszélyességére tekintettel, a szabálysértésként való szankcionálás lehetősége kellően szigorú és elegendő, ezért
azon változtatni nem indokolt”. Ennek némiképp ellentmond, hogy Erzsébetváros képviselő-testületében
a Szövetség az Európai Erzsébetvárosért frakció tagjai rendszeresen
szembesülnek a lakók panaszaival

Testületi hírek
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A kerületből jelentjük
1915, 1965. július

1915
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ifj. Walla József pályázata
1915. július 12-én készült versenytárgyalásos jegyzőkönyv
szerint az Erzsébetvárosban székhellyel bíró Ifjabb Walla
József Mozaik-, Cementáru- és Műkőgyára nyerte el a IX.
kerületi Szent István Kórház E és F „pavillonok” tatarozását. A versenytárgyalás érdekessége, hogy a másik pályázó
– a szintén a kerületi székhelyű – idősebb Walla József
volt. A „Nagyságos Hönig Dezső […] műszaki tanácsos”
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Gyáralapítás Erzsébetvárosban
A lakosságot sújtó katasztrófa, az I. világháború az élelmes vállalkozóknak nagy profitot termelő lehetőség volt.
A katonaság élelmezését ellátó, ruházatát és fegyverzetét
szállító cégek tulajdonosai busás haszonra tettek szert.
Így például a Pannónia Vegyitermék-Gyár Beretvás és
Társa elnevezésű társaság, amely 1915. július 20-án kért
a VII. Kerületi Elöljáróságtól iparhatósági telepengedélyt.
Az illetékes hivatal hirdetésekben tájékoztatta a lakosságot
a hamarosan felépülő üzemről. A Kövér Lajos utcai helyszínen augusztus 9-én tárgyalást tartottak, ahol a szakértők és
a megjelentek előadták észrevételeiket. Előbbiek véleményét
is figyelembe véve végül kiadták az iparhatósági telepengedélyt, így a vállalkozás útjára indulhatott. Az üzemben
mázakat, kenőcsöket: cipőkrémet, fémtisztító pasztát, fegyverkenőcsöket és -olajat állítottak elő.

Fortepan

Seemann Ignác 1915-ben a Lövölde téri illemhely használatával kapcsolatban kérvénnyel fordult Budapest Székesfőváros Tanácsához: „Tisztelettel kérvényezem hogy
méltoztassék a Lövöldö téri illem helyett élő fenyővel
saját költcségemből eltakarni. Amennyiben már számtalan Vendégeim panaszkodtak hogy a Közönség nem veszi
figyelembe hogy szembe a Cairo Kávéház ezáltal károsodik mert rendesen csak már mikor a Közönség az illemhelyről kijönn, és csak akkor hozza rendbe a ruházatját.”
Az ügyet végül azzal zárták, hogy a „folyamodó kérelmezett helyen futó növényes kerítést alkalmazott, kérelme
tárgytalanná vált”.

úrnak megküldött kivitelezési tervekben láthatjuk, milyen
mintájú burkolólapokkal akarták a felújítandó épületeket
borítani. A munkálatokat szinte azonnal megkezdték, színes márványmozaik lapokból készült el végül a 950 m2-es
padlófelület, a végszámla kifizetésére azonban csak több
mint két év múlva, 1918 márciusában került sor.

Az árvízkárok enyhítése

1965

A Lövölde téri illemhely

Helytörténet

Helytörténet

Nincs új a nap alatt – nagyszüleinket, dédszüleinket ugyanolyan problémák
foglalkoztatták a júliusi kánikulában, mint minket. Nevesül: pályázatok,
építkezések, pénzügyi ellenőrzések, valamint a természeti károk felszámolása.

1965 nyarán emelkedett a nyugdíj és a kétgyermekes
családoknak járó családi pótlék összege. Ezt különösen
az 1965-ös nagy árvíz idején tekintették a Közlekedésés Postaügyi Minisztérium Pártbizottságán dicsérendőnek. A szakszervezetek és a Vöröskereszt gyűjtése mellett
a segítség érdekében a munkavállalóknak alternatív ötletei
is születtek, a „dolgozók többsége e téren egyetért az alulról jövő országos kezdeményezéssel: az egy napra eső
munkabér felajánlásával”, mások a totó- és lottószelvények
árát javasolták 10–20 fillérrel felemelni, és az így befolyt
összeget a helyreállításra fordítani.

A kerületi tanács pénzügyi
osztályának éves ellenőrzése
A VII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1965 júliusában tárgyalta az előző évben ellenőrzött 51 intézmény revíziójáról szóló jelentést. Általános hibaként a fogyóeszközök
és a fogyóanyagok nem megfelelő nyilvántartását emelték
ki. A feltárt hiányosságok miatt öt személy ellen indítottak
fegyelmi eljárást, illetve az oktatási intézmények vezetőinek
és gazdasági dolgozóinak „gazdasági értékelő” megbeszéléseket, az „önállóan gazdálkodó intézmények gondnokai,
valamint az iskolai gondnokság vezetője részére az oktatási
osztály havonként gondnoki értekezleteket” tartott.

Fortepan

A kerületi pártiskola
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Az MSZMP Budapesti Bizottság Marxizmus-Leninizmus
Esti Egyetemének VII. kerületi tagozatán az 1964/1965.
tanévben 459-en kezdték meg a filozófiai évfolyamot.
A hallgatók 42%-a 31 és 40 év között volt, amit a jelentés
írói azért tartottak szerencsésnek, mert ez a korcsoport
3–5 év „tanulás után is a legintenzívebben végezhet
propagandamunkát, hasznosíthatja a tanultakat a napi
munkájában, vagy esetleg más irányú továbbképzésében”.
A tanulók 32%-ának azonban nem volt érettségije, ezt
tartották a 21%-os lemorzsolódás okának. Ezekben
a pártiskolákban a diákok olyan tantárgyakat tanultak,
mint a dialektikus materializmus filozófiája, a marxista
közgazdaságtan vagy a tudományos szocializmus.
w w w. er z s eb e t var os . hu

Irány a strand!
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Futni sok helyen lehet, extrém versenyeket is rendeznek
például az Antarktiszon vagy magas hegységekben, ahol az
indulók zöme lemorzsolódik. A Hortobágyi Nemzeti Park
területén július 11-én megrendezett 12. E.ON Délibáb
Sportfesztivál ezzel szemben úgy biztosított különleges
helyszínt, hogy az mégsem kívánt a szokásosnál jobb erőnlétet a résztvevőktől.
Három sportágban is rajthoz állhattak az indulók:
a mountain bike maraton és bringatúrán, a terepfutáson és
a teljesítménytúra és gyalogláson. A komolyabb versenyzőktől kezdve a családosokig sokan megfordultak a Hortobágyon szombaton. A kerékpáros versenyszámban még
olyan elhivatott, végtaghiányos sportolók is részt vettek,
akik fél karral vagy fél lábbal tekerték végig a távot.
Összesen 1900-an élvezhették sportolás közben a Hortobágyi Nemzeti Park szépségeit, hiszen a növény- és állatvilág közvetlen közelsége adja a verseny igazi különlegességét.
A helyszínek nagy részét az év többi részében kizárólag
szürke marhák, ménesek, racka juhok, illetve a hortobágyi
madarak birtokolják. Koradélután két lovasbemutató színesítette a programot, illetve ebédidőben a fesztivál hagyományaihoz szintén szervesen hozzá tartozó slambuc és gulyás
parti is várta a résztvevőket és kísérőiket.

Bár túl vagyunk egy hatalmas, pusztító viharon és számos hidegfronton, azért alapvetően
nem lehet okunk panaszra az idei nyár időjárásával kapcsolatban: olyan meleg van, hogy
még munka után is jól esik megmártózni a vízben valamelyik közeli strandon.
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Futással az egészségért
A futás egyre népszerűbb a városban élők körében, hiszen nem kell hozzá más, csak
elhatározás, kitartás és ráfordított idő. Budapesten számtalan gyönyörű helyszínen
hódolhatunk ennek a sportolási formának, akik pedig a nem mindennapi helyszíneket
kedvelik, azok kis utazással megtalálhatják a számukra megfelelő rendezvényeket.

Egy „hivatásos” futónagykövet
Molnár Nikolett élete 6
éves kora óta a sport körül
forog. Szertornával kezdett,
majd versenyszerűen atletizált, kiegészítésképpen
úszott. Testnevelési Egyetemet végzett, személyi edzőként és aerobik trénerként
dolgozik – éppen a VII.
kerületben.
„A futást mindig is nagyon
szerettem, rövidtávokon
és gátfutásban értem el jó
eredményeket, csapatban
országos bajnokságot is
nyertünk. Nagyon hiányzik
az atlétika, a mai napig jobban szeretem a szabadtéri
sportokat, és persze magam
w w w. er z s eb e t varos . hu

is rendszeresen kijárok
futni. Futónagykövet
társam, Kúr Edina a nagy
szervező: nálam kezdett
sportosabb életmódra váltani, és egyre jobban rákapott. Az ő ötlete volt, hogy
közösen vállaljuk el a VII.
kerületben a BSI Futónagykövetséget. Örömmel
álltam mellé, mert minél
több embernek szeretném
átadni azt az örömöt, amit
a rendszeres mozgás nyújt.
Kedden este 7 órakor és
szombaton 10 órától vannak edzéseink a Városligetben. Mindig bemelegítéssel
kezdünk, azután mindenki
a saját tempójában futhat –

hogy pontosan mennyit és
milyen tempóban futunk,
azt a társaság összetétele
dönti el –, az edzés végén
pedig szakszerű nyújtás
következik. Edina jobbára
a kezdőkkel, én a kicsit
komolyabb távra készülőkkel foglalkozom. Még
nagyon az elején járunk,
de mindenkit bátorítunk,
hogy kezdje el, csatlakozzon hozzánk, mi segítünk
mindenben” – mondta
Molnár Nikolett.

Az Erzsébetvároshoz legközelebb eső
strand a Széchényi Gyógyfürdő, amely
egyben a főváros egyik legimpozánsabb fürdője. Helyén már 1881-ben
artézi fürdő működött, majd 1913ban Czigler Győző tervei alapján
felépült a Széchenyi Gyógyfürdő,
amely 1927-ben férfi és női népfürdőosztállyal és strandfürdővel bővült.
Az 1960-as évek közepén további
átalakításokat végeztek: társas fürdőruhás termálosztály, valamint nappali
kórház (komplex fizioterápiás osztály)
létesült itt.
Könnyen megközelíthető a Gellért
fürdő is, melynek szintén van bel- és
kültéri része is. A szecessziós stílusban
épült Gellért Gyógyfürdő és Szálló
1918-ban nyitotta meg kapuit, majd
1927-ben a hullám strandfürdővel,
1934-ben pedig a pezsgőfürdővel
bővült. Az uszodai és a kültéri ülőmedence, illetve a gyermekmedence
megújult: korszerű vízszűrő-forgató
berendezéssel látták el őket. A fürdő
komplex gyógyfürdőellátást biztosító
részleggel és inhalatóriummal rendelkezik.
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Annak aki „hagyományos” strandra
vágyik, ajánljuk a Palatinust a Margitszigeten. Ez volt az első strandfürdő
Budapesten, ahol lehetőség volt a
szabadban való fürdésre. Az 1919 óta
üzemelő, de véglegesen csak 1921ben átadott strand három medencével rendelkezett, a nagymedence
több mint 5000 m²-es vízfelületével
Európa legnagyobb strandmedencéje volt. 2002-ben a kor igényeinek
megfelelően építették át és szerelték fel vízforgató berendezésekkel a
medencéket. 2013-ban felújították a
termálmedencét, és új óriáscsúszdákat
is készítettek. Multimédiás csúszda is
várja a fürdőzőket, így csúszás közben
zenét hallgathatunk és fényjátékban
gyönyörködhetünk. A medencék
vízellátását a Margitsziget fúrt termál
kútjai biztosítják.

részére. Jelenleg 10 különböző formájú
és hőmérsékletű medence található
a kellemes, festői környezetben.
Az élménymedence számos szolgáltatást – pl. sodrófolyosó, pezsgőágy,
whirlpool, nyakzuhanyok, buzgárok,
tocsogós napozók – nyújt a fürdeni
vágyóknak. 2002 nyarán megújult
a gombamedence és a vese alakú
medence, amelyet a tengerpart zúgását
utánzó, egyedi, koncentrikus hullámokat keltő hullámgéppel láttak el.

A Dagályban is jól érezheti magát
az egész család. A fürdő 1948-ban
nyitotta meg kapuit, és a későbbiekben bővült többek között az 1956-ban
átadott 50 m-es uszodával. 1970-től
a Széchenyi Gyógyfürdő vizét vezették
ide, mellyel a Dagály is a gyógyfürdők
sorába lépett, és azóta is széles körű
gyógyszolgáltatást biztosít vendégei

További részleteket a BSI
Futónagykövet – VII.
kerület facebook csoport megkeresésével vagy
a futabp07@gmail.com
e-mail címen lehet megtudni.
Er z s éb e t vá ros 201 5. július 2 3.

Életmód

Sport

Egy kellemes, sportos nap a pusztán

Er z s éb e t vá r os 201 5. július 2 3.
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Besurranó tolvajok

Házi meggyfagylalt

Ne csak a strandon, otthon is óvjuk értékeinket nyáron!
Hozzáv

Közbiztonság

A kánikula érkezése nemcsak a vízpart iránti vágyat fokozza, hanem
megteremti a belvárosban élők számára azt az egészséges igényt, hogy
éjjelüket, nappalukat légmozgás mellett töltsék a fülledt nyári időben.
Ennek eredménye a gyakori szellőztetés, az ablakok, ajtók folyamatos
nyitva tartása.
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Ám fontoljuk meg, hogy ez
minden esetben biztonságos-e számunkra!
A nyitva hagyott nyílászárókkal akár
napközben is alkalmi tolvajok célpontjává tehetjük lakásunkat. Különösen igaz ez az utcára néző, földszinti
ingatlanokra, ahonnan pillanatok
alatt elemelhetik az ablakhoz közel
elhelyezett mobiltelefont, tabletet,
pénztárcát, de akár a laptopot is. Észre
sem vesszük, és az ablakpárkányon
hagyott értékeinknek nyomuk sincs.
Éjszaka ugyancsak fontos az óvatos
ság: amíg nyugodtan alszunk,

a csukott, de nem zárt ajtón keresztül a besurranó tolvaj gátlástalanul
besétálhat lakásunkba, és – jellemzően
az előszobában hagyott – értékeinkkel
távozhat. Miután kihasználja a pihenés időszakát, az sem riasztja el, ha
felébredünk a neszre, hiszen rövid idő
alatt kívül van az ajtón, és már csak
értékeink hűlt helyét találjuk.

A VII. kerületi rendőrkapitányság ezért a következőket tanácsolja a meleg nyári
hónapokra:
Mindig kulccsal zárjuk be
a bejárati ajtót lefekvés előtt!

A legbiztonságosabb az, ha otthon
tartózkodásunk alatt is állandóan
zárva van a bejárati ajtó, valamint
lehetőleg felügyelet mellett
szellőztessünk!
Figyeljünk az ajtó betekintő
ablakára is, az se maradjon nyitva!
Utcafronti, földszinti vagy emeleti,
körfolyosóra néző lakásban ne
hagyjuk értékeinket az ablakhoz
közel!
Ne hagyjuk értékeinket (slusszkulcs, ridikül, készpénz stb.)
az előszobában, mert belépve
a lakásba onnan a legkönnyebb
eltulajdonítani azokat!
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Egészséges, hűsítő nyári
finomságok

Hideg turmix
dinnye

Nyáron könnyed, gyümölcsös finomságokra vágyunk leginkább,
az pedig csak ráadás, ha ezeket diétázók, cukorbetegek is
be tudják építeni étrendjükbe. Hűsítő italokat és házi
készítésű fagyit ajánlunk, amelyek nemcsak finomak,
de egészségesek is.

Jeges tea

Ha hajlamosak vagyunk megfeledkezni az ajtó zárva tartásáról,
lehetőség szerint szerezzünk be
olyan riasztót, amely nyitás esetén
erős hangot ad, amire biztosan
felébredünk, és ezzel megakadályozzuk a besurranást!

A házi jeges tea nemcsak finomabb, mint
a bolti, de egészséges is! A zöld, a rooibos,
a fehér tea egyaránt kitűnő hidegen, de vannak, akik ilyenkor is a feketére esküsznek.
Számtalan gyümölcsteát kapni manapság,
de ízletes a hárs-, akác- vagy bodzatea is.
Akármelyiket is választjuk, jó alap lesz.

Biztonságunk érdekében ezenkívül
célszerű olyan védelmi eszközöket
telepíteni, mint a pánikriasztó vagy
a biztonsági lánc, de ezek megléte
esetén is legyen mindig bezárva
a bejárati ajtó!

Elkészítés:
Főzzük le a teát (van olyan, amit csak forrázni kell, olvassuk el a használati utasítást),
és hűtsük langyosra;
édesítésre használhatunk mézet, nyírfacukrot, sztíviát, eritritet vagy egyéb természetes édesítőt;
a citromot csak apránként adagoljuk
hozzá;
ízesítsük frissen facsart gyümölcslével vagy lime-darabokkal, friss citromkarikákkal;
végül tegyünk bele
jégkockát.

Nyáron is biztonságos pihenést kíván
a VII. kerületi rendőrkapitányság!

A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságának elérhetőségei
1076 Bp., Dózsa György út 18–24.
telefon: 06 (1) 461-8100,
e-mail: 07rk@budapest.police.hu
w w w. er z s eb e t varos . hu

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

Értesítési telefonszámok
„Telefontanú” zöldszám: 06 (80) 555-111,
107 vagy 112
Er z s éb e t vá ros 201 5. július 2 3.
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Ízes élet

A gondosan megmosott, megtisztított meggyből – néhány szem kivételével – botmixer segítségével pürét
készítünk. A meghagyott szemeket
apró kockákra vágjuk. A tejszínt
habbá verjük, és a simára kevert
natúr krémsajthoz adjuk, jól összedolgozzuk. Beleforgatjuk a meggypürét és a meggykockákat, majd a
citromlevet, a cukrot és a vaníliás
cukrot is hozzáadjuk. Jól eldolgozva
fagylaltgépben fagyasztjuk. Ha nincs
fagylaltgép, mélyhűtőben is elkészíthetjük a finomságot, ebben az
esetben tízpercenként keverjük jól át
a masszát, amíg teljesen megfagy.
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Az ERöMŰVHÁZ
2015. július–augusztus havi programjai
Az ERöMŰVHÁZ összes programját a K11 Központban rendezik meg, mivel
a Wesselényi utca 17. szám alatti épületet felújítják.

Művészeti és Kulturális Központ
Cím: 1075 Budapest, Király u. 11.
e-mail: k11muvkozpont@gmail.com • telefon: +36 (30) 915-2518
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu • telefon: 06 (1) 413-3550
www.eromuvhaz.hu

JÚLIUS

Rejtvény
30

ÖRKÉNY
2015
KERT
AUGUSZTUS 29.
M A DÁCH T ÉR

ÚJRA ÖRKÉNY KERT!
AZ ÖRKÉNY ISTVÁN SZÍNHÁZ ÉS
ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÖS RENDEZVÉNYE

Támogatók:
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Az Örkény Színház fenntartója
Budapest Fôváros Önkormányzata
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25. szombat
JAZZ NIGHT – nemzetközi jazzest
¡ 20.30
Farkas Norbert Trió
¡ 22.00
Steve Sinko Trió feat. Romy
Camerun
(Romy Camerunt Budapesten
csak a K11-ben hallhatják!)
A rendezvényen a villányi
Gere pincészet portugieser
és rosé, valamint a Teleki
pincészet chardonnay borait
fogyaszthatják.
Belépőjegy: elővételben
2000 Ft, a helyszínen 2500 Ft
30. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – az élőzenét
Rózsa Tibor szolgáltatja

3. hétfő
¡ 16.00–18.00
A Mozgássérültek Budapesti
Egyesülete VII. kerületi
csoportjának összejövetele
6. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – az élőzenét
Rózsa Tibor szolgáltatja
13. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – az élőzenét
Rózsa Tibor szolgáltatja

BÔVEBB INFORMÁCIÓ ÉS RÉSZLETES PROGRAM
AZ ÖRKÉNY SZÍNHÁZ HONLAPJÁN
ÉS FACEBOOK OLDALÁN!
Aktualitások, friss információk
Erzsébetváros életéből

Er z s éb e t vá ros 201 5. július 2 3.

Er z s éb e t vá r os 201 5. július 2 3.
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AUGUSZTUS

ERZSÉBETVÁROS A FACEBOOKON!

WWW.ORKENYSZINHAZ.HU

Ajánló

23. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – az élőzenét
Rózsa Tibor szolgáltatja
¡ 20.30–
PÁSZTOR HÓRA koncert és
moldvai táncház (Ezen a nyáron
az utolsó lehetőség!)
Belépőjegy: elővételben
600 Ft, a helyszínen: 1000 Ft

Július 27–31. hétfőtől péntekig
Édességek hete 2. napközis tábor
1. nap: ismerkedés; 2. nap: látogatás a Csokoládé Múzeumba;
3. nap: marcipánfigurák készítése; 4. nap: csomagolástechnikák; 5. nap: bemutatók.
Délutánonként sport, társasjáték.
Ez egy tökéletes tábor, amen�nyiben nem szeretné, hogy
gyermeke unalmában egész
nap a számítógép előtt üljön.
Helyszín: Róth Miksa Emlékház
(1078 Bp., Nefelejcs utca 26.)
Információ: Biró Éva
telefonszám: 413-3552,
e-mail: biro.eva@eromuvhaz.hu

Európai uniós beruházás
a Főkert Keresztúri úti
épületén

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(

A Fővárosi Kertészeti
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság hosszú távú
tervei között szerepel
a megújuló energiaforrások minél nagyobb
arányú hasznosítása az
általa fenntartott intézményekben. Az épület
fenntartási költségeinek
csökkentésére pályázatot nyújtott be egy
napelemes rendszer kiépítésére. A nyertes pályázat a Széchenyi 2020
program keretében 36,21 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező 47,04 kW összteljesítményű áramtermelő napelemes rendszer tervezését és telepítését
valósította meg.
A rendszer úgynevezett háztartási méretű kiserőmű, amely a villamos közüzemi hálózatra csatlakozik. Lényege, hogy a Nap sugárzását
fényelektromos jelenség segítségével villamos energiává alakítja át,
amit saját fogyasztásra termel meg.
Az elnyert európai uniós támogatás nemcsak az épület energiafogyasztásának csökkenését segíti elő, hanem annak környezetbarát
működését is. A beruházás ezért környezetvédelmi szempontból is
jelentős, mivel az energia megtermelése során a környezetterhelés
nagy mértékben csökken.
w w w. er z s eb e t var os . hu

SZO LG Á LTATÁ S
Ajtó–ablak javítás! Fa, műanyag
nyílászárók passzítása, szigetelése,
zárcseréje, átalakítása, felújítása
garanciával. Kiss Ernő asztalos. Tel.:
06 (30) 447-4853
Tavaszi nagytakarítást, ablaktisztítást vállal cégünk magánemberek otthonában. Ha fáradt vagy
elfoglalt, hívjon bizalommal! Tel.:
06 (20) 595-3057

Hirdetés

Erzsébetvárosi gyorsszolgálat:
duguláselhárítás, víz-, villany-,
fűtés- és gázkészülék-szerelés
garanciával. Tel.: 06 (1) 292-1990,
06 (20) 334-3438

Parkettacsiszolás, lakkozás, javítás, festés, lerakás. Tel.: 06 (30)
751-5420

Saját részre keresek erősen felújítandó lakást, mérettől függetlenül a
kerületben. Tel.: 06 (20) 426-0015

Mindenféle asztalos munkát vállalok, ajtó, ablak, bútor gyártásajavítása. Regdon Csaba. Tel.: 06
(20) 957-9533, 06 (1) 284-9213

Életjáradék szerződést kötne belső
kerületi ingatlanra budai, többgyerekes család. Tel.: 06 (20) 426-0015

Festés-mázolás-tapétázás, kőműves javítások, gipszkartonozás.
Kovács Gergely. Tel.: 06 (30) 5686255
Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás,
zárszerelés, rácskészítés, galériakészítés, egyéb lakatosmunkák. Tel.: 06
(30) 299-1211
Vízszerelés, villanybojlerek víz
kőtelenítése, javítása, fürdő
szobák, vécék javítása, felújítása,
szerelvények cseréje, felszerelése
anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 (30)
655-8074
Tévéjavítás azonnal, helyszínen!
Digitális átállás! Mindig-TV dekóder
beüzemelés. Tel.: 06 (20) 471-8871

I N G AT L A N
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Egyetemista lányomnak keresek
emeleti, felújítandó öröklakást
készpénzfizetéssel. Magánszemély.
Tel.: 06 (20) 496-6601
Külföldi ügyfeleinknek keresünk
belvárosi lakásokat kézpénzfizetéssel. Hívjon bizalommal! GDN Ingatlanhálózat. Tel.: 06 (70) 681-4500

EGY É B
Tanulási problémák megoldása,
pótvizsga, önismeret-fejlesztés
pszichopedagógus tanártól. Tel.:
06 (70) 395-0139
Borostyánékszert aranyáron vásárolunk! 10 000–100 000 Ft-ig. A sárga
golyós akár 1000 Ft/gramm. Arany,
ezüst, hagyaték felvásárlása. V. kerület, Haris köz 1. LUCIA galéria.
Tel.: 06 (1) 780-5624
e-mail: luciagaleria@gmail.com

Régiségfelvásárlás készpénzért.
Régi bútort, antik és modern festményeket, órákat, lakberendezési
tárgyakat, ékszereket hibásan is
veszek. Hagyatékot is. Díjtalan
kiszállás. Markó István.
Tel.: 06 (70) 6000-323
e-mail: marko.antik@freemail.hu
Budapesttől Bergen-Belsenig,
jegyzet: Ungváry Krisztián, 140 oldal. Megvásárolható Zágoni Zsoltnál (Tel.: 06 (20) 462-7315) vagy a
bookline-on. A Kaszner vonat egyik
túlélője leírta az 1944-ben vele
történteket.
Spanyoltanítást vállalok. Tel.: 06 (1)
789-4233

EG É SZ S ÉG

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

Hátmasszázs, teljes testmasszázs,
arcmasszázs, hétköznap délutánonként a Trendy Szépségszalonban.
Kedvezmények új és visszatérő
vendégeimnek, bérletkedvezmények. Damjanich utca 32. Tel: 06
(30) 493-2249

Kiemelt árat fizetek mindennemű régiségért: bútorok, festmények, porcelánok, órák, érmék,
bizsuk, hanglemezek, könyvek,
szőnyegek, katonai dolgok, mindenféle tárgy. Díjtalan kiszállás,
becsléssel. Teljes hagyatékok
kiürítése. Molnár Enikő.
Tel.: 06 (20) 365-1042

Gyógypedikűrt, manikűrt vállalok,
hívásra házhoz megyek. Ingyen
kiszállással. Tel.: 06 (30) 242-9507
Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfájdalmak kezelése, teljes testmas�százs. Szakrendelőben (Csengery u.
25.), vagy az Ön otthonában.
Csipak Zoltán gyógymasszőrtől.
Tel.: 06 (20) 595-3057

Tisztelt Hirdetők!
Hirdetésfelvétel: 1073 Bp., Erzsébet krt. 6., I. emelet 115.
hétfőtől csütörtökig 10.00–12.00 óráig
Tel.: 06 1 462-3130 (10.00–12.00 óráig) • e-mail: hirdetes@erzsebetvaros.hu

Szeretettel várjuk Önöket!
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