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A kerület vezetése három éve indította útjára Zöld7 programsorozatát, mely évről-évre egyre nagyobb sikernek
örvend. A Föld Napja alkalmából Erzsébetváros apraja-nagyja közösen virágosította be a kerületet, takarította az
utcákat és sokan környezettudatosságra nevelő programokon is részt vettek. Idén második alkalommal Felelős Gazdi
napokra is várták az érdeklődőket, melyen a szervezők nemcsak az állattartóknak kedveskedtek programokkal,
ajándékokkal, hanem a kutyáknak is.
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Kisgyermekek számára befogadó
családokat keresnek
Mi legyen a gyerekkel, ha egy egyedülálló szülőnek kórházba kell mennie? Mi történik egy családdal, ha hirtelen el kell hagynia otthonát, és a szülőknek minden idejüket munkával kell tölteniük,
hogy újra megfelelő lakhatáshoz jussanak?
A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület helyettes szülő hálózata az ilyen problémákra nyújt megoldást. Tagjai olyan családok, akik szívesen megnyitják otthonukat a bajba jutottak előtt: saját
gyermekeik mellett vagy éppen helyettük bármikor készek egy-két vendég gyerekről gondoskodni
néhány napig, hétig vagy akár több hónapig.
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Erzsébetváros önkormányzata a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesülettel kötött ellátási szerződése
keretében biztosítja Budapest VII. kerületében a helyettes szülői gondozást csecsemők és kisgyermekek részére. A helyettesítő család kiválasztásánál fontos szempont, hogy a gyerekek a lehető
legkevesebb változást szenvedjék el, míg szüleiktől távol vannak, járhassanak megszokott bölcsődéjükbe, óvodájukba, iskolájukba. A feladatra való felkészülés egy ingyenes, 50 órás felkészítő
tanfolyam elvégzésével indul, amely várhatóan 2015 májusában kezdődik.

Sári Judit
Szabó Dóra

A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület munkatársai a (06 1) 343-6680 vezetékes, illetve
a (06 20) 961-9359 és (06 70) 317-5354 mobil telefonszámon vagy az egyesulet@feherkereszt.hu
e-mail címen várják a helyettes szülőséget vállalni kész családok jelentkezését.
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templomban tartották meg. A rendezvény fővédnöke Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere volt. Az Éneklő Ifjúság mozgalom szellemi atyja Kodály Zoltán, az első hangversenyt pedig
1934-ben Bárdos Lajos szervezte meg.
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Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium három
kórusa, karnagyok: Kyncl Rita,
Fekete Dóra, Pintér Eleonóra;
Baross Gábor Általános Iskola,
karnagy: dr. Timku Józsefné;
Erzsébetvárosi Kéttannyelvű
Általános Iskola, Szakiskola és
Szakközépiskola, karnagy:
dr. Iszályné Bencs Adrienn,
Budapest Fasori Református
Kollégium Julianna Általános
Iskola, karnagyok: Kiss Anna és
Dócziné Takács Zsuzsanna;
Madách Gimnázium, karnagy:
Krasznai Gáspár.

Interjú Vattamány Zsolt polgármesterrel
Polgármesterként feladata, hogy minél
jobban működtesse a kerületet. Arra is
kell és tud figyelni, hogy az itt élők jól
érezzék magukat?
Szerintem ez kiemelt feladata minden
polgármesternek. Nekem is elsődleges
célom, hogy az erzsébetvárosiak otthon
érezzék magukat a kerületben. Megnézzük, hogy ehhez mire van szükség, majd
azt, hogy hol találunk rá forrást, és végül
megvalósítjuk. Úgy érzem, az elmúlt
években és most is azért dolgozunk, hogy
Erzsébetváros igazi otthon legyen.
Mondana konkrétumokat? Mit tettek
eddig ezért?
Nézzük először a számokat! 25 utcát és
több mint 12 ezer méternyi útszakaszt
felújítottunk. Négy tér teljesen megújult,
6 ezer négyzetméternyi közterületet
renováltunk. 2015-ben több mint 3 és fél
milliárd forintot fordítunk fejlesztésre.

Az idei
költségvetésben
nagyon hangsúlyos
a társasházak
támogatása.
A bérlakásokban élőket is igyekszünk
segíteni különböző pályázati lehetőségek-

kel és könnyítésekkel, májustól például
jelentősen csökkentettük a lakbéreket
is. Ahhoz azonban, hogy az erzsébetvárosiak otthon érezzék itt magukat, sok
minden másra is szükség van. Nagyban
befolyásolja az emberek komfortérzetét az őket körülvevő környezet. Ennek
érdekében április eleje óta a Belső-Erzsébetvárosban a megszokott közterületi
takarítások mellett újabb utcákat tisztítunk meg napi rendszerességgel. Harcolunk a falakat csúfító graffitik ellen,
és idén tavasszal ismét tíz helyszínen
ültettünk virágokat.

Közös ügyünk és
feladatunk a tisztaság
megtartása,
ezért örülök, hogy sokakkal találkoztam
április végén a „Takarítsunk együtt!”
akcióban, és 3000 erzsébetvárosival
közösen tisztítottuk meg a VII. kerületet.
A lakosság számára fontos szolgáltatások
fejlődésével elégedett?
Bőven van még tennivalónk, de itt
is egyértelmű a fejlődés. Az elmúlt 4
évben korszerűsítettünk öt bölcsődét,
hat óvodát, tíz iskolát és négy orvosi
rendelőt, valamint kiépítettük az ország
egyik legfejlettebb térfigyelő-rendszerét.

Júniusban már kevesebbet kell fizetni
Az önkormányzati lakásban élő VII. kerületieknek ezentúl már jelentősen kevesebbet
kell fizetniük lakhatásukért. A városvezetés döntésének értelmében május 1-jétől
20 százalékkal csökkentek az erzsébetvárosi bérlakásban élők lakhatási költségei. Az intézkedés elsődleges
célja a lakásbérlők életkörülményeinek könnyítése
volt, hiszen sok önkormányzati lakásban élő
család csak nehezen vagy egyáltalán nem
tudta fizetni ezt a költséget. „Fontos,
hogy a kerületiek érezzék, számíthatnak ránk. A lakbércsökkentéssel
rengeteg olyan erzsébetvárosinak
segítettünk, akinek komoly gondot
jelentett ennek az összegnek az előteremtése, így veszélyeztetetté vált a lakhatása is”
– mondta el Vattamány Zsolt polgármester.

A műsorban elhangzott
a Molnár Antal Zeneiskola
növendéke, Lukács Vendel
trombitaszólója is. A hangversenyt egy nagyszabású kánon
zárta, melyet együtt adott elő
az erzsébetvárosi éneklő ifjúság.
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Varga Imre

„Azért dolgozunk, hogy Erzsébetváros igazi otthon legyen”
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Az óvoda-korszerűsítési programot pedig
idén is folytatjuk. Annak ellenére, hogy
elöregedő kerületnek tartanak minket,

a statisztikák azt mutatják, hogy Erzsébetváros fiatalodik.
Ebben annak is nagy szerepe van, hogy
a fiatal párok örömmel költöznek ide,
hiszen biztonságos és rendezett környezetet tudnak biztosítani gyermekeiknek.

Kárpátalja
megsegítéséről
döntöttek
A nehéz helyzetben lévő kárpátaljai Kis
szelmenc és Palágykomoróc települések
megsegítéséről döntött április végén az
erzsébetvárosi képviselő-testület. A településeken élő mintegy 1000 ember életkörülményeinek megkönnyítésére ajánlotta
fel a kerület vezetése az egymillió forintos
pénzbeli és természetbeni támogatást,
melynek elengedhetetlen feltétele az Ungvár közelében található falvak vezetőivel
való szoros együttműködés a jövőben.
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A Föld napja mozgalom fenti jelmondata apropóján virágültetési
akciót szervezett a FŐKERT Nonprofit Zrt. április 25-én a Margitszigeten. A résztvevők 612 négyzetméteren közel 15 000 tő egynyári növényt ültettek el. A rendezvény az „én városom” életérzést
kívánta erősíteni, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy a városi
tér mindenkié, közösen használjuk, alakítjuk, élvezzük az előnyeit,
ezért zöldfelületeink, tereink szépségéért, megóvásáért is közösen
kell tennünk.
A helyszínen számos programmal várták az érdeklődőket, a
sport és zenei események mellett a „Kerületek sétánya” elnevezésű
területen az akcióban résztvevő fővárosi kerületek mutatkoztak
be egy-egy sátorban. Erzsébetváros is jelen volt a Margitszigeten,
hogy így is megmutassa: elkötelezett a környezet védelme és a zöld
területek fejlesztése mellett.
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Újabb tűzfalak újulnak meg
Következő állomásához érkezett az önkormányzat tűzfalrehab
programja, hiszen idén várhatóan további hat óriás falfelület újul meg Erzsébetvárosban. A tervek szerint az Akácfa,
a Wesselényi és a Garay utcákban gyönyörködhetnek majd
a modern falfestményekben a lakók és a látogatók, de két iskolában és egy óvodában is hamarosan elkészülnek
a látványos alkotások. Az első
festmény – amely
egy tájképet
ábrázol majd
– a Dob utcai
általános iskola
udvarának üres
falát fogja ékesíteni. „A népszerű
tűzfalrehab programot az önkormányzat az idei évtől szeretné kiterjeszteni, hogy a következő
években Középső- és Külső-Erzsébetvárosban is minél több
remekmű díszíthesse a kerületi utcákat és intézményeket” –
mondta el Vattamány Zsolt polgármester.
Mint ismeretes, a „Tűzfalrehab Erzsébetvárosban” projekt
2013-ban indult, és azóta kilenc közterületi alkotás csodálható
meg a kerület különböző pontjain. Az akció országos népszerűségre tett szert, és turisztikai látványosságként tartják számon
a hazánkba látogató külföldiek is.

Bemutatkoztak a rendvédelmisek
Április utolsó hétvégéjén tűzoltó- és rendőrnapot
szerveztek a Városligetben. A rendvédelmi
szervek ötödször ünnepelték meg védőszentjeik napját úgy, hogy bepillantást
engedtek az érdeklődőknek munkájukba. Az eseményen a VII.
kerületi rendőrkapitányság az
Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósággal és a kerületi polgárőrséggel közösen volt jelen.
Sátrukban a kilátogatókat
bűnmegelőzési-, illetve rendészeti tárgyú tanácsokkal látták
el, bemutatták a kerületi rendőrség és a rendészeti igazgatóság mindennapjait, a gyermekek
pedig játékos közbiztonsági tesztet tölthettek ki. Az erzsébetvárosi
polgárőrség bemutatta járműveit,
melyek közül a különleges technikával
felszerelt kisbusz, az ún. Mozgó Vezetési
Pont aratott nagy sikert.
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Kitüntetett kerületi rendőr
Idén a BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság állományában szolgálatot
teljesítő Brutyó János r. főtörzszászlós
kapta az Év Körzeti Megbízottja 2015
kitüntető címet. Az arany pecsétgyűrűt
az Országos Rendőrfőkapitány adta
át a főtörzszászlósnak, aki 27 éve
teljesít szolgálatot a kerületben,
hely- és személyismerete kiemelkedő, teljesítménye példamutató. Ezen országos elismerést
évente csak egy körzeti megbízottnak ítélik oda.
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Kóser emléktáblát avattak
Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) szervezésében egy különleges emléktábla avatására került sor áprilisban.
A hitközség egyik fő törekvése, hogy a hazai zsidóság a mindennapokban is megélhesse vallását. Ennek szellemében az évtizedekkel
ezelőtti, sokszínű kóser gasztronómiai életnek állítottak emléket.
A múlt század első felében működő kóser éttermek, boltok cégéreiből, hirdetéseiből készített installáció bemutatja a régmúlt változatosságát, ugyanakkor a jövőre nézve összetettebb üzenetet is hordoz
az együttélés és egymás elfogadása terén. Az eseményen beszédet
mondott Köves Slomó vezető rabbi, Vattamány Zsolt polgármester
és Győrfi László, a Kóser Piac képviselője.

Tetteink minősítsenek!
A Dohány utcai zsinagóga előtt 11 szobrot lepleztek le április
13-án. A kiállítás az elmúlt évszázad világhírű magyar zsidó
tudósainak, művészeinek és közéleti személyiségeinek állít emléket, hogy minél szélesebb körben megismertesse azokat, akikre
tetteik, felfedezéseik, műveik, eredményeik miatt a mai napig
minden magyar okkal lehet büszke. Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke a kezdeményezéssel arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a hazai zsidóság az
elmúlt évszázadok során – a magyarság szerves részeként – rengeteget tett Magyarország jó hírnevéért és többek között tudományos, művészeti, illetve sportéletéért.
A közterületen megtekinthető Komor Marcell építész, Korányi
Frigyes belgyógyász, Petschauer Attila olimpiai bajnok magyar
kardvívó, Pulitzer József újságíró, Radnóti Miklós költő, Szerb
Antal és Rejtő Jenő írók szobra, valamint Richter Gedeon gyógyszerészé, Weisz Manfréd iparmágnásé, Vázsonyi Vilmos igazságügy miniszteré és Harry Houdini szabaduló művészé.
Az alkotásokat neves közéleti emberek leplezték le: Vattamány
Zsolt, Erzsébetváros polgármestere a Vázsonyi Vilmosról készült
installációt avatta fel.

Zenei utazás a KözelKelettől a Balkánig
A migráció fogalma egyidős az emberiséggel, és ma már azt is
elmondhatjuk, hogy a jelenség egyre inkább része a magyar családok mindennapjainak. A multikulturalizmus mind nagyobb
mértékben van jelen az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános
Iskola, Szakiskola és Szakközépiskolában is, hiszen az intézménybe számos migráns tanuló jár. Az itteni diákok számára
teljesen természetes, hogy megismerik és elfogadják más népek
szokásait, kultúráját. Az április 16-án megrendezett multikulturális napon a Menedék Egyesület munkatársai világkörüli
zenei utazásra invitálták az iskola nebulóit és pedagógusait. A
zenén keresztül a gyerekek a Közel-Kelettől egészen a Balkánig
juthattak el.

Hajrá,
Bárdos!
Az Alsóerdősori Bárdos
Lajos Általános Iskola és
Gimnázium csapata megnyerte a XXIII. Közép-pesti
Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Versenyt. A diákok az elért
helyezéssel részt vehetnek a
fővárosi versenyen, ahol a
budapesti kerületek csapataival mérik majd össze tudásukat. Gratulálunk a szép
eredményhez!
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„Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?”
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Idén is kiírja az önkormányzat a társasházak felújítására szolgáló pályázatokat.
Négy kiírást fogad el 2015-ben a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, így
jut forrás általános társasház-felújításra,
kémények modernizálására, a tetőjárdák
rendbe tételére, illetve a gázszolgáltatásból ideiglenesen kizárt ingatlanok is
pályázhatnak majd.
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ebben az évben is hatalmas forrást biztosítunk
a társasházak problémáinak megoldására,

Az előző évekhez képest változást jelent
a vissza nem térítendő támogatások
magas aránya, hiszen mind a négy pályázati forma esetén a visszatérítendő–vis�sza nem térítendő támogatások arányát
70%–30% arányban határoztuk meg.
Ha pedig a testület elfogadja javaslatomat, akkor az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetbe kerülő társasházak
részére egy vis major keretet is nyitunk
9,5 millió forint összeggel.
A pályázatok részletes kiírására hamarosan sor kerül, ezt követően hirdethető meg ténylegesen a tender. Ebben
az évben is szeretnénk a társasházak
kezelői részére nyilvános fórumot tartani, amelyre kollégáim minden érintett
társasházi közös képviselőt meghívnak.
Itt lehetőség nyílik majd a szakmai

Bölcsődék napja
Április 21-e a bölcsődék napja, ilyenkor azokat a bölcsődei dolgozókat ünnepeljük, akikre nap mint nap rábízzák kisgyermeküket
a munka világába visszatérő szülők. Idén a Városligeti Bölcsőde
adott otthont a kerületi ünnepségnek, melyen dr. Vető Marietta
alpolgármester köszöntötte a kisgyermeknevelőket és a dajkákat.
„Tudjuk, hogy a bölcsődés gyermek fejlődésében meghatározó
szerepe van a bölcsődében töltött idő minőségének. A gondozóknak számos esetben kell pótolniuk a pótolhatatlant: a szülői
gondoskodást” – hangsúlyozta az alpolgármester az intézmények
jelentőségét. A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központ részéről a szakmai elismeréseket Gazsi Judit adta át
a díjazottaknak.
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Pályázati felhívás

Az immár hagyománnyá vált japán napot idén
Vattamány Zsolt polgármester nyitotta meg az
ERöMŰVHÁZ-ban. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy kerületünk számos kulturális közösség találkozóhelye, a közösségi ház
pedig valódi multikulturális, sokszínű programok színtere. A rendezvényen részt vett
dr. Vihar Judit, a Magyar–Japán Baráti Társaság elnöke, a japán nagykövetség munkatársai és rengeteg japán kultúra iránt érdeklődő, akik ízelítőt kaphattak az ország
népzenéjéből, valamint megismerkedhettek a jellegzetes japán viselet, a kimonó történetével is.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága pályázatot írt ki 11 millió
forint erejéig
kapufigyelő rendszer kialakítására
társasházak, lakásszövetkezetek (a
lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi
CXV. tv. 2. § (1) bek.), önkormányzati
tulajdonban lévő lakóépületek esetében
azok kezelője, háziorvosi rendelők és
önkormányzati intézmények, egyházak
részére.
A pályázat célja: a kerületben élők biztonságérzetének, a kerület közbiztonsági helyzetének javítása.
A pályázati anyag benyújtási határideje: 2015. június 8.

és technikai kérdések megvitatására.
Arra bíztatok mindenkit, hogy pályázzon az önkormányzati támogatásokra,
hiszen a társasházak állapotának javítása mindannyiunk közös érdeke.

További információt
a www.erzsebetvaros.hu honlapon
találhatnak.

Benedek Zsolt
önkormányzati képviselő

Isten éltesse, Paulin néni!
Dr. Kiss Istvánnét köszöntötte
90. születésnapján Sólyom Bence
önkormányzati
képviselő. Paulin néni születése
óta a kerületben
él, ráadásul azon
kevesek közé tartozik, akik azóta
ugyanabban a
házban is laknak.
A szépkorú hölgy
negyvenhét évig
tanította az ifjúságot, hálás diákjai a
mai napig jó szívvel
gondolnak rá.
A hagyományoknak megfelelően
egy csokor virággal
és egy díszes emléklappal lepte meg a képviselő az ünnepeltet, aki
viszonzásként hosszan mesélt emlékeiről és a Murányi utcában
megélt évtizedekről, Külső-Erzsébetváros rég- és közelmúltjáról.
Boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk!
Er z s éb e t város 201 5. május 21 .
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A pályázatok elbírálási határideje:
2015. június 18.

Szépkorú köszöntések
Május 11-én Hutiray Gyula alpolgármester részt vett a 101 éves
dr. Domonkos Frigyes köszöntésén. Domonkos úr a második
világháborúban katonai szolgálatot teljesített, később a Pénzügyminisztériumban, majd nyugdíjba vonulásáig a Magyar
Nemzeti Bankban dolgozott. A forradalom után, 1958-ban
megfosztották alhadnagyi rangjától, most Hende Csaba honvédelmi miniszter hadnaggyá léptette elő az ünnepeltet. Hutiray Gyulát érte a megtiszteltetés, hogy elsőként
szólíthatta hadnagy úrnak Domonkos Frigyest. Erzsébetváros önkormányzatának nevében jókívánságait fejezte ki,
és jó egészséget kívánva adta át az ajándékot.

Maksa Istvánnét a 90. születésnapja alkalmából köszöntötte
dr. Vető Marietta alpolgármester. Az ünnepelt örömmel
mesélt életéről, amelyben fontos szerepet játszott a család és
a munka, hiszen évtizedeken át dolgozott nyomdai szedőként, s nyugdíjas éveiben is sokáig aktív volt. A vendégeket
saját készítésű almás rétessel várta, leánya elmondása szerint
a tétlenséget nehezen viseli. Jó egészséget, további boldog
nyugdíjas éveket kívánunk neki!
Er z s éb e t város 201 5. május 21 .
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ám hosszasan egyeztettünk arról, hogy
a forrásokat milyen eloszlásban pályáztassuk idén és a következő években.
Javaslatomra tematikus bizottsági ülést
tartottunk, ahol minden érintett fél

elmondhatta a véleményét és meglátásait
a pályázati rendszerrel kapcsolatban. Ezt
követően egy egységes javaslatot terjesztettem elő a támogatások arányát illetően, amelyet a bizottság el is fogadott.

Japán nap az ERöMŰVHÁZ-ban

Aktuális

Aktuális

A költségvetés elfogadásakor már látható
volt, hogy

BESZ ÁMOLÓ

Közös érdek a társasházak állapotának javítása
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Április végén a Föld napja alkalmából Erzsébetváros számos környezetvédelemhez
kapcsolódó programot szervezett az itt élőknek. A gyerekek virágokat ültettek,
a felnőttek utcát sepertek, a családok pedig a felelős állattartással ismerkedtek.
A VII. kerület három éve indította útjára Zöld7 elnevezésű programsorozatát, mely
évről-évre egyre nagyobb sikernek örvend.

Április 22–23-án „Az élő felszín” címmel
rendhagyó előadásokkal várták a közönséget a Bethlen Téri Színházban, ahol
naprendszerünk égitestei elevenedtek meg,
és újrahasznosított anyagokból készíthettek emléktárgyakat az érdeklődők. Másnap délután a Klauzál téren az FKF Zrt.
szelektívhulladék-gyűjtő autója, SAMU
segített mindenkinek eligazodni, megtanulni a hulladékgyűjtés helyes módjait,
miközben kizöldült a Rózsák tere, ahol 85
kerületi óvodás ültetett új cserjéket
a nevelők segítségével a
templom kertjébe.

Természetesen a felnőttek is kivették a részüket a munkából: a „Takarítsunk együtt!” elnevezésű, immár ötödik alkalommal megrendezett program keretében ragadtak takarítóeszközöket, hogy megszépítsék Erzsébetváros köztereit. Vattamány Zsolt polgármesterrel az
élen 1700 kerületi iskolás, tanáraik, a helyi civil szervezetek képviselői és az önkormányzat munkatársai is részt vettek a takarításban.
Az akcióhoz számos kerületi lakos is csatlakozott, így végül majdnem 3000 ember dolgozott azon, hogy Erzsébetváros tisztább legyen.

Épül Erzsébetváros!
Zöld beruházások

Április utolsó hétvégéjén az erzsébetvárosi kutyák és gazdijaik
ismerkedhettek a tudatos állattartás szabályaival a Klauzál és
az Almássy téren megrendezett felelős gazdi napokon. A látványos kutyás bemutatók sok látogatót vonzottak, akik különböző életmód-programokon vehettek részt, és a felelős városi
kutyatartással kapcsolatos tanácsokat is kaphattak. Az EB
OVO Egyesület rendszeresen együttműködik az önkormányzattal, hiszen minden erzsébetvárosinak – akár gazdi, akár
nem – ugyanaz a célja: a békés, rendezett és tiszta együttélés.
Ennek érdekében a szervezőktől minden résztvevő „felelős
gazdi” csomagot kapott, melyben kutyajáték és láthatósági
mellény mellett kutyapiszok-gyűjtő zacskó is volt.

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

Erzsébet Terv

Egy hétnyi zöld
Erzsébetvárosban
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Hiányozni fogsz Erzsi néni, és kívánjuk, hogy a felcsendülő gyermekdalok hangja sokáig kísérje további utadat. (A Dob Óvoda)

Erzsébetváros önkormányzatának képviselő-testülete 2015.
évben a kerületben alapellátási feladatokat ellátó háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi vállalkozások részére pályázatot hirdet, a részletes pályázati felhívásban meghatározott
támogatások tárgyában.

Fogadóórák
Vattamány Zsolt polgármester

időpontja: minden hónap második és negyedik hétfőjén, 14.00–18.00-ig
helye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
bejelentkezés: minden hétfőn 15.00–17.00
között a +36 1 462 32 05-ös telefonszámon

A pályázók köre: A VII. kerületi önkormányzattal feladatellátási szerződésben álló, területi ellátási kötelezettséggel
működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, mely tevékenységét egyéni egészségügyi vállalkozóként,
társas vállalkozásként vagy egyéni cégként végzi.

Dr. Vető Marietta alpolgármester

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 19.

időpontja: minden hónap első és harmadik
hétfőjén, 14.00–17.00-ig
helye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
bejelentkezés: minden hétfőn 15.00–17.00
között Csomós Ilona kulturális referensnél
a +36 1 462 32 04-es telefonszámon

További információt találhatnak a www.erzsebetvaros.hu
oldalon. A pályázati eljárással kapcsolatban
további felvilágosítás kérhető Molnár Veronikától a 462-3335-ös telefonos elérhetőségen.

Nyílászáró-felújítási
pályázat magánszemélyek
részére

P Á LY Á Z A T

Erzsébetváros önkormányzata képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága pályázatot írt ki
az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő, 1990 előtt
épült társasházakban és lakásfenntartó szövetkezeti házakban (továbbiakban: társasházak) külön tulajdoni hányaddal rendelkező magánszemély lakástulajdonosok, továbbá
önkormányzati tulajdonú lakások bérlői részére nyílászárók
felújítási munkáinak támogatására.
A pályázat I. ütemének benyújtási határideje: 2015. május 26.
A pályázati kiírás részletei és mellékletei beszerezhetők
az ügyfélszolgálati irodákon (Erzsébet körút 6.,
Garay utca 5.) vagy letölthetők
a www.erzsebetvaros.hu honlapról.
w w w. er z s eb e t varos . hu

időpontja: minden hónap utolsó előtti csütörtökén 18.00–20.00-ig
helye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
bejelentkezés: +36 1 462 31 22-es
telefonszámon

Sólyom Bence önkormányzati képviselő

időpontja: megbeszélés szerint
bejelentkezés: +36 30 260 91 92-es
telefonszámon
Tímár László önkormányzati képviselő

időpontja: minden hónap második és negyedik csütörtökén 17.00–18.00-ig
helye: 1071 Budapest, Dózsa György út 46.
Idősek otthona, 158-as szoba
bejelentkezés: +36 30 948 16 58-as
telefonszámon

Hutiray Gyula alpolgármester

időpontja: minden hónap utolsó előtti csütörtökén 16.00–18.00-ig
helye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
bejelentkezés: minden hétfőn 15.00–17.00
között a +36 1 462 32 07-es telefonszámon

Veres Zoltán önkormányzati képviselő

időpontja: megbeszélés szerint
bejelentkezés: +36 30 486 55 65-ös
telefonszámon

Testületi hírek
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a képviselő-testület a 2015. április 22-én megtartott rendkívüli ülésen az alábbi rendeleteket alkotta:

Családtámogatási Ügyfélszolgálat – Budapest
1139 Budapest, Váci út 71.
Telefon: (1) 452-2910

•

Nyitva tartás:
hétfő–kedd: 8.00–15.30
szerda: 8.00–17.30
csütörtök–péntek: 8.00–12.00

•

A fővárosi kormányhivatal, valamint a kerületi, járási hivatalok
elérhetőségeit a http://www.kormanyhivatal.hu/hu weboldalon
találhatják meg. A formanyomtatványok adattartalmában és
a kérelmekhez mellékelendő dokumentumokban, az irányadó
ügyintézési határidőben, illetve az igényelhető összegekben
nem lesz változás. A juttatások a jövőben is határidőben és változatlan összeggel érkeznek az arra jogosultakhoz.

•

•

•

Er z s éb e t város 201 5. május 21 .

időpontja: megbeszélés szerint
bejelentkezés: +36 30 948 16 63-as
telefonszámon

Dr. Bajkai István alpolgármester

A Fővárosi Kormányhivatal hatáskörébe kerültek április
1-jével a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal
összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár fővárosi és pest
megyei igazgatóságától. Ilyenek például az anyasági támogatás,
a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési
támogatás, a nagycsaládosok gázárkedvezménye és a fogyatékossági támogatás.
A fővárosi és pest megyei állampolgárok számára is kedvező
változás lesz, hogy ezután jóval több ügyfélszolgálaton indíthatják el a családtámogatási ellátásokkal összefüggő ügyintézési
folyamatokat, a kérelmeket ugyanis a kormányhivataloknál, a
járási és fővárosi kerületi hivataloknál és a kormányablakoknál
egyaránt be lehet majd nyújtani.

időpontja: megbeszélés szerint
bejelentkezés: +36 1 462 31 30-as
telefonszámon
Kismarty Anna önkormányzati képviselő

Tájékoztató
családtámogatási
feladatkörök változásáról
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Benedek Zsolt önkormányzati képviselő

•
•

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (IV.30.) rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (hatályba lép: 2015. május 1. napján),
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII.
Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2015. május 1.
napján),
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein
a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 59/2013 (XI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2015. május 1. napján),
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII.
Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013 (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2015. május 1. napján),
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli, természetbeni,
valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 17/2013 (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2015. május
1. napján),
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról (hatályba lép: 2015. május 1. napján),
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012 (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2015.
május 1. napján).

Er z s éb e t város 201 5. május 21 .
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2015. április 30-án egy óvó néni pályafutásának utolsó napját
töltötte a Dob utcai óvodában. Kövesdi Erzsébet 40 munkával
töltött év után megkezdte nyugdíjas életét, ezért e neves nap
utolsó perceiben szerenáddal búcsúztunk el a kedves kollégától, baráttól, óvó nénitől, mindenki Erzsi nénijétől. Jelen voltak
a Halacska csoportba járó gyermekek, szüleik, a jelenlegi és a
múltbéli Dobos kollégák, illetve megannyi egykori gyermek, aki
valaha a felügyelete alatt és a segítségével játszott, nevetett, tanult
mindenféle szépet és jót.

Pályázati felhívás

P Á LY Á Z A T

Az utolsó nap utolsó
pillanata – szerenád a Dob
Óvodában
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Erzsébetváros büszkeségei
A díjazottak nagyra értékelik az elismerést

12

Elekfy Jenő festőművész-grafikus
nak ítélték idén az Erzsébetváros
Díszpolgára posztumusz címet, az
elismerést a művész unokái vették át.
„Nagyon magas kitüntetésnek érezzük
ezt, óriási erkölcsi tartalommal” –
mondta Elekfy Péter, hozzátéve, hogy

az egész családot büszkeséggel tölti el,
hogy nagyapjuk munkásságát Erzsébetváros önkormányzata is elismeri.
A Munkácsy-díjas festő- és grafikusművész, érdemes művész, egyetemi
tanár 1895. március 3-án született
Győrben. A Magyar Képzőművészeti
Főiskolán tanult 1919-ig. Munkásságának kezdetén sötétebb tónusú rajzok
és festmények születtek, amelyeken
felismerhetők az alföldi festészet
hatásai és a rembrandti hagyomány
tisztelete. Később áttért az akvarellre,
és magas művészi fokot ért el ebben a
műfajban. 1939–49 között az akvarellfestészet tanára, tanszékvezetője
volt. Az 50-es években a Gresham-kör
állandó tagjaként dolgozott. Tájképek, portrék, aktok, csendéletek sora
gazdagítja képzőművészeti örökségünket. Példás férj és családapa volt. 1968.
április 23-án bekövetkezett haláláig
folyamatosan dolgozott.

„Ez az elismerés azt
is üzeni, hogy teljes
elhivatottsággal
érdemes élni és
alkotni”

Elekfy Jenő posztumusz lett díszpolgár
w w w. er z s eb e t varos . hu

– mondta még unokája. „Külön öröm
számunkra, hogy nagyapánk születésének 120. évfordulóján kapta ezt
az elismerést. Ez alkalomból májusban emlék-kiállítás is nyílt műveiből
a zebegényi Szőnyi István emlékmúzeumban, mely szeptemberig lesz
látható. A család nagyon örülne, ha
minél több erzsébetvárosi is felkeresné
a tárlatot” – mondta Elekfy Péter.

sokat tettem a
betegekért, nemcsak
a kerületben, de
egész Budapesten
és az országban is.
Örülök, hogy ezt
a munkát mások is
elismerik”
– fogalmazott a fogszakorvos, aki
mindig nagy hangsúlyt fektetett
a szűrővizsgálatokra és a prevencióra:
rendszeresen dolgozott munkaköri
kötelezettségén túl a kerületi egészségnapokon, valamint gyakran járt
idősotthonokban is.
Pro Urbe Erzsébetváros címmel
jutalmazták Krieger Artúr aranykoszorús kárpitosmestert is, aki az

1980-ban alakult Ipartestületben a
kezdetektől elnökségi tag volt. 1989–
2002-ig az Erzsébetvárosi Ipartestület
elnöke volt. Jelenleg az Országos Kárpitos Mestervizsga-bizottság elnöke.
Kiváló kárpitosmestereket képzett
tanulóiból, akik a mai napig elismertek a szakmában. „Sic transit gloria
mundi, azaz így múlik el a világ dicsősége – mindig igaznak tartottam ezt a
latin mondást, de ez a díj erre rácáfolt.
Nem hittem, hogy ennyi év távlatából
is emlékezni fognak arra, amit tettem.
Pozitívan csalódtam az emberekben –
magyarázta Krieger Artúr, mit jelent
számára a kitüntetés.

A családom és
a környezetem is
nagyon büszke rám,
és azt hiszem, ennél
többet ember nem
kívánhat.”
Csáki Rita, az RS9 Színház

rendező-színész-operatőrének munkáját is Pro Urbe Erzsébetváros díjjal
jutalmazták. A művésznő gépésztechnikusként végzett, de az iskolában
működő színjátszó körnek is aktív

tagja volt. A középiskola elvégzése
után érkezett Budapestre, a 7. kerületbe, ahol először a Shakespeare
Színművészeti Akadémia, majd a
Théba Művészeti Iskola színész szakát
végezte el. A színészet mellett már
a kezdetektől egyenértékű szenvedélye a színházi rendezés, de mindezek
mellett az operatőri munka, a vágás,
a díszlettervezés, világosítás is része
az életének. „Nagyon boldog vagyok,
hogy megkaptam ezt az elismerést, de
nagyon meglepett.

Nem a díjakért
dolgozik az ember,
de pozitív, ha a
munkával elismerés
is jár”
– magyarázta Csáki Rita, aki alapítója
és elnöke a Formiusz Színházi Egyesületnek, és szintén alapító tagja az RS9nek. „Ezen a területen a közönség
elismerése a mérvadó, épp ezért
nagy dolog, hogy a másik oldalról is
odafigyelnek az ember munkájára.
Ez nagyon megható. Már akkor ezt
éreztem, mikor megtudtam, hogy felterjesztettek, de még nem volt biztos,
hogy én kapom az elismerést. Hálás
vagyok” – fogalmazott a művésznő.

Dr. Pataki Éva 37 évet dolgozott
Erzsébetvárosban

Dr. Pataki Éva fogszakorvos Pro

Urbe Erzsébetváros címet vehetett
át Erzsébetváros önkormányzatától.
A doktornő 1972-ben summa cum
laude diplomával végzett a Semmelweis Egyetemen, majd Berettyóújfalun
helyezkedett el, ahol 17 környező település lakóit látta el, ami komoly szakmai alázatot és emberfeletti munkabírást igényelt. 1974-ben fogszakorvosi,
majd 1988-ban szájsebész képesítést
szerzett. 1977-ben került a Péterfy
Kórház szájsebészeti osztályára, ahol
1989-től szájsebész-szakfőorvosként,
később 1995-től 2014-es nyugdíjba
vonulásáig a szájsebészet és fogröntgen
Er z s éb e t város 201 5. május 21 .

Krieger Artúr aranykoszorús kárpitosmester
Er z s éb e t város 201 5. május 21 .

Csáki Rita Pro Urbe Erzsébetváros díját
dr. Bajkai István alpolgármestertől vette át
w w w. er z s eb e t var os . hu

Portré

Portré

Erzsébetváros március 15-i ünnepi képviselő-testületi ülésén ismét kerületi elismeréseket
adtak át. Az évente megrendezett eseményen Erzsébetváros olyan méltán megbecsült
polgárait tüntetik ki, akik munkásságukkal évek, évtizedek óta öregbítik a kerület hírnevét.
Korábbi lapszámainkban már bemutattuk a díjazottak egy részét, most folytatjuk a sort.

vezető orvosaként dolgozott. „Nagyon
jól esett, hogy rám gondoltak” –
mondta a díjátadót követően. „Régóta
élek és dolgozom itt, én magam is úgy
érzem, hogy
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A képviselő-testület áprilisi ülésén hangzott el a rendőrkapitány beszámolója, amit 3 tartózkodás mellett a képviselő-testület elfogadott. Az ellenzéki képviselők közül többen is hozzászóltak a témához, az
alábbiakban a Szövetség az Európai Erzsébetvárosért frakció tagjainak a véleményét foglaltuk össze,
akik elfogadták a beszámolót.

Rendőri jelenlét
a „Keleti” környékén

Készenléti rendőrség
a bulinegyedben

Nagy Andrea képviselő a saját választókörzetét
érintően tett fel kérdéseket a rendőrkapitánynak,
mégpedig a Péterfy Sándor utca, Bethlen utca, Baross tér és környezetét érintően.

A belvárosi kerületrészt érintően a rendőrkapitány
beszámolója több ponton kifejezett pozitívumokról
számolt be.
Ujvári-Kövér Mónika a testületi ülésen megköszönte a rendőrkapitány konstruktív munkáját, azonban jelezte, hogy számos területen
van hova fejlődni, hiszen például a testi sértés
és a garázdaság mintegy 10 százalékkal nőtt
a kerületben 2014-ben az előző évhez képest.
Ugyanakkor örömét fejezte ki a rendőrkapiUjvári-Kövér
tány bejelentése kapcsán, miszerint összehanMónika
golt intézkedési terv lett elfogadva a V., VI. és
VII. kerületre vonatkozóan, mely értelmében
április 23-tól fokozott rendőri jelenlét lesz Belső-Erzsébetváros utcáin a készenléti rendőrség bevonásával. Ez konkrétan
plusz 10-15 fő rendőri jelenlétet jelent az érintett területen.
– Bízom benne, hogy ezáltal sikerül teljesíteni az ez évi fő
célkitűzést, a közterületen történő rendrakást, a látható és érzékelhető jelenlétet. Ez ügyben köszönet illeti Erzsébetváros
országgyűlési képviselőjét, dr. Oláh Lajost is, aki több ízben
kezdeményezte Pintér Sándor belügyminiszternél a kapacitás bővítését Belső-Erzsébetvárosban, és a
rendőri szervek vezetőit, akik érzékelve a
problémát összefogtak az ügy érdekében.

– Örömmel hallottuk a beszámolóban, hogy
sok esetben a bűncselekmények száma csökkent a kerületben. Az indoklást, a bizonyos
bűncselekmények számát érintően is elfogadhatónak tartom, hiszen teljesen elképzelhető,
hogy amíg az egyik bűncselekményfajtával
Nagy Andrea
kiemelten foglalkoznak, a másik területen
növekedő lehet a tendencia. Azonban a beszámolóban, az én körzetemben egyébként
állandó veszélyeztetettségben élő lakók számára, nem sok adat
hangzott el. Az előző lapszámban már jeleztem, hogy a kész
körzeti megbízotti iroda azért nem működőképes, mert egy
szennyvízcsöveket elfedendő területen nincs a vakolat befejezve. Nagy öröm számomra, hogy az iroda működtetését a rendőrkapitányság megkezdi, amint a felújítást befejezik, és tudom,
hogy az állomány szempontjából sem könnyű napi 24 órás felügyeletet biztosítani, de talán a hosszabb ügyeleti idő nagyobb
biztonságot jelentene a lakók számára. Aki ismeri a Péterfy utcai helyi „specialitásokat”, az
tisztában van azzal, hogy a rendőri jelenlétre
nem 8 órában, hanem állandóan szükség volOLT AKCIÓK
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elkövetését már nem is tudják megelőzni, legolyan „bűncselekmény” is megvalósul a köralább annak felderítését elő tudják segíteni.
nyéken, ami gyakorlatilag nem a rendőrség
– Kerületünk társasházai védtelenek és vétlenek ebben az
hatáskörébe tartozik, így többek között az illegális árusok kérügyben. Mindenképpen a legerősebb és leghatékonyabb szerdése sem. Való igaz, hogy ezen helyzet jelentős kihatással van
vezettségre van szükség már ahhoz is, hogy a helyzet ne romola közbiztonságra is, de legjobb esetben is az összehangolt akcijon tovább. Bízunk a rendőrkapitány munkájában, reméljük
ók megvalósításával lehet ezek mértékét csökkenteni. A KMB
látványos javulásról is beszámolhatunk majd az összehangolt
iroda napközbeni nyitva tartása remélhetőleg és várhatóan jeakciók eredményeként.
lentősen javítani fog a környéken élők biztonságérzetén.
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A bűnmegelőzés joga

Beszámoló. Évente egy alkalommal az erzsébetvárosi rendőrkapitányság első embere beszámol előző évi

tevékenységéről a képviselő-testületnek. A szocialista képviselőcsoport a testület ülésén a kerületben élők
nevében is megköszönte dr. Kiss Szabolcs r. alezredes kapitány úrnak és munkatársainak a 2014-es évben
elvégzett áldozatos munkájukat.

Nincs irigylésre méltó helyzetben
manapság egy kapitányságvezető
egy belvárosi kerületben, nem is beszélve az utcán szolgálatot teljesítő
beosztottjairól. A lakosság biztonságérzetét gyengítő lopások, trükkös lakásbetörések, személygépkocsi
lopás és rongálás, drog értékesítés,
az utcai randalírozások, kirakatrongálás, az utcán kihelyezett szemetes
edények, a növénytartók rongálása
továbbra is előkelő helyen szereplő
gondok. Több év óta hangsúlyozom
a rendőrség, rendészeti igazgatóság,
polgárőrök utcai jelenlétének és a
lakosság éberségét fenntartó tájékoztató anyagoknak a fontosságát,
a bűnmegelőzés mellett érvelve.
Nem elegendő néha, de annál hatékonyabb rendszeresen tájékoztatni

dr. Kispál Tibor

„

Az oktatási
évnek lassan
vége, kitör a
vakáció és a
turista szezon is
megkezdődött.
Kérjük, vigyázzanak gyerekeikre
– a vakáció ideje
alatt fokozottabban –, lakásuk és
értékeik biztonságára.

„

a lakosságot egyes bűncselekmény
típusokról, azok megelőzése érdekében. A statisztikai -adatok a
felderítettségi mutatókat leszámítva– kedvezőek, de ez sovány vigasz
az áldozatoknak.
A belső- és középső-Erzsébetvárosban élőket egyre súlyosabban érintő,
a mulatók, kocsmák okozta zaj, a
vendégkör okozta közterületi ricsaj
egyszerre biztonsági, tisztasági problémák. Ezzel kapcsolatos kérdésemre
a helyzet kezelésével és konszolidálásával kapcsolatban a rendőrkapitány
azt válaszolta:
– a turistaszezon beindulásával naponta láthatók lesznek a Rendőrség,
a Rendészeti Igazgatóság és a Polgárőrség egyesített járőrcsapatai, valamint hozzátette,

– jelenleg a kerületi kapitányság
szakembereinek irányításával a járőrcsapatok hatékonyabb munkavégzése érdekében közös felkészítést
szerveztek,
– a bűnmegelőzés érdekében
megkezdődött az egyes választókerületekben azoknak a lakossági fórumoknak a megtartása, ahol a kerületi
kapitány nyitott „fogadó órát” tart a
választókerület egyéni képviselőjével.
Az oktatási évnek lassan vége, kitör a vakáció és a turista szezon is
megkezdődött. Kérjük, vigyázzanak
gyerekeikre – a vakáció ideje alatt fokozottabban –, lakásuk és értékeik
biztonságára. Lakóhelyeinken pedig
egymást segítve növeljük együtt a
bűn megelőzésének szabadságfokát.
MSZP-FRAKCIÓ

Sikerült betolatni egy zsákutcába
Jegyzet. Erzsébetvárosban egyes utcákban új parkolási rendet vezettek be. Az autósok számára akkor tudatosodott, mit is jelent ez, amikor megváltoztatták a ferde parkolást kijelölő felfestések irányát. Dr. Kispál
Tibor képviselő jegyzetét olvashatják az alábbiakban.
„Eleinte voltak, akik rövidebb, hoszszabb manőverezéssel, – az ellentétesen kijelölt irány ellenére – orral
parkoltak be. Mára világossá vált,
hogy ezekre a helyekre tolatva kell
beállni, még akkor is, ha ez a magas
járdaszél esetében a hátsó futómű
felfüggesztését alaposan meggyötri.
Ez azonban a kisebbik probléma.
Egyre többen elégedetlenek, és a
gyalogos forgalom biztonságát féltik. A Jósika utcában egy, az új szabályok szerint hátrafelé, tolatva parkoló mikrobusz a magas járdaszélen
megugrott. Szerencsére az éppen ott
babakocsit toló kismama megúszta
gyermekével együtt a balesetet.
Budapest Európa 3. leginkább
bicikli-barát városa a legújabb statisztikák szerint. Ez rendben is van.
ERZSÉBETVÁROS » 2015 MÁJUS

„

Örömteli, hogy egyre több bicikli út
kerül kijelölésre, ahol egyre többen
használják kerékpárjukat autójuk,
vagy a tömegközlekedési járművek
helyett. Felvetődik azonban a kérdés,
hogy az átgondolatlan szabálygyártással akaratlanul is szembe fordítjuk

Felvetődik
a kérdés, hogy
az átgondolatlan szabálygyártással
akaratlanul is
szembe fordítjuk egymással
az autósokat,
gyalogosokat
és a kerékpárosokat.

„

egymással az autósokat, gyalogosokat
és a kerékpárosokat. Többen felteszik
a kérdést, hogy mi a fontosabb, a gyalogos testi épsége vagy a kerékpárosé?
És persze nagyon nehéz volna elmagyarázni, hogy erre a kérdésre
nincs megfelelő válasz. Valójában
ezek után nem ez az igazi kérdés, hanem az, hogy addig, amíg nem gondolják át ezt az új parkolási szabályozást az illetékesek, addig az autósok
felelhetnek jórészt azokért a balesetekért, ami akár a gyalogosokkal a járdán, akár a biciklistákkal az úttesten
történhet. A magas járdaszélre parkoló gyorsabban amortizálódó hátsó
futóművekről már nem is beszélve.
Sokan kérik Erzsébetvárosban,
hogy ideje lenne kitolatnunk ebből
a parkolási zsákutcából.”
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Egy kis matek a lakbérről

Képviselői előterjesztések. Ebben a lapszámban néhány gondolatot fogalmaznék meg az erzsébetvá-

rosi szocialisták munkájáról. Frakciónk alapvető feladatának tekinti, a kerületben élő rászorulók támogatását,
segítését – mondta Devosa Gábor, az MSZP-frakció vezetője.
– Az elmúlt időszakban több ehhez
kapcsolódó előterjesztést nyújtottunk
be a képviselő-testületnek, melyeket
– néhány kivételtől eltekintve – el is
fogadtak és májustól már alkalmazásra is kerültek. Ilyenek voltak a lakbércsökkentés, a gyógyszertámogatás,
az orvosi ellátás biztonságossá tétele,
gyerekúszás, stb. Az alábbiakban a lakbérekkel kívánok foglalkozni.
Eddig a lakbér több tényezőből állt.
Az alap-lakbér, az ÁFA, közös áram,
háztakarítás, lift, szemét szállítás házanként változóan, de mindenkire érvényesek.
– Például, egy 30 négyzetméteres,
komfortos – szociális elvű – lakás lakbérénél 10,5%-kal, azaz 1.128 Ft-tal
kell kevesebbet fizetni havonta, így
13.536 Ft-ot takarít meg a bérlő évente.
– Másik példa, egy 30 négyzetméteres, komfortos – költségelvű – lakbérnél 25%-kal, azaz 4.176 Ft-tal kell
kevesebbet fizetni havonta, így 50.112
Ft az éves megtakarítás.
Későbbiekben el kívánjuk érni,
hogy az előterjesztésünkben eredetileg is szereplő, csak el nem fogadott
tétel értelmében az önkormányzat
fizesse a lakbér ÁFÁ-ját. Ebben a
kérdésben további tárgyalásokra van
szükség, amit a szocialisták elsődlegesnek tartanak.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy
másik javaslatunk is elfogadták, így
ha valakinek megszűnik a munka-

»
Társasházi
klub a
Piros Pontban
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Devosa Gábor

„

Várunk minden lakót szeretettel az újra
induló társasházi
klubunkban, ahol
jogi tanácsadással, önkormányzati, társasházi
ügyekben is
szívesen állunk a
lakosság rendelkezésére.

„

viszonya, vagy betegség, stb. miatt
bérleti díj tartozása keletkezik, ne
kerüljön azonnal a szociális lakbérből
a költség elvűre, kizárólag a hátralék
keletkezése miatt. Így marad ideje
elhelyezkedni és rendezni tartozását.
Előre haladást értünk el a szociális helyzet alapján megállapítandó
lakbér alapját képező „szorzók”-kal
kapcsolatban is.
Vannak műszaki problémákkal rendelkező lakások. Ilyenek azok, melyek
aládúcoltak, vagy lakószobájának a
padlószintje a terepszint alatt van,
ahol a lakószoba falfelülete 1 méter
magasságot meghaladóan nedves,
a lakás felvonó nélküli épületben a
harmadik emeleten vagy ennél magasabb emeleten van, a lakószoba fű-

tése csak elektromos módon oldható
meg. Eddig ezeknél csak akkor kaptak kedvezményt a lakók, ha legalább
két feltétel megvalósult. Javaslatunk
alapján kompromisszum alakult ki,
és így már az is kaphat kedvezményt,
akinél csak az egyik feltétel teljesül.
A szocialista frakció komoly eredményként könyveli el, hogy ilyen
mértékben támogatásra talált több, a
lakókat érintő javaslatunk is, azonban
itt nem állunk meg, szeretnénk minél
több, az önkormányzat részéről átvállalható tehertől mentesíteni lakóinkat.
Így várunk minden lakót szeretettel
az újra induló társasházi klubunkban,
ahol jogi tanácsadással, önkormányzati, társasházi ügyekben is szívesen
állunk a lakosság rendelkezésére.

Pillanatképek
választókerületem életéből
Az önkormányzati képviselők munkája szerintem a nagy, fontos döntések mellett (költségvetés, társasházi pályázatok, útfelújítások) számos apró, a lakók kérésének, elvárásainak megfelelő intézkedésről, segítségről is szól. Az elmúlt hónapban a választókerületemben történt
néhány változásról, intézkedésről készítettem ezt a képes összefoglalót.
Az Erzsébet
krt. 13-15-17. számú
társasházam lakói kérték,
hogy a régóta elhagyottan
álló, szeméttel teli virágos bódét
távolítsa el az önkormányzat. Hutiray
Gyula alpolgármester segítségével
a fővárosi önkormányzat – mert
fővárosi illetékességű volt az
építmény – kérésemre véglegesen eltávolította a Erzsébet
körutat elcsúfító kis
épületet.

ILYEN
VOLT
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Rózsa
utca 8.

ILYEN
LETT

Újra megszervezésre kerül az éveken át nagy sikerrel működő
TÁRSASHÁZI KLUB.
Várunk minden közös képviselőt, számvizsgáló bizottsági tagot,
valamint kerületi érdeklődő lakót következő rendezvényünkre
2015. MÁJUS 26-ÁN, 17.00 ÓRÁTÓL
a Piros Pont Lakossági Központban (Dob utca 65.).
Téma: TÁRSASHÁZI PÁLYÁZATOK LEADÁS ELŐTT.
ERZSÉBETVÁROS » 2015 MÁJUS

A Rózsa utca
8. számú társasházam
üres, elhanyagolt szuterénjében került kialakításra az önkormányzat új irattára. Ezzel jól jártak
lakóim is, mert megszűnt a régen
jellemző gyakori illegális beköltözés,
ezen kívül az önkormányzat saját
költségvetéséből felújította az új
levéltár felett a teljes födémet. Így
a társasház egyik régi kívánsága is teljesült a megújult
udvarral.

Molnár István
a 6. számú választókerület egyéni
képviselője

Folytatódik
választókerületem
közterületeinek megújulása
is. A Hutyra utca lakóinak kérése volt a zöld területek bekerítése,
hogy jobban óvjuk azokat. Régi
ígéret az Alsó erdősor utca felújítása,
melynek első szakasza a fővárosi
közmű cégekhez tartozó munkálatok elvégzése. Ezek befejezése
után kezdheti meg a kerület
az úttest és a járda
felújítását.

Hutyra
utca

Rózsa
utca 8.

Alsó
erdősor
utca
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Az LMP ellenzi a Múzeumi
Negyed Városligetbe telepítését!
Múzeumi
Negyed
– Liget
Budapest.

Az április
22-i testületi
ülésen napirend utáni
felszólalásban tettem
szóvá, hogy
Erzsébetváros hallgat a Liget
projekttel
kapcsolatban. A május
végi testületi ülésre
határozati
javaslatot
terjesztettem
be, mely
elfogadásával a képviselő-testület
állásfoglalásban ítélné el
a Városligetbe tervezett
múzeumi
negyedet.

Moldován László

2013-ban a kormány úgy döntött,
hogy kisajátítja a Városligetet, mely
addig Zugló és a főváros tulajdonában és kezelésében állt. Mindezt
tette azért, hogy kiemelt beruházás
keretében sok-sok modern beton és
üveg múzeumot, mélygarázst építhessen a tervezett büdzsé alapján 158
milliárd forintból.
Erzsébetvárosnak közigazgatásilag ugyan nincs köze a ligethez, de a
kerület lakosainak mindennapi életét jelentős mértékben befolyásolja,
ezért méltatlan, hogy minden beleszólási jogot elvett tőlük, erzsébetvárosiaktól a Fidesz-kormány.
Erzsébetvárosban az egy főre jutó
zöldfelület aránya a legkisebb Budapesten, kevesebb, mint 0,5 nm, pedig
a nemzetközi ajánlásokban 21 nm
szerepel. Egy felelős kormány/kerületvezetés arra törekszik, hogy állampolgárai egészségi színvonalát minél
magasabb szinten tudja szolgálni a
közigazgatási kereteken belül megtehető intézkedésekkel.

» Piros Pont MSZP Lakossági Központ

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

Képviselői fogadóórák

DR. KISPÁL TIBOR
Fogadóóráját két helyszínen tartja. Minden hónap első péntekén 14:00-16:00-ig, a Lakossági Piros Pont irodában. (Budapest VII. Dob u. 65.), és minden hónap második péntekén
14:00-16:00-ig, a Király utca 97. szám alatti Nyugdíjas Klubban. E-mail cím: tkispal@gmail.com; Tel: +36 30 655-2822.
DEVOSA GÁBOR
Fogadóóráimat folyamatosan tartom, telefonon történő
megbeszélés alapján. Időpont egyeztetés hétköznap 8.0016.00 között. Kérem, hívja a 06-30-900-3311-es, vagy a
462-3106-os telefonszámon az MSZP frakció titkárságát,
ahol kollégáink szívesen állnak rendelkezésükre. Megtisztelő bizalmát ezúton is köszönöm!

Bőven van még tennivaló
a biztonságos kerületért
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» Vágó István a „zebrán”

Pontatlan statisztikák? Tartózkodott a VII. kerületi
rendőrség éves beszámolójának szavazásakor Stummer János. A jobbikos önkormányzati képviselő szerint a javuló bűnügyi statisztikák mellett nem nőtt érdemben az itt élők relatív
biztonságérzete, és a kerület egyes részein továbbra is törvényen kívüli állapotok uralkodnak. A képviselő a gondolatait a
témával kapcsolatban az alábbiakban fogalmazta meg.
2
2015.
május 11-én a Szövetség az Európai
E
Erzsébetvárosért frakció és Dr. Oláh Lajos
o
országgyűlési képviselő által elindított Zebra
klub vendége Vágó István volt, aki kötetlen beszélgetésen
mondta el véleményét a mai közállapotokról, társadalomról, politikáról. Az eszmecsere alkalmat adott arra is, hogy
az érdeklődők ütköztessék véleményeiket alapjövedelemről, ingyenes minimális szociális ellátásról vagy a politikai
sokszínűségről, a társadalmi vitakultúráról.

ILLUSZTRÁCIÓ

Támogatjuk a liget megújítását, fejlesztését – a játszóterek, sport és rekreációs területek megújítását, ivókutak,
kukák, padok, vécék felújítását/elhelyezését, az idős növényzet megóvását
és továbbiak telepítését, stb.
A Corvinus Egyetem a Múzeumi Negyedről készített kutatásában
megállapította, hogy a ligetbe látogatók 62,8%-a a park természetszerű
jellegét, 48,2%-a a növényzet, idős
fák, 29,1%-a a csend, nyugalom meg-

létét említette a park legfőbb vonzerejének. A múzeumokat ugyanakkor
csak 15%, a rendezvényeket 6% preferálta. Egyértelmű, hogy a környező kerületek lakosainak, köztük az
erzsébetvárosiaknak a Városliget az
egyetlen közeli hely, ahol rekreációs
céllal tölthetnek időt, ahol a természetélményt megélhetik, ahova elvonulhatnak a város zaja elől.
A szükséges új múzeumoknak
máshol a helyük!

Élet menete.

A tizenharmadik Élet
menete április 12-én a
Dohány utcai zsinagógától indult és a Károly
körút – Bajcsy-Zsilinszky
út – Andrássy út – Dózsa
György út útvonalon az
Ötvenhatosok terére érkezett meg. A rendezvényen
részt vett dr. Oláh Lajos,
a kerület országgyűlési
képviselője (képünkön),
valamint Ujvári-Kövér
Mónika, Németh Gábor
és Szücs Balázs önkormányzati képviselők is.
ERZSÉBETVÁROS » 2015 MÁJUS

Stummer János

A rendőrségi statisztikák szerint Erzsébetváros egyre biztonságosabb és
élhetőbb része Budapestnek. Ezer
lakosra például csak két betörés jut,
ami a legjobb átlag a belvárosban, és az
utóbbi években az erőszakos bűncselekmények is csökkentek.
A papíron kiváló eredményeknek
némileg ellentmond, hogy a rendőrség
kerületi honlapját hetente többször
kell frissíteni lopásokról, rongálásokról, besurranó tolvajokról és idős emberek megtámadásáról szóló hírekkel.
Nemrég egy 19 éves lány meggyilkolásának híre borzolta a kedélyeket az
Akácfa utcában, áprilisban pedig egy
csoportos fegyveres garázdaság ügyében kellett nyomozást indítani a rendőröknek. A Király utcában aznap éjfél
körül amerikai gengszterfilmekből ismert jelenetnek lehettek szemtanúi az
arra járók, amikor egy maffiózó társaság lövéseket adott le egy másik banda
tagjaira, majd kocsiba ugorva gyorsan
kereket oldottak. Persze a Király utcában és környékén élők esténként olyan
ERZSÉBETVÁROS » 2015 MÁJUS

zsivajjal kénytelenek együtt élni, hogy
egy éjjeli fegyveres leszámolás fel sem
tűnik nekik.
– A rendőrségi beszámolókban
egyre javuló tendenciák köszönnek
vissza, ezek szerint Erzsébetváros egyre biztonságosabb. De akkor miért
van az, hogy ha öt kerületi lakossal beszélgetek, legalább három, de inkább
négy továbbra is az utcán uralkodó
áldatlan állapotokról számol be? – fogalmazta meg kritikáit Stummer János. A jobbikos képviselő a legutóbbi
képviselő-testületi ülésen nem fogadta el a kerületi rendőrség éves beszámolóját, döntését pedig saját benyomásaira és tapasztalataira alapozta.
Stummer nem vitatja, hogy a rendőrségnél vannak, akik erejükön felül
teljesítenek, nekik Erzsébetváros lakói köszönettel tartoznak. A szomorú
valóság azonban az, hogy a kocsmák
és trafikok előtt ordibálók európai viselkedésre ösztönzése sokszor kimerül
egy lassítva elhaladó járőrautóban,
a garázda elemek pedig legtöbbször
megússzák egy gyors igazoltatással.
– Amint a járőr elfordul a sarkon,
minden megy tovább, mintha mi sem
történt volna. Ez így nem jó, ennek ellenkezőjéről pedig meggyőzhetetlen
vagyok – szögezte le a képviselő.

» Jobbik fogadóóra
Június 3-án, 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 várnak!
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Seprű, lapát, hajrá!

Környezetrendezés. A közterületek tisztasága alapján könnyen születhet értékítélet a szemetes környé-

ken élőkről, pedig sok esetben nem is az ő hibájukból eredeztethető a piszkos, elhanyagolt környezet. Így vannak ezzel a Belső-Erzsébetvárosban élők is, akiknek az érdekében Ujvári-Kövér Mónika képviselő emelt szót.

Ujvári-Kövér Mónika

– Nagyon sajnálatos, hogy a Belső-Erzsébetvárosban élőknek nap,
mint nap térdig szemétben kell
járniuk az utcán, főként a nyári szezonban, akkor is inkább a
hét második felében. Éppen ezért
egyeztetéseket kezdeményeztem
az aktuális köztisztasági közszolgáltatási és feladatellátási szerződés
módosítására, melynek értelmében
a legjelentősebb forgalmú területeken napi szintű kézi takarítást
végeznek az ERVA munkatársai.
Ez a változás a Dohány és Kazinczy
utcán túl nevezetesen a Wesselényi
utca Károly körút és Klauzál utca
közé eső szakaszát, a Síp utcát, a
Klauzál teret, a Dob utca Károly
körút és Klauzál tér közé eső szakaszát, a Rumbach Sebestyén utcát
és a Nagy Diófa utca teljes hosszát
érinti.

Együtt a köztisztaságért is. Az Európai Erzsébetvárosért frakció tagjai segítőikkel együtt vettek részt a
„Takarítsunk együtt!” önkormányzati rendezvényen.

A képviselő asszony véleménye
szerint ahhoz, hogy a lakosok számára is érzékelhető változásról
beszélhessünk, az áprilistól induló
többlettakarításon túl, a munka átszervezésére, hatékonyságának növelésére is szükség van, mely kapcsán
szintén javaslattal élt a lakosokkal

„

A kezdeti
lépések kifejezetten bíztatóak, ám
én a továbbiakban is kíváncsian
várom a lakosság
véleményét.

„

történt egyeztetéseket követően.
Mindezekre és a nyári megnövekedett látogatószámra való tekintettel a következő időszakban a reggel
7:30-as munkakezdést, átszervezték
reggel 6 órára, így mire a lakók felkelnek, remélhetőleg már tiszta utcákat fognak csak látni.
– Nagyon fontos szempont, hogy
az itt élők számára a legmaximálisabb hatékonyságú környezetrendezést hajtsa végre az önkormányzat.
Ez pedig a közbiztonság, a köztisztaság, a közrend kérdésköreit érintő
összes feladat ellátásában meg kell,
hogy mutatkozzon. A kezdeti lépések kifejezetten bíztatóak, ám én a
továbbiakban is kíváncsian várom
a lakosság véleményét. Ha valaki a
nevezett utcaszakaszokon problémát észlel a takarítás kapcsán, az
kérem írásban jelezze felém észrevételét – pontos időpont meghatározásával – az ujvari-kover.monika@
erzsebetvaros.hu e-mail címen, de
persze azt is szívesen veszem, ha pozitív tapasztalataikról számolnak be
az említett elérhetőségemen.

Stop! Behajtani tilos!

Képviselői beadvány. A Madách tér átépítése az itt élő lakók számára nagyon fontos beruházás volt,
mert az egyébként is rendkívül nagy átmenő forgalmat jelentő kiskörút mellett megszűntette és legalább
elviselhetővé tette a tér közlekedési zajterhelését. Legalábbis részben. Németh Gábor képviselő a polgármesterhez interpellált a behajtani tilos táblával tiltott, ám mégis meglévő átmenő forgalom témájában.

Németh Gábor

» Kerületi egyházi találkozó

„A tér átépítése során a korábbi
parkolóhelyek megszűntek, a téren
alapvetően egy gyalogos felület lett
kialakítva, amelyre a Károly körút
felől csak a behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművek és a kerékpárosok, a Madách Imre út felől pedig
csak a kerékpárosok hajthatnak be.
Tudomásom szerint a terv és a lakossági igény is az volt, hogy a térrészre
vonatkozóan a lehető legnagyobb
mértékben korlátozásra kerüljön a

» Szövetség az Európai Erzsébetvárosért
frakció

Képviselői fogadóórák

Megtartotta első találkozóját Erzsébetváros lelkészeinek,
rabbijainak és gyülekezetvezetőinek közössége Szücs Balázs egyházügyi tanácsnok meghívására a K11 kulturális központban. A
jó hangulatú és baráti beszélgetésen elhatározták, hogy legalább
félévente találkoznak, amelyre a kerület polgármesterét is meghívják, valamint a jövőben több közös rendezvényt is szerveznek, ezzel
is erősítve egymás szolgálatait.

Landwehr Klára, a KultUnio Alapítvány kuratóriumi elnöke
és a Király utcai „pEsti Piac” szervezőjének meghívására, Szücs Balázzsal, az egyházak és civil szervezetek
tanácsnokával közösen fogadták V. Németh Zsoltot, a
Földművelésügyi Minisztérium államtitkárát. Mindhárman fontosnak tartották, hogy őstermelők és biotermelők
együtt kínálják Magyarország legjobb minőségű élelmiszereit és termékeit csütörtök esténként a belvárosban,
a Király utca 8-10. szám alatti Centrál Passage-ban.
ERZSÉBETVÁROS » 2015 MÁJUS
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UJVÁRI-KÖVÉR MÓNIKA
Időpont: minden hónap első hétfője 15-17 óra között •
Telefon: 06-30-791-4486 •
E-mail: ujvari-kover.monika@erzsebetvaros.hu
NAGY ANDREA
Időpont: minden hónap második hétfője 15-17 óra között
• Telefon: 06-30-486-5567 •
E-mail: nagy.andrea@erzsebetvaros.hu
NÉMETH GÁBOR
Időpont: minden hónap harmadik hétfője 15-17 óra között • Telefon: 06-30-554-9045 •
E-mail: nemeth.gabor@erzsebetvaros.hu
SZÜCS BALÁZS
Időpont: minden hónap negyedik hétfője 15-17 óra között • Telefon: 06-30-6909-149 •
E-mail: szucs.balazs@erzsebetvaros.hu
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közúti forgalom, így olyan forgalmi rend került kialakításra, amely
alapján csak a közút kezelőjének
engedélyével, eseti jelleggel lehet a
térre behajtani. Ezzel szemben az a
mindennapi helyzet, hogy a téren
nagy az átmenő forgalom, a remélt
sétáló utca jelleg nem valósul meg”
– hangzott el az interpellációban.
Németh Gábor szerint, ez régóta
húzódó állapot. Megéri feltenni a
kérdést, miszerint az illetékes iroda

vizsgálta-e, hogy a térre való behajtás szabályozása fizikai eszközökkel,
süllyedőoszlopos-rendszerrel, vagy
nyitható parkolásgátló elemek elhelyezésével megoldható-e?
– Vattamány Zsolt polgármester
válaszában több lehetőséget is körbejárt, tehát a hivatal is tud a problémáról, és megpróbálnak tenni ellene – mondta Németh Gábor. – Aki
erre járt az elmúlt hónapokban, az
láthatta, hogy akár a rendőrség, akár
a közterület-felügyelet munkatársai
is, jó esetben csak visszafordították,
az egyébként kint lévő, de alig látható behajtani tilos tábla ellenére arra
hajtókat. A Madách tér átépítése
után birtokba vették a teret a szaladgáló, bicikliző apróságok, beszélgető
anyukák, pihenő idősebbek. Kifejezetten veszélyes volt úgy a környezet,
hogy még csak nem is gondolt senki
arra, hogy itt felbukkanhat egy akár
nagyobb sebességgel is behajtó autó.
Éppen ezért nagy öröm számomra,
hogy az interpellációm után – rövid
időn belül – ma már planténeres fák
akadályozzák az áthaladó gépjármű
forgalmat. A lakók nevében köszönöm a gyors intézkedést!

Nyílt fogadóóra a Klauzál téren
Németh Gábor képviselő április 29én nyílt fogadóórát tartott választókörzete lakói számára a Klauzál
téren. A 16 órától 2 órán át tartó
program nagy sikerrel zárult, a lakók
érdeklődéséből és visszajelzéseiből
kiderült, hogy szívesen vesznek részt
egy olyan kötetlenebb kommunikációs lehetőségen, ahol akár egymást is
meghallgathatják. A nyílt fogadóóra
így hagyományteremtő alkalomként
is aposztrofálható, Németh Gábor a
továbbiakban rendszeresen meghirdeti nyilvános fogadóóráját.
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Újra lehet pályázni a fővárosnál is!

Társasházak ﬁgyelem! Az Otthon melege pályázat kapcsán már írtunk korábban dr. Oláh Lajos munkájáról, amikor Erzsébetváros országgyűlési képviselője több plénumon jelezte, hogy a kerületi társasházak
jelentős része sajnos ezen támogatási formából az adottságai okán kiesik. Most azonban igencsak pozitív
fejleményekről számolt be a kerületi honatya, mégpedig a fővárosi pályázatokkal kapcsolatosan.

Dr. Oláh Lajos

„

A szóban
forgó épületek elavult gépészeti és
leromlott esztétikai állapotot tükröznek, így nem
meglepő, hogy az
említett kerületekben élőknek
különösen fontos
a társasházak
felújításának
kérdésköre.

„

forint értékben, mind a kettő kifejezetten műemlékekre, értékvédelemre illetve az örökségvédelmi területen lévő társasházak felújítására
szolgál.

A pályázók elsősorban az utcai
homlokzatok felújítására, utcaképet
meghatározó részek felújítására, restauráláshoz, az eredeti részek helyreállításához kaphatnak segítséget. Az
Építészeti Értékvédelmi Támogatás
2015 pályázaton a főváros helyi védelme alatt álló társasházak, míg a
Műemléki keret 2015 pályázaton
kizárólag az örökségvédelem alatt
álló, műemléki egyedi és területi védelem, valamint helyi vagy fővárosi
védelem alatt álló ingatlanok tulajdonosai pályázhatnak.
– Ezek a kritériumok elég ijesztőnek tűnnek, de gyakorlatilag az V.,
VI., és VII. kerületben számos társasházat érintenek valamilyen formában. Így elmondható, hogy komoly
előrelépés történt a társasház-felújítási kérdéskörben a fővárosnál is.

Vasárnap is várják majd a vásárlókat
2015 augusztusában várható a Klauzál Téri Vásárcsarnok műszaki átadása, ezt követően
rövid próbaüzem után szeptember első napjaiban birtokba vehetik a kerületiek
az épületet. Az önkormányzat a kivitelezővel együttműködve mindent megtesz annak
érdekében, hogy a lakosság nyugalmát a legkevésbé zavarja az építkezés.

Erzsébetváros önkormányzata – ragaszkodva a környék és
az épület hagyományaihoz, korszerű technológiai eljárásokat alkalmazva – olyan vásárcsarnokot kíván létrehozni,
amely messzemenően kielégítheti a vásárlói igényeket, teret
biztosíthat a közösségi élet megteremtéséhez és ékkövévé
válhat nemcsak Erzsébetvárosnak, hanem Budapestnek is.
A tervezés folyamán gondoltak a mozgássérültekre is, ezért

» A lakosok bővebb információért a
drolahlajos@dkp.hu e-mail címen
érdeklődhetnek.

A Spar 1000 m2 alapterületen működik továbbra is, amely
nagy segítség azoknak, akik egy helyen szeretnék megoldani a nagybevásárlást. Emellett 24 árusító hely fogja
biztosítani a friss zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket,
pékárut, szárnyas húst, halat és savanyúságot. A helyiségek
pályáztatása és a bérlők kiválasztása már tart. A döntésnél
az üzemeltető nagy hangsúlyt fektet a referenciákra, a vállalkozás múltjára és a jelentkezők vásárcsarnokkal kapcsolatos elképzeléseire.

Erzsébetvárosban a mára nemzetközileg is ismert «Róth
Miksa Császári és Királyi Udvari Üvegfestő és Mozaik Művész Műintézete» helyén működik a Róth Miksa Emlékház.
A Holokauszt 70. évfordulójára emlékezve Erzsébetvárosban is számos program kerül megszervezésre, ráadásul
Róth Miksa születésének 150. évfordulója is erre az évre
esik. A Király utcai Nyugdíjas Klubbal együttműködve az
előbbiekre való tekintettel módosító indítványban kezdeményeztem, hogy a 2015. évi költségvetésünk terhére, 1012 alkalommal, összesen 200-250 érdeklődő erzsébetvárosi nyugdíjas részére biztosítsunk lehetőséget a Róth
Miksa Emlékházban teljes körű tárlatvezetéssel egybekötött látogatásra.
A módosító indítványt a képviselő-testület egyhangú
szavazással fogadta el.
DR. KISPÁL TIBOR

A vevők számára nagyon
fontos tényező a megvásárolt
áru minősége és ára,
ezért a termék minőségéhez illeszkedő, kedvező árak érdekében a kereskedők és a vásárlók érdekeit, lehetőségeit is
figyelembe véve az önkormányzat mérsékelt bérleti díjakat
állapított meg, az üzemeltetés pedig non-profit módon
történik.

» LMP fogadóóra
Moldován László képviselői fogadóóráját minden hónap
második keddjén 17-től 19 óráig, a Polgármesteri Hivatal
103-as szobájában tartja.
Egyéb elérhetőségek: e-mail: moldovan@c3.hu • Tel.:
06-70-703-6533 • Facebook: https://www.facebook.com/
home.php és https://www.facebook.com/lmp7ker?ref=hl
ERZSÉBETVÁROS » 2015 MÁJUS

Az önkormányzat szándéka,
hogy a klasszikus vásárcsarnokot ötvözze a modern
kor elvárásaival,
de a középpontban mindig is a piac funkció álljon. Éppen
ezért a Spar és az egyéb árusító helyek mellett lehetőség lesz
őstermelőktől vásárolni vagy akár megenni egy lángost,
finom pecsenyét.

» 150 éve született Róth Miksa

A Golgota Gyülekezet elmúlt évtizedeinek történetét mutatja be a kezdetektől
Phil Metzger a gyülekezet vezető lelkészének legújabb könyve A kegyelem útjain - A vasfüggönyön túl címmel. A könyv bemutatóján több egyházi vezető és az
egyházügyi államtitkárság képviselője mellett Bánki Lajos a gyülekezet lelkészének és szóvivőjének meghívására Szücs Balázs egyházügyi és civil szervezetek
tanácsnoka is részt vett és gratulált az elért eredményekhez, külön köszönetet
mondva a kerületi hajléktalan ellátásban végzett 10 éves szolgálataikért.

az épületet akadálymentesítik; a csarnokon belül a közlekedést – a kényelmes hagyományos lépcsőkön kívül – mozgólépcsők, liftek és panorámalift is segítik majd.

Szeptembertől már a felújított csarnokban vásárolhatunk
Er z s éb e t város 201 5. május 21 .

A vásárcsarnokot az önkormányzat megbízásából a tulajdonában lévő ERVA Nonprofit Zrt. üzemelteti majd, és a tervek szerint a hét minden napján, így vasárnap is nyitva lesz.
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Aktuális

Tarlós István főpolgármesterrel még
az év legelején kezdett levelezésbe
dr. Oláh Lajos, az erzsébetvárosi és
terézvárosi társasházak problémáival kapcsolatban.
– Tájékoztattam, és egyben a segítségét kértem a főpolgármesternek,
mert a kerületi társasházak önerőből,
de még önkormányzati segítséggel
sem tudják olyan tempóban elvégeztetni a felújításokat, mint azt az
idősödő ingatlanok kritikus állapota
diktálná. A szóban forgó épületek
elavult gépészeti és leromlott esztétikai állapotot tükröznek, így nem
meglepő, hogy az említett kerületekben élőknek különösen fontos a
társasházak felújításának kérdésköre.
A levelezés önmagában nem is olyan
lényeges, mert a legfontosabb mindenképpen maga a végeredmény. Így
örömmel tájékoztatom a lakosságot
arról, hogy a főváros két pályázatot
is kiír az idén, mintegy fél milliárd

Épül a Klauzál Téri
Vásárcsarnok
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Huszonöt év történelme

„A Fasori elmúlt
25 évét végigkíséri
a valamikori diákok
támogatása.

Pecz Samu munkásságát, ezek jelenleg
is láthatóak az iskolában.”
Ezután Scola Nostra, azaz a Mi iskolánk címmel az országban működő
evangélikus iskolák között meghirdetett iskolatörténeti vetélkedőt,
tavasszal pedig jótékonysági estet
rendeztek. „Elsősorban a zenében, szavalásban tehetséges diákjaink mutatkozhattak be, és bevontuk a szülőket
is, akik között sok a zenész. Minden
második évben megtartjuk egyházunkon belül a Szentgyörgyi Albert
Természettudományos Versenyt,
amit a jubileum tiszteletére idén mi
rendeztünk, húsz iskola részvételével.
Március végén emléktáblát állítottunk

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium idén jubileumi tanévet tartott

82 volt fasori diák nevével, olyanokéval, akik életükkel, munkásságukkal
hírnevet szereztek, valamint lelkészként sokat tettek azért, hogy a gimnáziumunk újraindulhasson. A márványtábla a földszinti előcsarnokban
látható – sorolta a megvalósult eseményeket Hajdó Ákos.

„Az Európai Fizikai
Társulat „Történelmi
Emlékhely” címmel
tüntet ki olyan helyszíneket, amelyeket
a fizikatörténet szempontjából jelentősnek ítél. Az idén ránk
esett a választás,
mert Wigner Jenő Nobel-díjas fizikus
fasori diákként itt ismerkedett meg
a fizika alapjaival. Az eseményen
emléktáblát állítottunk, és – a fény
nemzetközi évéhez kapcsolódóan
is – fizikus konferenciát rendeztünk.
Magyarországon velünk együtt összesen két ilyen emlékhely van, de egész
Európában is csak húsz. Ez akkora
elismerés nekünk, hogy azt gondoltuk,
Erzsébetváros szempontjából is jelentős megtiszteltetés, ezért meghívtuk
Vattamány Zsolt polgármester urat és
Vető Marietta alpolgármester asszonyt.
Az önkormányzat ráadásul anyagilag
is támogatta az emléktábla felállítását”
– magyarázta az iskola igazgatója.
A gimnázium áprilisban jubileumi
emléktúrát szervezett a budai hegyekben, amelyen 500 gyermek vett részt.
A költészet napjához kapcsolódva iro-
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Az iskola megkapta a Történelmi Emlékhely kitüntető címet

dalmi- és képzőművészeti pályázatot
is hirdettek, a tanév végén pedig egy
röplabda-bajnokság keretében mérkőzhetnek majd meg az evangélikus
gimnáziumok diákjai.

A Budapest-Fasori Evangélikus
Gimnázium igyekezett minél színvonalasabb programokkal ünnepelni a
jubileumot az iskola egykori öregdiákjainak segítségével.

Országos hárfaverseny
Alig ért véget a Molnár Antal Zeneiskola által szervezett kamarazenei fesztivál, ismét nagyszabású eseménynek
adott otthont Erzsébetváros. A háromévente megrendezendő zeneiskolai és
szakközépiskolai hárfaverseny országos
döntőjét április 24-én és 25-én tartották
az iskola Erzsébet körúti főépületében.
A verseny társrendezője az újbudai
Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola volt.

melyeken kívül még jó néhány különdíjat is kaptak az arra érdemesek.
A rendező iskola egyik növendéke, Ferge
Elizabet maximális pontszámot ért el,
így arany oklevél lett a jutalma, Szenes
Alíz arany fokozatot, míg Szombathy

Anna különdíjat kapott.
A verseny gálaműsorát
a nemrégiben átadott
K11 Művészeti és Kulturális Központban tartották, ahol az első helyezetteken
kívül fellépett az ír népzenét játszó Éiri
együttes is.

A versenyt ötödik alkalommal rendezték
meg, főszervezője ezúttal is Kiss Tünde,
a zeneiskola igazgatója volt, aki évtizedek
óta lelke, motorja a hazai alap- és középfokú hárfaoktatásnak. A zsűri elnöke
dr. Vigh Andrea Liszt-díjas hárfaművész,
egyetemi tanár, a Zeneakadémia rektora,
a zsűri további tagjai pedig Peták Ágnes,
a Magyar Állami Operaház szólóhárfása,
főiskolai adjunktus, valamint Németh
Pál Liszt- és Hungaroton-díjas fuvolaművész, karmester voltak. A rendezvény
színvonalát dicséri, hogy a versenybizottság 7 arany, 5 ezüst és 5 bronz fokozatú
elismerést osztott ki a résztvevők között,
Er z s éb e t város 201 5. május 21 .
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„1989 szeptemberében indult újra
a tanítás a fasori evangélikus gimnáziumban 37 év kényszerű szünet után.
2014 szeptemberében ünnepeltük
ennek 25. évfordulóját, ezért ezt a tanévet a jubileumnak szenteltük. A sort
ünnepi tanévnyitóval kezdtük. Ezt
követően minden hónapra terveztünk
egy-egy jelentős eseményt – mondta
el Hajdó Ákos, az iskola igazgatója. –
Az ünnepségsorozat egy konferenciával folytatódott, amely Pecz Samu építész, egykori evangélikus diák nevéhez
fűződött. Ő tervezte iskolánk épületét
és a mellette lévő templomot. A disputát számos neves építész, szakember
megtisztelte jelenlétével, az előadások
mellett négy molinón mutattuk be

Az újraindítást is ők kezdeményezték.
Óriási erkölcsi- és anyagi támogatással álltak az ügy mellé, e nélkül nem
biztos, hogy ’89-ben újra kinyithatta
volna kapuit az intézmény. Így azonban a miénk lehetett az első visszaadott egyházi iskola. Az öregdiákok
a mai napig figyelemmel kísérik
munkánkat, ha kell, segítséget is nyújtanak, például alapítványokat hoztak
létre, melyeknek köszönhetően számos
díjjal tudjuk honorálni a diákok és
tanáraik kiemelkedő munkáját. Sokat
köszönhet nekik a fasori gimnázium,
és ők is egész életükben hálásak.
Kollégáimmal együtt azon dolgozunk, hogy mi is az elődeink nyomába
érjünk” – fogalmazott Hajdó Ákos
iskolaigazgató.

Egyház

Egyház

A kemény munka mellett ünnepléssel töltötte ezt a tanévet a Budapest-Fasori
Evangélikus Gimnázium. Az egyházüldözés miatt bezárt iskola 25 éve nyithatta meg
újra kapuit, és az egykori – hálás – öregdiákoknak is köszönhetően ismét az ország
egyik legszínvonalasabb oktatási intézményévé vált.

Gyerekek és a költészet

Staicu Simona a Városliget
bajnoknője

„Fontosnak tartom, hogy a színház szélesre tárja kapuit
a gyerekek és az értékmegőrző kulturális események előtt
– ezzel az ünnepséggel pedig egyszerre tudjuk ezt a két
törekvésünket megvalósítani. Ez tudatosan vállalt missziója a színházunknak – ennek részeként fogadtunk nehéz
sorsú gyermekeket legutóbbi premierünkön, a Harisnyás Pippi bemutatóján, és ezért nyitottuk meg nézőtéri
fogadótermünket a Kortárs Művészeti Szalon ingyenes
rendezvényei előtt. Már most belekezdtünk legújabb
jótékonysági akciónk szervezésébe: ezúttal gyermekkönyveket szeretnénk összegyűjteni és rászorulókhoz
eljuttatni gyereknapra” – nyilatkozta Zalán János,
a Pesti Magyar Színház igazgatója.

Egyik láb a másik után!
A gyaloglás vagy futás receptje egyszerű: egyik lábat kell tenni a másik után. Látszólag
nem is olyan nehéz! Ha valaki komolyan neki akar kezdeni a futásnak, annak először
egyszerű, váltakozó tempójú mozgást kell végeznie: 3 percig gyalogolni, majd 3 percig
futni, és folytatni mindezt 30 percen keresztül. Nem szépítjük: az a három perc futás
eleinte nagyon hosszúnak fog tűnni.

Az Opera Nagykövete az alsóerdősori iskolában
A költészet napján, április 11-én
látogatott el Pitti Katalin Liszt-díjas
érdemes művész az Alsóerdősori
Bárdos Lajos Általános Iskola és
Gimnáziumba. A Magyar Állami
Operaház az Opera Nagykövete
elnevezésű programmal szeretné
elérni, hogy az iskolások közelebb
kerüljenek az opera műfajához.
Pitti Katalin, aki a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést is
elnyerte, közel kétórás előadást tartott a diákoknak. A gyerekek nagy
örömmel vettek részt az operarészletekkel tarkított interaktív programon, amely az opera műfajában
w w w. er z s eb e t varos . hu

Fotó: BSI/Földházi Árpád

Szigetvári Zsófi és Sipos Imre színművész

Fotó: Medgyesi Milán
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Végül két első helyezés született: Szűcs Boglárka „Elemek” és Szigetvári Zsófia Petra „Csönd” című alkotása is
nagyon elnyerte a zsűri tetszését. „Édesanyám vette észre
a Pesti Magyar Színház versíró pályázatát, ő ajánlotta,
hogy induljak. Megjött az ihlet, és rímekbe szedtem
a gondolataimat. Másodszor nyerek: először a Hortobágyi Nemzeti Park pályázatán választották ki a költeményemet. Ez a feladat különösen kedves volt nekem, mert
a színházat nagyon szeretem, én magam is játszottam egy
évig egy veszprémi színjátszó körben” – mesélte Szigetvári Zsófi. A másik díjazott, Szűcs Boglárka nagy rajongója az irodalomnak, nemcsak vers-, de meseíró pályázaton is indult már sikerrel.

„Ha futsz, mindig van mit ünnepelni!” – hirdette a felirat több ezer
hölgy trikóján az idei, immár 20. alkalommal megrendezett CocaCola Testébresztő Női Futógálán. Maga a „Testébresztő” elnevezésű
program is most lépett túl az első évtizeden. Az eseménynek 10 ezer
150 résztvevője volt, a nagy érdeklődés minden bizonnyal Katus
Attila, Varró Gyula és Béres Alexandra szereplésének is köszönhető:
ők félórás fitneszórákat tartottak a hölgyeknek, de Béres Alexandra
két gyermekével indult is az egyik futószámban. A verseny rangidőse a 80 éves Sztarenszky Tiborné, Marika néni volt, aki 10
km-es távot teljesített.
A két és öt kilométeres számot, a 35 éves Szatmári
Adrienn volt pécsi öttusázó, a népszerű
„Sütike” nyerte (ideje 18:56). A korábban
a Vivicittán is győzedelmeskedő 44 éves
Staicu Simona futott be elsőként
a 10 kilométeres távon (ideje 37:18)
„A megnyert 50 kilométeres országos
bajnokság másnapján inkább az
eltervezett iram jelentette a kihívást. Kis Zsanettel a rajt előtt azt
beszéltük meg, hogy a táv első felét
együtt futjuk, az második ötezren
majd eldől, ki bírja jobban. Szerencsére bennem volt több” – nyilatkozta
Staicu Simona.

a zene és a szöveg kapcsolatát
mutatta be, így a rendhagyó óra
a költészet napjához is szervesen
illeszkedett. A görög drámáktól
indult és Mozart Varázsfuvoláján
keresztül vezetett a zenei utazás,
melyen az előadás, a filmrészlet és
a zenehallgatás eszközeit személyes
tapasztalataival, lendületes és hiteles személyiségével varázslatosan
ötvözte a művésznő.

Két-három nap után már el lehet
kezdeni a futással töltött időt növelni,
és csökkenteni a gyaloglás idejét,
például 2 percet gyalogoljunk, 4 percet pedig fussunk újabb pár napon
keresztül, majd következhet az 1 perc
gyaloglás–5 perc futásra való áttérés,
és a kezdés után másfél-két héttel
már azon kaphatjuk magunkat, hogy
futással töltöttünk fél órát, de ha
csak 20 percet, már az is nagy szó!
Ez ugyan semmi egy távfutónak, de
nagy eredmény annak, aki korábban semmit nem edzett. Ha sikerült

A bemutató végeztével a program
nem ért véget: a szervezők megállapodtak, hogy újabb alsóerdősoris
diákok számára is biztosítják ezt
a zenei találkozást.
Er z s éb e t város 201 5. május 21 .
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fél órát kocognunk, gratulálhatunk
magunknak.
A helyszínen nem kell sokat törnünk
a fejünket, hiszen az erzsébetvárosiak
például olyan kitűnő parkban kezdhetik meg az edzéseket, mint a Városliget. Könnyen és gyorsan elérhető,
futásra kiválóan alkalmas hely.
Hogy ne tűnjön céltalannak a gyakorlás, ajánljuk a 3x1,5 km-es váltófutást, mely június 14-én a 22. K&H
Mozdulj! maraton- és félmaratonváltó

egyik futama lesz. Ez tökéletes
alkalom például három kezdő futó
számára, hogy próbára tegye magát.
További előnye az eseménynek,
hogy az 56-osok terén lesz a verseny
központja, a rajt és a cél helyszíne is,
így a 7. kerületből igazán egyszerűen
elérhető.
Nincs min gondolkodni, gyakorlásra
fel, nem kell mást tenni, csak elkezdeni: egyik láb a másik után!
Bővebb info: www.futanet.hu
w w w. er z s eb e t var os . hu

Sport

Aktuális

A Pesti Magyar Színház versíró pályázatot írt ki 7–14 éves gyerekek számára a költészet
napjához kapcsolódóan. A színház kortárs szerzőit: Balázs Ágnest, Berg Juditot és
Böszörményi Gyulát kérte fel, hogy bírálják el a beérkezett 39 pályamunkát.
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Sudoku

A városkép rongálói
A falfirkálás bűncselekmény, nem művészet!

A sudokunak csak az elnevezése japán,
maga a játék svájci eredetű. A 18. század
végén alkotta meg Leonhard Euler matematikus.
Európában 2004-ben jelent meg az első
sudoku-feladvány.
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Jó tudni!

A világ számos országában létezik
profi szinten művelt graffiti, ami
amellett, hogy legális, igényes, komoly
értékeket felmutatni képes mozgalomnak tekinthető, azonban hazánkban
ezzel az ágával ritkán találkozunk.
A budapesti belvárosban úton-útfélen
hirtelenül felfirkált betűképek, jelek
(tagek) aligha nevezhetőek kulturális
értéknek, éppen ellenkezőleg: a felület
tulajdonosának beleegyezése nélküli
graffiti készítése rongálásnak minősül,
vagyis bűncselekmény.

Miért bűncselekmény?
Mert a ránézésre szennyezett,
koszos falak a közbiztonság hiányát
sugallják, ezért rontják az emberek

biztonságérzetét, és erősítik a bűnözéstől való félelmet.
Mert a kerületi önkormányzatok
évente több százmillió forintot fordítanak a köztulajdonban okozott
kár helyrehozására.
Mert a magánépületek lakói
számára reménytelen küzdelem
és megterhelő kiadás a folytonos
faltisztítás.
Mert mindenkinek joga van az
önmegvalósításra, ami azonban
csak addig terjedhet, amíg nem
sérti meg mások tulajdonjogát.
A jelenség megoldása a büntetőjog
eszközein kívül sokrétű társadalmi
összefogást igényel. Javasoljuk ezért,
hogy ha ismer olyat, aki firkált már
életében, kérdezze meg, miért tette,

1.

A bűnelkövető 14 éves kortól
már büntethető.
2. A graffitik készítőire akár egy
évig terjedő szabadságvesztés
is kiszabható. Ha az okozott kár
több mint kétszázezer forint,
vagy ha műemléket, szobrot,
templomot, sírt rongáltak meg ,
akkor három évig , a kárösszeg
növekedésével pedig nyolc
évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők.
3. Az egyre szaporodó térfigyelő
kameráknak köszönhetően a
lebukás veszélye is növekszik.
4. A tett következménye az
anyagi hely tállás, mely egy
fiatalkorú elkövető esetében a
szülőket terheli.
5. Következmény a büntetet t előélet is, amely pályakezdéskor
sok munkahelyen lesz kizáró
körülmény.

és ha az illető valóban művésznek
érzi magát, támogassa abban, hogy a
megbecsülés, figyelem iránti vágyát
például számítógépes grafikusként élje
ki, ahol kreatív és minőségi munkát
végezve elismerőbb közönséget szerezhet magának, mint az utcán.

Hasznos linkek:
http://szeretembudapestet.hu/kategoriak/
hirek/falfirka
http://bkvfigyelo.blog.hu/tags/graffiti
http://legalgraffiti.hu
http://www.szavaiistvan.x3.hu
http://bunmegelozes.easyhosting.hu/dok/
gyerekek_tajekoztato.doc

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.
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A sudoku egyszerű szabályokon alapuló logikai számrejtvény.
Egy 9×9 négyzetből álló nagy négyzetben kell elhelyezni a számokat 1-től 9-ig úgy, hogy egy tetszőleges sorban, oszlopban és
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BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság

A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságának elérhetőségei
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háromszor hármas négyzetben mindegyik szám csupán egyszer
forduljon elő. Segítségül bizonyos számokat előre megadnak.
Jó szórakozást kívánunk!

Hirdessen Ön is
az Erzsébetváros újságban!
VII. kerületi lakosoknak és vállalkozásoknak kedvezmény

Értesítési telefonszámok

További információ a www.erzsebetvaros.hu honlapon található

„Telefontanú” zöldszám: 06-80-555-111,
107 vagy 112
Er z s éb e t város 201 5. május 21 .
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Rejtvény

Közbiztonság

A fővárosi épületek falait és az egyéb tereptárgyakat, közlekedési eszközöket borító firkák
készítői látszólag nem ismerik vagy nem érzik követendőnek a Magyar Graffiti Társaság
ars poeticáját, miszerint: „a fal ne válassza szét, hanem hozza össze az embereket!”.
A lakosság döntő többsége nem tartja esztétikusnak az önkifejezésnek ezt a módját, ők
mégis fújnak.

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

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.
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.)

Az ERöMŰVHÁZ
Erzsébetvárosi Közösségi Ház 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
Telefon: 413-3550 • e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu
www.eromuvhaz.hu • Látogasson el facebook oldalunkra is!

MÁJUS
21. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – Zene: Rózsa Tibor
22. péntek
¡ 18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejövetele

Ajánló

forrás: fortepan.hu

27. szerda
¡ 17.30–20.00
Hamvas-est: Erkölcs és esztétika
A belépés díjtalan!
28. csütörtök
¡ 11.00–13.00
„Utazó” Teaház: 1956-ról
objektíven
A belépés díjtalan!
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – Zene: Rózsa Tibor
¡ 17.00–20.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték
30. szombat
¡ 15.00–17.00
„Szabantuj” – orosz–tatár kulturális, ismeretterjesztő program
(Astangajóga Alapítvány)

Interaktív színházi tábor
bábbal, tánccal és cirkusszal

JÚNIUS
1. hétfő
¡ 16.00–18.00
A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete VII. kerületi csoportjának
összejövetele
3. szerda
¡ 17.30–20.30
Az Ünnepi Könyvhét kiadványai
A Művészetbarátok Egyesületének
rendezvénye
4. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – Zene: Rózsa Tibor
6. szombat
¡ 15.00–18.00
A Csend Fényei klub összejövetele hallássérülteknek

w w w. er z s eb e t varos . hu
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Édességek
1.

k

ge
ssé
Éde 2.

¡ 15.00–18.00
A Hársfa Egyesület összejövetele
8. hétfő
¡ 16.00–18.00
Az Ezüst Hárs Egyesület összejövetele
¡ 18.00–20.00
„Halkan felsír a tárogató” címmel
Vesztegrám Miklós tárogatós koncertje Trianonra is emlékezve
A programon való részvétel csak
előzetes regisztrációval lehetséges
(tel.: 413-3556) A belépés díjtalan!
9. kedd
¡ 17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának
összejövetele
10. szerda
¡ 17.30–20.30
„Meseautó” – Évadzáró zenei
utazás
A Művészetbarátok Egyesületének
rendezvénye
11. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – Zene: Rózsa Tibor
¡ 11.00–13.00
„Utazó” Teaház: Zsámboki–Tóth
József „Vándorúton” című kötetében szereplő versekhez kapcsolódó történelmi események
A belépés díjtalan!
13. szombat
¡ 19.00–21.00
Remekművek a barokktól a romantikáig – az Albinoni Kamarazenekar koncertje
A belépés díjtalan!
15. hétfő
¡ 17.00–19.00
A Civil Szövetség összejövetele
17. szerda
¡ 17.00–20.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték:
László Ernő emlékest
¡ 18.00–20.00
Márai-esték: „Lenin szakálla”
A belépés díjtalan!
Helyszín: Róth Miksa Emlékház
(Bp., VII. ker., Nefelejcs u. 26.)
18. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – Zene: Rózsa Tibor
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Hétfőtől péntekig 8–16 óra között
Hetente változó tematika
16.900 Ft / hét, mely tartalmazza a teljes
ellátást, belépőket, programokat, utazást
(testvérkedvezmény 1000 Ft)
Helyszín:
ERöMŰVHÁZ, 1077 Bp. Wesselényi utca 17.
Bővebb információ: www.eromuvhaz.hu
telefon: 413-3552

d
ro
bi

Időpontok:
Június 29.
július 6.
július 13.
július 20.
július 27.

Művészeti és Kulturális Központ ∙ 1075 Bp., Király u. 11.

MÁJUS
30. szombat
¡ 14.00–18.00
Gyermeknap
Élménypedagógiai foglalkozások.
Csipkerózsika – gyermekszínházi
előadás. Belépő: 300 Ft/fő
¡ 19.00
Várhelyi-Lucas Palmira koncertje
Belépő: 800 Ft

JÚNIUS
5. péntek
¡ 20.00
Nosztalgia-kávéház a Canarro
zenekarral. Belépő: elővételben
800 Ft, a helyszínen: 1200Ft

13. szombat és 14. vasárnap
¡ 14.00
Tanévzáró party
(Részletes program a plakátokon
és szórólapokon!)
17. szerda
¡ 19.00
Nagyszoba-koncertek Fellegi
Ádám zongoraművésszel
Belépőjegy elővételben 800 Ft,
a helyszínen 1200 Ft
19. péntek
¡ 20.00
PásztorHóra koncert és táncház
(moldvai)
Belépőjegy: elővételben 600 Ft,
a helyszínen 1000 Ft

Az Erzsébetvárosi Hadigondozottak Egyesülete tisztelettel
meghívja Önt és családját a „Hősök napja” alkalmából tartott
megemlékező ünnepségre és koszorúzásra.
Időpontja: 2015. május 30. (szombat) 10.00 óra.
Helyszíne: Budapest VII., Szent Erzsébet-plébániatemplom
templomkertje, „Világháborúk áldozatai” emlékhely.
Koszorúzási igények bejelentése: Müller István elnök,
tel.: 06 30 498-2226
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Ajánló

26. kedd
¡ 17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának
összejövetele

forrás: fortepan.hu

agyó
Rendh
lem
történe

2015. május–június havi programjai

23. szombat
¡ 15.00–18.00
A Hársfa Egyesület összejövetele

30

ában
k nyom

A fáraó
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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

Hirdetés

Tavaszi nagytakarítást, ablaktisztítást vállal cégünk magánemberek otthonában. Ha fáradt
vagy elfoglalt, hívjon bizalommal! Tel.: 06 (20) 595-3057
Vízszerelés, villanybojlerek
vízkőtelenítése, javítása, fürdő
szobák, vécék javítása, felújítása, szerelvények cseréje,
felszerelése anyagbeszerzéssel.
Tel.: 06 (30) 655-8074

Kémény, lépcső, ács-bádogos, szigetelés, javítás, gépészet, villanyszerelés. Tel.: 06 (20) 214-4421,
e-mail: t.kiss010@gmail.com
Kéménybélelés, szerelt kémény
építése, turbós-kondenzációs
kazánok bekötése, szakvélemény
ügyintézés. Tel.: 06 (30) 333-0447
Erzsébetvárosi gyorsszolgálat:
duguláselhárítás, víz-, villany-,
fűtés- és gázkészülék-szerelés
garanciával. Tel.: 06 (1) 2921990, 06 (20) 334-3438
Parkettacsiszolás, lakkozás,
javítás, festés, lerakás. Tel.: 06
(30) 751-5420
Mindenféle asztalos munkát
vállalok, ajtó, ablak, bútor gyártása-javítása. Regdon Csaba.
Tel.: 06 (20) 957-9533, 06 (1)
284-9213
Festés-mázolás-tapétázás,
kőműves javítások, gipszkartonozás. Kovács Gergely. Tel.: 06
(30) 568-6255
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Zárlakatos gyorsszolgálat!
Zárnyitás, zárszerelés, rács
készítés, galériakészítés, egyéb
lakatosmunkák. Tel.: 06 (30)
299-1211
Tévéjavítás azonnal, helyszínen! Digitális átállás! Mindig-TV
dekóder beüzemelés. Tel.: 06
(20) 471-8871

EG É SZ S ÉG

I N G AT L A N

Gyógypedikűrt, manikűrt vállalok, hívásra házhoz megyek.
Ingyen kiszállással. Tel.: 06 (30)
242-9507

Szugló utcában kétszobás megvásárolható önkormányzati lakásom elcserélném egyszobásra.
Tel.: 06 (20) 976-0625

Nelly Pedikűr 25 éves tapasztalattal házhoz megy, hétvégén is.
Tel.: 06 (20) 938-9031

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

Izomletapadások, fej-, nyak-,
hátfájdalmak kezelése, teljes
testmasszázs. Szakrendelőben (Csengery u. 25.), vagy az
Ön otthonában. Csipak Zoltán
gyógymasszőrtől. Tel.: 06 (20)
595-3057
Hátmasszázs, teljes testmas�százs, arcmasszázs, hétköznap
délutánonként a Trendy Szépségszalonban. Kedvezmények
új és visszatérő vendégeimnek,
bérletkedvezmények. Damjanich
utca 32. Tel: 06 (30) 493-2249
Pszichoterápiás magánrendelésre várom mindazokat, akik
úgy érzik, hogy lelki egyensúlyzavarok (bizonytalan önértékelés, szorongás, önbizalomhiány,
veszteségek, kapcsolati zavarok, hétköznapi nehézségek)
hátterében álló problémák
feldolgozására van szükségük,
belső erőforrásaikat szeretnék
mozgósítani egy örömtelibb élet
megvalósítására. Dr. Lányi Péter.
Tel.: 06 (1) 342-2016, e-mail:
dozsa60@gmail.com

Elcserélném VIII. kerületi, második emeleti szobakomfortos
lakásom (lift nincs) egyszobás
komfortos lakásra a VII. kerületben első emeletig, ráfizetéssel.
Tel.: 06 (20) 628-9828

EGY É B
Papír- és fémpénzt, bélyeget,
képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk, és árverésre
átveszünk. VI. kerület, Andrássy
út 16. Tel.: 06 (1) 266-4154 Nyitva: H–Sz: 10–17, Cs: 10–19
Borostyánékszert aranyáron 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
Tanulási problémák megoldása,
pótvizsga, önismeret-fejlesztés,
pszichopedagógus tanártól. Tel.:
06 (70) 395-0139

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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