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Október 23-án Erzsébetvárosban több helyszínen is megemlékezést tartottak az ’56-os szabadságharc és
forradalom eseményeinek kapcsán. Idén a Rózsák terei megemlékezést és koszorúzást megelőzően az önkormányzat Erzsébet körúti épületének aulájában emléktáblát is avattak a kerületi forradalmárok tiszteletére.
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Felelősséggel és bátorsággal

Az elmúlt öt év alatt kerületünkben csaknem 6000 méternyi út újult meg, és 2016-ban újabb 14 utcát modernizálnak és újítanak fel az Erzsébet Terv fejlesztési
program keretében. Erzsébetváros közúthálózatának
alapköveit az 1800-as években fektették le. A szabályos úthálózatban elrendezett fő- és mellékútvonalakat
határolták a túlnyomórészt több emeletes, körfolyosós
bérkaszárnyákból álló épületek, melyek később hozzájárultak a városrész sűrűn lakott, belvárosi jellegének
kialakulásához. A kerület fő- és mellékútvonalai azóta
számos renováláson átestek, azonban vannak olyan utcák (Murányi, Kis Diófa, Munkás, Péterfy,
Csányi, Akácfa, Kürt, Százház, Jobbágy, Almássy tér, Klauzál tér), amelyeken még mindig bazalt
nagykockaköves burkolat található. Ezeken a területeken Erzsébetváros vezetése mielőbbi teljes
körű felújítást tervez, ugyanis a kockaköves burkolatban keletkező kátyúk olykor nagyon komoly
gépjármű-károsodást okoznak. A Klauzál téri vásárcsarnok felújításának befejeztével megnyílt
a lehetőség a környező, nagykockakővel burkolt utak felújítására.

Szabó Dóra
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Tisztelt kerületi vállalkozók!
Erzsébetváros önkormányzata 2015-ben új, komplex, több funkció lehetőségét magában hordozó kártyát vezet be Erzsébetváros Kártya néven, mely kedvezményes vásárlás és szolgáltatás
igénybevételét biztosítja valamennyi kerületi lakos számára.
Az Erzsébetváros Kártya programhoz bármely, Erzsébetváros területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozás csatlakozhat, és saját
hatáskörben dönheti el, hogy mely árukra vagy szolgáltatásokra milyen mértékű kedvezményt kíván adni.
A kártyaprogramra elfogadóhelyként jelentkezőknek az önkormányzat megjelenést biztosít
valamennyi médiafelületén (önkormányzati honlap, online rádió, nyomtatott sajtó), valamint
„Erzsébetváros Kártya Katalógus” nevű kiadványában megjeleníti a kedvezményt adó szolgáltatókat, a kedvezmények körét és mértékét.
Várjuk jelentkezésüket!

ERZSÉBETVÁROS
KÁRTYA
weboldal: www.erzsebetvaroskartya.hu | e-mail cím: varoskartya@erzsebetvaros.hu

További információk az Erzsébetváros Kártyáról
és a csatlakozási lehetőségről:
Telefon: +36 (70) 539-6312
E-mail: evk@micebudapest.hu

Barossos diák az első száz
között
A BKV Zrt. tavasszal „100 éves a budapesti autóbusz-közlekedés” címmel rajzpályázatot hirdetett általános iskolás gyerekeknek. A Baross Gábor Általános Iskolából két diák küldte
be munkáját, felkészítő tanáruk Márkus Melinda volt. Közel
másfélezer rajz közül Zetkó István 7.a osztályos tanuló munkája került be a legjobb száz közé. A legkreatívabb rajzokból
készült kiállítást Bolla Tibor, a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatója nyitotta meg. Az alkotások 2015. október 9-től december
6-ig megtekinthetők a „100 év, 100 rajz” című kiállításon
a Deák Ferenc téri Földalatti Vasúti Múzeumban.

Interjú Vattamány Zsolt polgármesterrel
Egy év telt el a választások óta.
Vattamány Zsolttal, Erzsébetváros polgármesterével beszélgettünk a kerület
helyzetéről, fejlődéséről, illetve az önkormányzat elmúlt időszakban kitűzött
céljairól.
Hálás feladat Erzsébetváros polgármesterének lenni?
Nagyon szép és egyben nehéz feladat egy
kerület, egy város vezetése. Hálás vagyok
az itt élőknek, akik értékelték az elmúlt
négy évben végzett munkánkat, és a
választásokon arra „kértek”, hogy folytassam. Természetesen ez a munka nem
menne a kollégáim nélkül, akikkel nap
mint nap azon dolgozunk, hogy Erzsébetvárosban még jobb legyen élni.
Mennyire élő a kapcsolata a helyi lakosokkal?
Szerencsére egyre jobban működik
az együttgondolkodás. Igyekszünk minden, a lakókat érintő kérdésben kikérni
a véleményüket. Ez történt a Százház
utca kapcsán is. Mostanra oldódott meg
a lebontott sportcsarnok ügyének jogi
háttere, ezért megkérdeztük az ott élőket, mire lenne szükségük, mit építsünk
a telekre. A Klauzál csarnok is megújult,
a vásárlók már nagy örömmel birtokba
is vették, mi pedig ígéretet tettünk arra,
hogy a környéket is megújítjuk. Ezzel
kapcsolatban is kikértük a lakosok véleményét.

szépen megfér egymás mellett a történelem, a kultúra
és a szórakozás,
és egyik sem szorítja ki a másikat.
Gondolja végig, hogy például a zsinagóga mennyire kedvelt turista célpont és
kulturális központ. Ha onnan a Kazinczy utca felé indul a látogató, világhírű
szórakozónegyedet talál, ám a körútnál
tudatosan véget ér ez a jelenség. Ez így is
marad, fontosnak tartjuk, hogy a csendet
és nyugalmat kedvelők is otthon érezhessék magukat a kerületben.
Önről köztudott, hogy gyalog közlekedik
a kerületben. A rengeteg régi házról mit
gondol?
Azt, hogy közülük nagyon sokra ráfér
a felújítás, és ezen dolgozunk is.
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tözzenek a kerületbe, az itt élők pedig
szeressenek Erzsébetvárosban lakni, ne
akarjanak innen elköltözni. Tapasztalataink szerint a folyamatos iskola-, óvodafelújítások, az utak, parkok megújulása
és a társasházak rehabilitációja is vonzóvá
teszi a fiatalabb generáció számára Erzsébetvárost. Januártól pedig új többfunkciós városkártyát vezetünk be, amelyet
minden erzsébetvárosi lakos beszerezhet csekély összegért, az időseknek és a
szociálisan rászorulóknak pedig továbbra
is ingyenesen jár majd. Érdemes lesz igényelni, mert valóban élő kedvezményekre
jogosítja majd birtokosát.

Pályázatokon csak
idén 155 millió
forintot osztottunk szét
lakóházak felújítására,
Bízom benne, hogy az
állagmegóvására.
erzsébetvárosiak érzik,
A társasházak felújításának támogatása
hogy értük dolgozunk, a jövő évi költségvetésben is kiemelt
kap. A városrészben nagyon
és kíváncsiak vagyunk szerepet
sok az öreg ház, ezeket felújítani idő- és
a véleményükre, pénzigényes, de a munkát elkezdtük.
Elsődleges célunk,
A tűzfalfestményeknek köszönhetően
ötleteikre, problémáikra.
pedig egyre több csúf falfelület helyét
hogy valódi segítséget
veszi át színes, modern és vidám óriásnyújtsunk a kerületben
A kerületben történt változásokkal,
festmény.
fejlesztésekkel kapcsolatban mire a legélőknek,
büszkébb?
A kerület modernizációja tudatos építÖrülök annak, hogy egyre többen szeretnének Erzsébetvárosban élni, sok gyermekes család érkezik ide, és a kerületi
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lakások olyan keresettek, hogy az egész
országot érintő ingatlanválság a VII.
kerületet elkerülte. Pozitívnak tartom,
hogy
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Kissimon István

A kockaköves utcák
is megújulnak jövőre
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kezés része?
A legtöbb beruházásunk azt a célt szolgálja, hogy fiatalok, családosok köl-

hogy mindig érezhessék, van kire számítani!
w w w. er z s eb e t var os . hu
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Tánccal és zenével köszöntötték a vetélkedőben résztvevő időseket

Az idősek napja alkalmából rendezték meg az előzetesen meghirdetett idősek Ki mit tud? vetélkedőjét a K11 Művészeti és Kulturális Központban
október 25-én. A program fővédnöke Vattamány
Zsolt, Erzsébetváros polgármestere, szervezője pedig
az ERöMŰVHÁZ Nkft. volt. A rendezvény célként
tűzte ki, hogy az idős emberekben rejlő értékeket
bemutassa, és megjelenési lehetőséget is biztosítson
a tehetségek számára. A vetélkedőn csak magánszemélyek vehettek részt, és az indulás feltétele
volt az erzsébetvárosi lakcím, valamint a betöltött
60 éves életkor. Vers és próza kategóriában mérethették meg magukat a jelentkezők. A zsűrit Pándy
Piroska Liszt-díjas operaénekesnő (elnök), Szalóky
B. Dániel Radnóti-díjas előadóművész, valamint
Kissné Reisinger Krisztina VII. kerületi idősgondozó szakember alkotta. A verseny magas színvonala annyira meglepte a döntéshozókat, hogy végül
két különdíjat is kiosztottak mindkét kategóriában.
Az eredményhirdetés előtt az Arany Akác tánccsoport, valamint Kalapos Ica és Csicsmann Béla
meglepetés táncprodukciója szórakoztatta a nagyérdeműt, azután Pándy Piroska művésznő köszöntötte az időseket fergeteges műsorral, legvégül közös
éneklés zárta a rendezvényt.

Köszönet a hosszú évek
munkájáért
Dr. Horváth Katalin háziorvost – a Dembinszky utcai
(Bethlen tér sarok) orvosi rendelő megbecsült munkatársát –
búcsúztatták október utolsó hetében kollégái, betegei. A nyugdíjba vonuló doktornő évtizedek óta dolgozott Erzsébetvárosban, előbb a Péterfy kórházban, majd háziorvosként. Dr. Vető
Marietta alpolgármester emléklappal és egy kis ajándékkal
köszöntötte a meghatódott dr. Horváth Katalint, aki utódját
lelkiismeretesen tanította be, személyesen adta át praxisát,
hiszen fontosnak tartotta, hogy betegei jó kezekbe kerüljenek.
Boldog nyugdíjas éveket kívánunk a doktornőnek!

’56 szelleme erőt ad, és összeköt minket
Erzsébetváros önkormányzata ünnepséggel és koszorúzással emlékezett az ’56-os
forradalom és szabadságharc hőseire,
áldozataira. Az önkormányzat képviselői
mellett a kerületi civil szervezetek megbízottjai is lerótták tiszteletüket a Rózsák
terén álló emlékműnél, az Erzsébetvárosi
Kéttannyelvű Általános Iskola színi tagozatos növendékei pedig megható műsort
adtak.

Az októberben hagyományosan megrendezett erzsébetvárosi
Idősek hónapja is végéhez érkezett, a programsorozat záró rendezvényét október 28-án tartották. A Dózsa György úti idősek otthonában a „Mi Klub tévénk” irodalmi kör és énekkar
szórakoztatta a szépkorú közönséget, aki pedig a program után
még kedvet érzett rá, moziba is elmehetett, de az Akácfa utcában tartott alkotóműhely is várta az érdeklődőket. A következő
napon tartott dunai sétahajózáson kedvezményesen vehettek részt
a kerületi idősek.

Erzsébetváros ünnepi megemlékezésén
elsőként Vattamány Zsolt polgármester
beszélt, aki az emlékezés fontosságára
hívta fel a figyelmet. „Az 56-os forradalmat a magyar nemzet szabadságáért vívták szüleink, nagyszüleink. Nem pusztán
egy rendszer megdöntéséért, hanem azért
a lelki felszabadulásért, amely akkor csupán néhány napra adatott meg nekik, de
hittek abban, hogy nekünk, a gyermekeknek, unokáknak ez már természetes
lesz. A legfontosabb, amivel tiszteletet
tanúsíthatunk áldozatvállalásuk előtt,
hogy nem válunk közömbössé az eszmék,
értékek iránt, amelyekért feláldozták életüket, egzisztenciájukat. Hogy fel merjük
vállalni azokat a döntéseket, meg merjük
tenni azokat a lépéseket, amelyekkel
közös jövőnket építhetjük, alakíthat-

Itt áll R. Törley Mária és Végh Aladár
építész alkotása is, egy angyalszobor,
melynek talapzatán zászlóba vésve olvasható Márai Sándor 1956 karácsonyára írt
versének alábbi sora: „Angyal, vidd meg
a hírt az égből, Mindig új élet lesz a vérből”. A megjelentek ide tették koszorúikat: elsőként Vattamány Zsolt polgármester, dr. Vető Marietta alpolgármester,
valamint Hutiray Gyula alpolgármester.
A Fidesz–KDNP VII. Kerület Erzsébetvárosi Szervezete nevében dr. Bajkai
István alpolgármester és Benedek Zsolt
képviselő helyezte el a megemlékezés
virágait, majd a pártok, illetve a kerületi
civil szervezetek és intézmények képviselői is lerótták tiszteletüket.
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juk. Hiszem, hogy amíg emlékezünk és
emlékeztetünk, addig mindig köztünk,
bennünk él 1956 szelleme, ami erőt ad,
és összeköt bennünket” – fogalmazott
Erzsébetváros polgármestere.
Vattamány Zsolt beszéde után az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola
színi tagozatos növendékei szavaltak és
énekeltek a Rózsák terei templomnál.

Megemlékezés a november 4-i gyásznapon
Az 1956-os szabadságharc és forradalom 59. évfordulóján megemlékeztek a forradalom leverésének nemzeti gyásznapjáról is
november 4-én. A forradalom áldozatai előtt tisztelgett főhajtással és mécsesgyújtással Vattamány Zsolt polgármester, dr. Vető
Marietta és dr. Bajkai István alpolgármester, valamint Benedek

Zsolt, Sólyom Bence és Veres Zoltán képviselők a Rózsák terén,
az angyalszobornál. A Fidesz Erzsébetvárosi Szervezete az emléknap alkalmából filmvetítéssel egybekötött történelmi visszatekintést és beszélgetést szervezett, ahol Horváth János szabadságharcos és forradalmár, illetve Kun Miklós történész volt a vendég.

Nagy volt az érdeklődés az Idősek hónapja rendezvényein
w w w. er z s eb e t varos . hu
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Központban az idősek
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Emléktábla a kerületi
forradalmárok tiszteletére
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„59 éve október 29-én foglalták el
a forradalmárok ezt az épületet,
a Lenin körúti pártházat.
Szenes László vezetésével kezdték
megszervezni a »Hangos Híradó«
nemzetőrséget, 30-án Kállay István
ötvösművész, Varga Károly szállítómunkás és Orián László villanyszerelő
megszerezték és üzembe helyezték
a hangosító technikát – ezzel megalakult a Lenin körúti csoport.
Buzdító mondatokat, napi tájékoztatókat és esetenként verseket olvastak fel, ezzel bátorítva és mozgósítva
a közönséget, a forrongó Budapestet.
A párhuzamosan létrehozott fegyveres
őrség biztosította a házat, és felvette
a kapcsolatot a környező csoportokkal

Az önkormányzat aulájában
ezentúl tábla emlékezetet
a kerület hőseire
w w w. er z s eb e t varos . hu

VII. kerület Budapest, Szövetség utca 17.

RUHA, CIPŐ,
TÁSKA, JÁTÉK, KÖNYV
SEGÉLYEZÉST
tart
2015. november 25. (szerda) 9–13 óráig
Minden VI–VII. kerületi lakost szeretettel várunk!
Személyigazolvány, lakcímkártya szükséges!

Gratulálunk!
Fotópályázatunk győztese, Klucsik Zsolt dr. Vető Marietta alpolgármestertől vette át nyereményét októberben. Zsolt nemcsak
régi képeket és képeslapokat őriz Erzsébetvárosról, de lelkes fotós
is, így örömmel vette át a digitális fényképezőgépet is tartalmazó
ajándékcsomagot.

Lezárult a Hétpróba őszi fordulója

Hutiray Gyula: az '56-os forradalmárok még ma is reményt adnak

– mások mellett a »szabadnépesekkel« és a Corvin köziekkel. Amikor
a budapesti rendőrfőkapitány, Kopácsi
Sándor november 2-án a VII. kerületi
csoportokat nemzetőrzászlóaljjá egyesítette, akkor ez az épület lett kijelölve
a zászlóalj székhelyévé.
November 3-i nemzetőrségi értekezlet már erősítette az erzsébetvárosi csoportok együttműködését, és a hírszolgálatról, a propagandáról a hangsúly
a várható orosz támadásokra tekintettel a fegyveres harcra való felkészülésre
helyeződött át. 4-étől 7-éig tartottak
a körúton a harcok. Ezt követően
az itteni forradalmárok különböző
helyekre távoztak, egyesek Újpestre
mentek, mások a Péterfy kórházhoz.
Az épület ’56-os szerepe véget ért.
Tudjuk, hogy kerületszerte sok
csoport működött, együttes létszámuk
ezer főt is kitett. Tudjuk, hogy egész
Budapest változást akart, elegük volt
a kommunista önkényből, az ÁVHból, Rákosiból, Gerőből és a hasonló
zsarnokokból. Az egész országban forradalom volt, Magyarország megújulni
akart, szabadságot akart, önrendelke-

zést akart. Az akkori cselekvő emberekre emlékezünk, köztük arra a harmincötre, akik ide köthetőek.
Az itteniek közül a legsúlyosabb
ítéletet Hősz Dezső, Nemeskéri József,
Rontó Balázs, Szentes László és Varga
Károly kapta. Szentes a börtönben
ismeretlen okból elhunyt.
Országszerte sokak keltek fel azokban az októberi napokban. Sokan
voltak, akikre az emlékezés fel-fel
villanó fényei gyakrabban vetülnek.
Voltak köztük olyanok, akik Kádár
hóhérainak kezére kerültek, és olyanok is, akik az emigrációból hazatértek. Legyen itt példa Brusznyai
Árpád tanár úr vagy Pongrátz
Gergely, a Corvin köz parancsnoka.
Mindannyiukra, az ismertekre és a
kevésbé ismertekre emlékezünk, hisz
Magyarország modern történetében
az ő példáik adhatnak bizodalmat és
reményt. Megmutatták: az önérdeken kívül is van hajtóerő. Noha akkor
elbuktunk, mégis szabadok lettünk.
Emlékeztessen ez a tábla az erzsébetvárosi forradalmárokra és mindarra, amivel tartozunk nekik.”
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Vidám műsorral egybekötött díjátadón vehették át 2015. november 4-én
az őszi forduló jól megérdemelt díjait
a Hétpróbások a K11 Művészeti és
Kulturális Központban. Az állatkerti
vetélkedő nyertesei a Fővárosi Nagycirkuszba, a második helyen végző
csapatok a Tropicariumba látogathatnak
el, a dobogó harmadik helyét elfoglaló
versenyzők pedig mozijegyekett kaptak. A sportvetélkedőn győzelmet arató

csapatok is mozi belépővel gazdagodtak,
de a második és harmadik helyezettek
sem mentek üres kézzel haza, sporteszközzel és plüssállattal jutalmazták őket
a szervezők. Minden díjazott 7Próbás
hűtő mágnest és matricát vihetett haza
emlékbe.
A meglepetések mellett legalább akkora
örömet okozott az erzsébetvárosi diákoknak az a néhány izgalmas perc, amikor
az interaktív kivetítőn közösen számolhatták össze a pontokat, hiszen így jól
Er z s éb e t vá r os 201 5. n ovem b er 1 2 .

láthatóan kirajzolódott, hogy teljesítményükkel a végső győzelemhez viszik
közelebb iskolájukat. A tét pedig nem
csekély, ugyanis minden korcsoportban
egyhetes balatonmáriafürdői táborozás a fődíj, de ehhez még az egész tanév
során a különböző
versenyszámokban
kell jól teljesítenie
a résztvevőknek.
Gratulálunk a győzteseknek!
w w w. er z s eb e t var os . hu
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1956-ban az Erzsébet körút 6. szám alatti épületet a tűzszünet elején foglalták el civil
ellenálló fegyveresek, akik felvették a harcot a megszállókkal szemben. Az önkormányzat
épületének földszintjén emléktáblát avattak a hősök tiszteletére. Hutiray Gyula
alpolgármester ünnepi beszédében köszöntötte a megjelenteket, és emlékezett
az 59 évvel ezelőtti eseményekre. A beszédet az alábbiakban közöljük.

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT
BUDAPEST VI–VII. KERÜLETI SZERVEZETE
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A Klezmerész
együttes Izraelben
is sikert aratott

Hogy kaptak meghívást a Cfáti Nemzetközi Klezmer Fesztiválra?
Idén nyáron már másodjára játszottunk
ezen a rendezvényen, a mostani meghívás

Milyen érzés olyan autentikus helyen játszani klezmer zenét, mint Izrael?
Abból a szempontból izgalmas ott játszani, hogy nagyon sok értője van ennek
a zenének, hiszen a klezmer születésének
területéről rengeteg zsidó vándorolt ki
Izraelbe. A stílus bölcsője Kelet-KözépEurópában van, bár hosszú időre eltűnt.
A kivándorlók Amerikában kezdték újra
játszani, ott azután keveredett a jazzel,
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így kerültek be rézfúvós hangszerek is,
amelyeket korábban egyáltalán nem használtak a klezmerben.
Mekkora ez a fesztivál?
A városban hat nagy színpadot állítanak fel, ahol este 9-től éjjel 1-ig tartanak
a koncertek. Hatalmas tömeg hömpölyög
az utcákon, tele van árusokkal, és útonútfélen sok kis zenekar muzsikál. Cfát
az egyik legszentebb városa zsidóságnak, itt
született meg a kabbala. Az egyik leghíresebb kabbalista zsinagóga az Abu Háv,
ott is játszottunk, ami fantasztikus élmény
volt.
Mit jelent a cfáti fellépés a Klezmerész
együttes karrierjében?
Reméljük, hogy rangot jelent a hazai
együttesek között, hogy már másodjára képviselhettük ott Magyarországot.
A munkát folytatjuk, szeretnénk európai
fesztiválokon részt venni, az egyik nagy
álmom, hogy kijutunk a krakkóira, ami
az egyik legnagyobb európai klezmerfesztivál. Hollandiában kétévente rendeznek
megmérettetést, azon is szeretnénk játszani. Másik nagy célunk, hogy eljussunk
Magyarországon minden olyan zsinagógába, ahol a klezmerzene megszólalhat.
Mikor lesz következő nagy fellépés?
November 22-én tartjuk a 10 éves jubileumi koncertünket a Hegedűs-Csáky
zsinagógában, a Hegedűs Gyula utcában.
18.30-ra várjuk az érdeklődőket, jegyeket
a helyszínen is lehet vásárolni, de elővételben is kaphatók.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója
a téli időjárás veszélyeiről

Világsztárok a
Gozsdu-udvarban
Megnyílt Magyarország első celeb-panop
tikuma Erzsébetvárosban. A Gozsdu
Celebrity Panoptic-ban találkozhatunk
Albert Einsteinnel, Arnold Schwarzeneggerrel, világhírű zenészekkel és mozisztárokkal. Az élethű viaszfigurákkal bárki
fotózkodhat, hogy eldicsekedhessen
ismerőseinek: Robert de Niróval találkozott. Bökönyi Zsolt, a Gozsdu Celebrity
Panoptic marketingvezetője a tárlat
bemutatásakor elmondta: folyamatosan bővítik a sztárok kínálatát, nemrég
érkezett meg például a brit hercegi pár,
Katalin hercegnő és Vilmos herceg mása,
tervben van továbbá egy Star Wars-sarok
létrehozása, a magyar hírességek közül
pedig Puskás Öcsit és Dzsudzsák Balázst
is szeretnék kiállítani.

Aktuális

Aktuális

A Klezmerész együttes már másodjára
lépett fel a Cfát városában megrendezett
klezmerfesztiválon. A meghívás nagy megtiszteltetés minden zenekarnak. Az idén
10 éves Klezmerész utazását Erzsébetváros
önkormányzata is támogatta. Garai Péter
zenekarvezető izraeli élményeikről mesélt
lapunknak.

a tavalyi koncertjeink sikerének az eredménye volt. Az első invitálást annak
köszönhettük, hogy az Erzsébetváros és
Cfát városa közötti testvérvárosi szerződésnek része volt egy olyan megállapodás, mely szerint a kerület javasolhat egy
magyar klezmer zenekart a fesztiválra,
az önkormányzat pedig minket nevez ett
meg.
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Akácfa u. 42–48. szám alatti,
Klauzál Téri Vásárcsarnokban található ügyfélszolgálati irodájának elérhetőségei
Ügyfélfogadási idő
kedd
8.00-12.00
13.00-16.00

hétfő
8.00-12.00
13.00-18.00

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

honlapján, valamint a megyei
honlapokon.
Téli veszélyek
A szén-monoxid (CO)
veszélyei
Hogyan keletkezhet otthon
szén-monoxid, és mit tehetünk
ellene?
Mivel a szén-monoxid-mérgezések gyakorisága megnő
a téli időszakban, így tévesen

a fűtési szezonnal hozzák kapcsolatba, pedig az év egészében jelenlévő kockázatról van
szó. A szén-monoxid veszélyes mennyiségű feldúsulása
három okra vezethető vissza:
1.

2.

Nem megfelelő a nyílt
lánggal égő berendezés
műszaki kialakítása.
A nyílt lánggal égő
berendezés levegő-utánpótlása nem biztosított.

3.

Elmaradt a berendezések
karbantartása, tisztítása
vagy a kéményseprés.

Az ügyfélszolgálati irodán intézhető ügyek
rövid leírása
•	általános tájékoztatás, egyes formanyomtatványok
kiadása;
gatási ügyekben;
•	beadványok átvétele és iktatásra történő továbbítása;
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szombat
zárva

hetnek a képviselő-testület, illetve a bizottságok
döntéseibe és a nyilvános ülések jegyzőkönyveibe,
szült dokumentumokba azonnal, az 1997. előttiekbe
pedig előzetesen egyeztetett időpontban.);
•	a képviselő-testületi és a bizottsági határozatokról,
jegyzőkönyvekről, rendeletekről díjazás ellenében
(30 Ft/oldal) másolat készítése;
•	hatósági bizonyítvány, hatósági igazolás kiadása;
•	várakozási hozzájárulással kapcsolatos ügyintézés:

letve ügyintézőinek címzett levelek, beadványok,

– lakossági várakozási hozzájárulás

kérelmek átvétele, érkeztetése, iktatásra történő

– gazdálkodói várakozási hozzájárulás

továbbítása;

– egészségügyi várakozási hozzájárulás

• közérdekű tájékoztatás;

• marhalevél kiállítása;

•	betekintés biztosítása a képviselő-testület, illetve a

• ingyenes jogsegélyszolgálat:

bizottságok döntéseibe és nyilvános üléseik jegyző-

Még több hasznos információt olvashat a témában
a www. erzsebetvaros.hu honlapon.

péntek
8.00-12.00
zárva

azokról feljegyzést készíthetnek. Az 1997. után ké-

•	az önkormányzat tisztségviselőinek, irodáinak, il-

Ha még inkább növelni akarjuk a biztonságunkat, akkor
különösen javasolt szénmonoxid-érzékelő készüléket
vásárolni.

csütörtök
8.00-12.00
13.00-16.00

Ügyfélszolgálati ügyintézők telefonos elérhetősége: (06 1) 269-8060/201 és 202 mellék.

•	általános tájékoztatás önkormányzati és államigaz-

Utazás előtt mindenképpen
tájékozódjanak a várható időjárási és útviszonyokról, előrejelzésekről az Országos Meteorológiai Szolgálat (www.
met.hu) honlapján. A katasztrófavédelem folyamatos
tájékoztatást nyújt internetes
felületén, így frissülő információ érhető el az FKI (www.
fovaros.katasztrofavedelem.
hu) és az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(www.katasztrofavedelem.hu)

szerda
8.00-12.00
13.00-18.00

könyvébe (Az állampolgárok ingyenesen betekint-

hétfőn 14-16 óráig és szerdán 16-18 óráig
	(előzetes időpontfoglalás a 269-8060/201 tel.számon)

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS!
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Erzsébetváros fejlődése
közös érdek
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A törvényi kötelezettségeken túlmenően élővé és hatékonnyá kívánjuk
tenni a kapcsolatot a két önkormányzat között. Szükséges ez azért
is, mert – figyelemmel a kormány
célkitűzéseire – a telepszerű körülmények között élők életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetűek
alapvető szociális készségeinek erősítését, foglalkoztathatóságuk későbbi
fejlesztését és majdan munkaerőpiaci részvételüket, az önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes
helyi és térségi közösségek kialakítását mi magunk is fontosnak tartjuk,
hiszen kerületünk fejlődését is befo-

lyásoló társadalompolitikai kérdésről
van szó.
Amiben bizonyosak vagyunk, hogy
elsősorban minden felelős döntéshozónak a saját környezetében kell
– hangsúlyozom: nem elvi, hanem
– gyakorlati intézkedéseket tennie,
természetesen a lehetőségei figyelembevételével.
A nehézsorsú lakosság – s ebben jelentős részt képvisel a cigányság – gondjainak megoldása, részükre biztató és
elérhető jövőkép nyújtása Erzsébetvárosnak is kiemelt feladata. A szegény-

Dr. Bajkai István: kiemelt feladat, hogy segítsünk a kisebbség helyzetén

ség, a képzetlenség és a munkanélküliség, az önszerveződés hiányának
vagy gyengeségének – és még sorolhatnánk a tényeket – fennmaradásába
nem nyugodhatunk bele, és persze,
ezek nem csak a cigányság problémái.
Éppen ezek ellen kívánunk küzdeni
azzal, hogy nemzetközi és hazai forrásokat igyekszünk bevonni a nehéz
helyzetű lakosságot és a cigányságot
segítő felzárkóztatási programokba.
A lakóhelyek rendbetétele, közösségi és rekreációs terek kialakítása,
az oktatás, képzés közelebb hozása,
az egészségügyi szolgáltatások részbeni
idetelepítése mind-mind sürgősen
megvalósítandó terveink között szerepel. És ugyancsak leszögezem: mindez
kizárólag átgondolt és szigorúan ellenőrzött, felelős körülmények között
valósítható meg.

Hiszünk abban, hogy
a rendezett, a minő
ségibb életet sugárzó
környezet maga is
egyfajta, igen jelentős integrációs erő
forrás, példa, amit
követni érdemes.
Bízunk abban, és annak érdekében
folytatjuk az együttműködést, hogy
ennek kialakításában, aktív és tevékeny partnerünk a kerületi cigány
önkormányzat.
Dr. Bajkai István
alpolgármester
w w w. er z s eb e t varos . hu
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Újabb fal szépült meg

Rónaszegi Miklósné 90. születésnapját ünnepelte otthonában, mely alkalomból dr. Vető Marietta alpolgármester is felköszöntötte. A szépkorú asszony férje elmesélte,
hogy házasságuk szó szerint fiatalkori botlás volt, hiszen
akkori munkahelyén kinyitott egy ajtót, megbotlott a
küszöbben, és majdnem ráesett csinos kolléganőjére, aki
később a felesége lett. Ennek már 65 éve, és ők azóta is nagy
harmóniában élik mindennapjaikat. Sok boldogságot és
további hosszú, boldog éveket kívánunk nekik!

Elkészült a Neopaint csoport és az önkormányzat
ez évi utolsó tűzfalfestménye a Garay utca 4. szám
alatti ház falán. Az alkotók
ezúttal Róth Miksa Tiroli
fiú című mozaikalkotását
jelenítették meg az eddig
üresen álló falon. Róth
Miksa a mozaikkészítés
mesterségét Velencében
tanulta ki, 1897-es tanulmányútja végén két olasz
mestert hozott magával
Pestre: Giovanni Barbust
és Pietro Labusst, akikkel
az első világháborúig kapcsolatban maradt. A tanulás és a
kísérletezés mellett már az első évben több köztéri munkát
készített. A művész több mint 30 évig élt Erzsébetvárosban,
egykori Nefelejcs utcai otthonában ma a műveit bemutató
múzeum működik.

Bemutatkozik a Városüzemeltetési Bizottság
Korábbi lapszámainkban már bemutattuk a Pénzügyi és Kerületfejlesztési, illetve a Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottságot. Az alábbiakban
az önkormányzat Városüzemeltetési
Bizottságának felépítéséről, feladatairól
és munkájáról olvashatnak bővebben.
A Városüzemeltetési Bizottságnak
(továbbiakban: VÜB) hét tagja van,
a 2014–2019-es önkormányzati ciklusban a következő önkormányzati képviselők alkotják: Ujvári-Kövér Mónika
(a bizottság elnöke), Benedek Zsolt,
Kismarty Anna, Moldován László, Nagy
Andrea, Sólyom Bence és Veres Zoltán.
A VÜB, hasonlóan a többi bizottsághoz, rendkívül széles körben lát el feladatokat. Határoz többek között arról,
hogy mely teraszoknak ad lakóközösségi
hozzájárulás esetén hosszabbított nyitvatartási időt, illetve arról, hogy lakossági
panasz esetén, mely teraszok bezárását
rendelheti el az Egyeztető Fórum javaslata alapján.
A VÜB írja ki és bírálja el a növé
nyesítési pályázatokat. A pályázatban
érdekeltek a társasházak, lakószövetkezetek, lakóépületek kezelői, továbbá a VII.
kerületi önkormányzat által fenntartott intézmények.
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A közterületek vendéglátó, kereskedelmi,
reklám célú használatára irányuló kérelmek
tekintetében, továbbá azon rendezvények
tartására irányuló kérelmek tárgyában,
amelyekhez kereskedelmi, vendéglátó,
reklámcélú tevékenység is kapcsolódik,
a döntés joga a Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe tartozik, amennyiben
az igénylés nem haladja meg a két évet,
ez utóbbi esetben a Polgármester dönt.

A biztonsági berendezések tekintetében a bizottság kiírja és elbírálja a
társasházaknak nyújtandó kapufigyelő
rendszer kialakítására vonatkozó pályázatokat, továbbá magánszemélyeknek
pályázati kereteken belül szén-monoxid-érzékelő berendezés igénylésére és
hevederzár felszerelésére van lehetőségük,
mely tenderek kiírása, elbírálása szintén
a VÜB hatáskörébe tartozik.
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Erzsébetváros önkormányzatának képviselő-testülete 2014. novemberében
fogadta el az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal
megkötendő együttműködési megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény által meghatározott tartalommal.

Isten éltesse!
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Megújult az idősotthon
A felújítás energia-megtakarítást is eredményez
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A Dózsa György út 46. szám alatti idősek ellátását
biztosító otthon épületének állaga az elmúlt évtizedekben erősen leromlott, kisebb felújítások, szükség szerinti
javítások történtek csak. Az épület feltehetően az 1970-es
években épült, az 5 emeletes házban központi lépcsőház és lift is segíti a közlekedést. 2014-ben részlegesen
felújították ugyan, mostanra azonban szükségessé vált
a hőközpont és a központi fűtési rendszer cseréje is.
„Az erzsébetvárosi szépkorúaknak a nappali ellátás keretében számos lehetőségük van a szabadidő hasznos eltöltésére,

fontosnak tartottuk, hogy
egy ilyen nagy létszámot fogadó
intézmény, mint a Dózsa György
úti otthon megújulhasson.

A fűtési rendszer cseréje nemcsak a kellemes környezet érzését növeli, hanem energia- és környezetkímélő megoldásokat is magába foglal”
– mondta el Vattamány Zsolt polgármester.

Öt új kazánt üzemeltek be.
Az épületben korábban radiátoros fűtésrendszer működött,
melyet a ház legfelső emeletén található hőközpont saját
gázkazánokkal előállított fűtési vízzel táplált. Az átalakítás során az idősek otthonában korszerű, energia-hatékony, szabályozható fűtési rendszert építettek ki, illetve
a hőközpontot és a pinceszinten található vezetékeket
is felújították. A fűtési és használati melegvíz-készítés
hőigényét a hőközpontban található gázkazánok biztosítják. A modernizálásnak köszönhetően öt új kazánt
is beüzemeltek, ezek védelme érdekében hőcserélőn
keresztül kapja a fűtési vizet az épület fűtési rendszere.

A VII. kerületi rendőrkapitányság
épülete teljes belső felújításon esett át,
az ünnepélyes átadót november 4-én
tartották. Az eseményen több ízben is
elhangzott, hogy az elmúlt években a
statisztikák szerint javult a közbiztonság Erzsébetvárosban, amely nagyban
köszönhető a rendőrség munkájának.
Mára elmondható, hogy a városrészben példaértékűen működik a partnerségi viszony a rendvédelmi szervek
és az önkormányzat között.
Erzsébetváros önkormányzata 2014ben döntött úgy, hogy a kerületi rendőrkapitányság folyamatos támogatása, illetve a Péterfy Sándor utcai és
Kürt utcai körzeti megbízotti irodák
modernizálása mellett a rendőrkapitányság épületének teljes körű belső
felújítását is finanszírozza az Erzsébet
Terv fejlesztési program keretében.
A VII. kerületi rendőrkapitányság
belső rekonstrukcióját bruttó 40
millió Ft értékben végeztette el az
önkormányzat. A renoválás során az
irodákat, a közlekedő folyosókat és az
aulát festették és javították, cserélték
az álmennyezeteket és a világítótesteket, új PVC-burkolatot fektettek le,
továbbá több mint 90 irodába laminált padló került.
„Amikor átvettük a kerület vezetését, elhatároztuk, hogy igyekszünk
valamennyi intézményünkben olyan

állapotokat teremteni, amelyek megfelelnek a 21. századi munkavégzés
követelményeinek, biztosítják azokat a
feltételeket, amelyek méltán várhatóak
el akár az ott dolgozók, akár az ott
megforduló polgárok, ügyfelek részéről. Úgy gondolom, hogy mára jórészt
sikerült teljesítenünk ezt a követelményt, jelenleg is több olyan felújítás
zajlik a kerületben, amelyek végeztével

az erzsébetvárosiak
újabb modern
intézményekkel
gazdagodnak,
legyen szó orvosi rendelőről vagy
éppen a kerület közösségi házáról”
– kezdte beszédét Vattamány Zsolt
polgármester a megújult rendőrségi
épület átadóünnepségén. Erzsébetváros vezetője arról is beszélt, hogy bár
a rendőrség munkáját nem az önkormányzat irányítja, és az épület sem
önkormányzati fenntartású, mégis
igyekeznek mindenben a rendőrség
segítségére lenni, hiszen a közrend
fenntartása és kerületiek biztonságérzetének javítása mindenki közös
érdeke.
Kovács István r. vezérőrnagy, az
ORFK rendőrfőkapitány-helyettese

megköszönte a kerület segítségét,
valamint az erzsébetvárosi rendőrök
munkáját. „Erzsébetváros önkormányzatának adományai azt jelzik,
hogy a kerület lakossága és képviseleti
szerve elégedett az önök munkájával.

A BRFK VII. Kerületi
Rendőrkapitánysága
4,63-as átlagot
ért el az országos
önkormányzati
elégedettségi
felmérésen,
melyet két éve a Belügyminisztérium
végzett el. Ez az eredmény a fővárosi
helyi rendőri szervek között a legmagasabb érték volt” – hangsúlyozta az
országos rendőrfőkapitány-helyettes.
Dr. Kiss Szabolcs kerületi rendőrkapitány köszönő szavai mellett azt
is hangsúlyozta, hogy a megújult
környezet arra sarkallja őt és kollégáit,
hogy munkájukra ezután még inkább
hivatásként tekintsenek. „Sok munkatársam gyakran hónapokig távol van
családjától, így a kapitányság felújított,
otthonosabb épülete nekik is segítség”
– mondta.

A rendőrség és az önkormányzat vezetői közös bejáráson
tekintették meg a felújított épületet

A fűtéskorszerűsítés csökkenti a költségeket
w w w. er z s eb e t varos . hu

Az 5 emeletes épületben lift is segíti a közlekedést
Er z s éb e t vá ros 201 5. n ovem b er 1 2 .

40 millió forintból újult meg
a rendőrség Dózsa György úti állomása
Er z s éb e t vá r os 201 5. n ovem b er 1 2 .

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

Erzsébet Terv

Erzsébet Terv

Erzsébetvárosban több helyszínen üzemel idősek nappali klubja és bentlakásos intézmény
is. Míg az előbbiekben elsősorban az idősebb korosztályhoz tartozók részére szerveznek
a nappali órákban hasznos időtöltést, társas programokat, kézműves foglalkozásokat
és étkezést, az utóbbiakban ápolást-gondozást is biztosítanak. Ezek egyikének, a Dózsa
György úti bentlakásos otthonnak épületgépészeti felújítása a végéhez érkezett.

Korszerű körülmények a rendőrkapitányságon
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Képviselői beszámoló

Vendéglátó üzlethelyiség

beszámolni az erzsébetvárosiaknak az önkormányzatban végzett munkámról.

Szolgáltató üzlethelyiség

Kereskedelmi üzlethelyiség

Összefoglaló. A 2014-es önkormányzati választások óta eltelt 1 év, az átláthatóság jegyében szeretnék

A BULINEGYEDBEN ÉLŐK
PIHENÉSHEZ
VALÓ JOGÁNAK
biztosítását minden formában
támogattam, a
közterület-felügyelői és rendőri
létszám növelését, rendőrőrs
biztosítását, a
takarítás sűrűségének növelését
is, és keveslem
a beszedett
felügyeleti díj
mértékét. Sajnos
igazi megoldást
még nem találtunk.

zet által létrehozott Önkormányzati
Minimum kezdeményezéshez, és aktívan részt veszek munkájában. Az
LMP-ben az önkormányzati képviselők budapesti szekciójának vezetője vagyok.

tása. A erzsébetvárosiak valós részvételét szorgalmazni kell a kerületieket
közvetlenül érintő döntések előkészítésében.

Intézmények (egészségügyi, kulturális, oktatási)
Szálloda

a, Módosító javaslatokat adtam be az
önkormányzat SZMSZ-ének móFőbb céljaim
dosítására, melyek egy részét el is
a következők voltak:
fogadták.
1. Erzsébetváros az egy lakosra jutó b, Folyamatosan bírálom a kerületvezöldfelületek arányában az utolsó
zetés közbeszerzési gyakorlatát, mely
budapesti kerület, hihetetlen mérjogszerű ugyan, de megítélésem szetékű átmenő közúti forgalommal. A
rint a kerület számára előnytelen.
légszennyezettség csökkentését raJavaslatot terjesztettem elő a kerületi
dikális zöldfelület-növeléssel, enerKözbeszerzési és Beszerzési Szabálygiahatékonysági intézkedésekkel,
zat módosítására – elutasították.
illetve az átmenő forgalom csillapí- c, Javaslatot adtam be az ingatlanok
tásával szeretném elérni. Sajnos csak
elidegenítésével kapcsolatos prominimális az előrelépés:
aktív adatszolgáltatásra – elutasították.
a, Költségvetési módosító javasla- d, Javasoltam, hogy a megfelelő méretaimat februárban elfogadva a
tű, de romos önkormányzati lakások
tűzfalak növényesítésének meghasznosításakor élvezzenek előnyt a
kezdését, és közösségi kert
szociálisan rászorult kisgyermelétrehozását is elfogadkes családok és nagycsaták képviselőtársaládosok – elfogadták,
A SZÁZHÁZ
im, de még semede ebben az évben
UTCAI ÜRES TELEK
hasznosításával kapcsolatlyik sem valósult
nem került pályázaban csak közösségi, rekreációs
meg (a közösséti kiírásra szociális
gi kert talán ha- és sportcélú hasznosítást támoga- bérlakás. Támogattok, ennek több fórumon is hangot
marosan).
tam minden olyan
b, A társasházak en- adtam. Megítélésem szerint erre
intézkedést, mely a
óriási szüksége lenne Erzséergiahatékonysági
kerületben élők életbetváros lakosságának.
beruházásaira nincs,
minőségének javítását
de sajnos tervben sincs
célozta.
pályázat, nyílászáró csee, Előterjesztést készítetrére lehet pályázni, de elsősorban
tem képviselő-testületi határozat
zajcsökkentés céljából.
módosítására, mely az üresen álló
c, Az átmenő közúti forgalmat elsőingatlanok közhasznú, kulturális,
sorban a dugódíj régóta tervben
egészségügyi célokból való bérbelevő bevezetése csillapíthatná, de
adását könnyítené meg – elutasíez fővárosi hatáskör. Viszont fortották.
galomcsillapító táblák, eszközök, f, (Részben) többéves küzdelmem
sétáló utcák kialakításával a kerület
eredményeként jelentősen emeis élhetne.
lődött a kerületi civil szervezetek
számára biztosított pályázati keret.
2. Lépéseket tenni az önkormányzat
A Civil Pályázati felhívás két pontátlátható, demokratikus, korrupcióját is szerettem volna módosítani,
mentes, számon kérhető működése
de ezt elutasították. Részt vettem az
megteremtéséért, fontos a nehéz
októberi Civil Korzón, és lehetőség
helyzetben élők életkörülményeinek
szerint az Erzsébetvárosi Civil Szerjavítása, a civil szervezetek támogavezetek Szövetsége ülésein is.
ERZSÉBETVÁROS
NOVEMBER
» 2015
Er z s éb e t vá ros 201
5. n ovem
b er 1 2 .

Vendéglátó

Kereskedelmi

Szolgáltatás

Intézmény

Szálloda

Tisztelt Lakók!

Immár egy éve vagyok az Önök választói akarata alapján Belső-Erzsébetváros 1. számú választókörzetének képviselője. Ehhez a munkához
a személyes kapcsolatfelvétel, a fogadóórák mellett, nagyon sok hivatali
munka, adatfelvétel is tartozott, ami
alapján rengeteg információ került
a birtokomba a választókörzetben
lévő üzletekről, kocsmákról, éttermekről, intézményekről, kulturális
létesítményekről. Bár a terjedelmi
korlátok azt nem engedik, hogy tételesen, listában felsoroljam mindezeket, elérkezettnek láttam az időt,
hogy bemutassam Önöknek is a
ERZSÉBETVÁROS
NOVEMBER
» 5.2015
Er z s éb e t vá r os 201
n ovem b er 1 2 .




ÁLLÁSFOGLALÁST TERJESZTETTEM ELŐ a
Városligetbe tervezett múzeumi
negyed megvalósulásának
elutasítására, de
a képviselő-testület leszavazta
előterjesztésemet. Kitelepüléseken gyűjtöttünk
aláírásokat,
tüntettünk, újságot csináltunk,
és különböző
fórumokon
tettük nyilvánvalóvá elutasító
álláspontunkat e
projekttel kapcsolatosan.

»

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

Moldován
László

»

A rendszerváltás óta mindig baloldali-liberális többségű kerületben a
Fidesz 2010-ben fölényes győzelmet
aratott, 11 képviselővel rendelkezett
a 17-ből. Ellenzéki előterjesztés nem
kaphatott többséget, ellenzéki vélemény a kerületi médiában nem jelent
meg, a felügyelőbizottságokba az ellenzék nem delegálhatott, és a tanácsnokok is csak fideszesek voltak.
2014-ben azonban megváltozott a
helyzet. 8 fideszes képviselő és 9 ellenzéki (baloldali listán 7 ((szocialista,
DK-s, PM-s és egy „független”)), egy
jobbikos és én LMP-sként) jutott be
a testületbe (a polgármester és helyettesei is fideszesek).
Ennek következtében jelentősen
nőtt a mozgástér a testületben, esély
van ellenzéki előterjesztések elfogadására is, tanácsnokok is lehetnek ellenzéki képviselők (én Fenntartható
Fejlődésért tanácsnok vagyok), minden ellenzéki képviselő havonta írhat a kerületi újságba, és delegálhattunk felügyelőbizottságokba is (az
LMP az EVIKINT KFT-be, ahol
nagyjából rendben folyik a munka),
aminek az önkormányzati tulajdonú
cégek ellenzéki ellenőrzése miatt van
jelentősége.
Bár csak egy bizottság tagja vagyok, mindhárom bizottság üléseire eljártam, és mindegyik testületi
ülésen részt vettem. Az aktuális
előterjesztőkön kívül a legaktívabb,
a legtöbbet megszólaló képviselő
vagyok. A hivatalos ünnepségeken
mindig részt veszek, március 15-én,
október 6-án és október 23-án is
koszorúztam. Ezen kívül elmegyek
mindenhova, amiről tudomást szerzek, és fontosnak tartok. Voltam
kitüntetések átadásán, iskolák helyismereti vetélkedőjén, könyvbemutatón, helytörténeti előadáson,
kiállítás megnyitón. Saját politikusi
Facebook-oldalamra szoktam írni
a kerületben történtekről, és e cikkeket LMP-s területi szervezetem
oldalára is kiposztolom. Még 2014ben csatlakoztam a több civil szerve-

jelenlegi helyzetfelmérés alapján
készült térképet a lakókörnyezetünkben lévő üzletekről. Az eredményből látszik, hogy kulturális
téren igazán van még mit fejlődni.
Célom, hogy ezen választási ciklusban a diagramon látható arányok a
művészet javára megváltozzanak.
Kérem Önöket, hogy keressenek
meg fogadóórámon, vagy mailban
a nemeth.gabor@erzsebetvaros.hu
címen kérdéseikkel vagy javaslataikkal, melyek a kerületrész fejlesztését előremozdíthatják.
Tisztelettel
NÉMETH GÁBOR
önkormányzati képviselő

w w w. er z s eb e t var os . hu
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Milliós támogatások
De mire? Erzsébetvárosban, az önkor-

mányzat által fenntartott, illetve működtetett
oktatási intézmények mellett számos egyéb,
egyházi és alapítványú ﬁnanszírozású óvoda
és iskola működik. Mivel ezek az intézmények jelentősen emelik a köznevelési színvonalat, az önkormányzat lehetőségeihez képest minden évben igyekszik pályázat útján
támogatást nyújtani részükre.

Kötelező
veszélyesen
közlekednünk?
Zebrával vagy zebra nélkül? A kerület számos forgalmas pontján – kijelölt gyalogátkelő hiányában – csak veszélyes körülmények között tudunk átkelni az úttesten. Különösen nagy problémát jelent ez azoknál az útszakaszoknál ahol
óvodát, iskolát vagy például troli megállót közelítenénk meg
gyalogosan. Devosa Gábor képviselő gondolatait foglaltuk öszsze az alábbiakban.

Devosa Gábor

– Ezek a területek sokszor nagy átmenő forgalmat bonyolító kerületi utakhoz esnek. Ilyenek a Kéthly
Anna tér például, ahol a tér egyik oldalán sincs felfestett gyalogátkelő és a
Klauzál utca sarkán lévő troli megállóhoz vagy a piachoz haladva is szabálytalankodnunk kell, ráadásul ez a
terület kiemelten balesetveszélyes is.
Folytathatjuk a sort a Rózsák terével
ahol szintén nem közelíthető meg
zebrán a tér egyik sarka sem, itt plusz
problémát jelent, hogy a Rózsák terei
Brunszvik Óvodába járó gyermekek
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szüleikkel együtt vannak baleseti
veszélynek kitéve. A Kertész utca és
Wesselényi utca sarkán is szükség
volna egy új átkelőhelyre, mert a Kertész utcai iskolába járó diákok közlekedését rendkívül megkönnyítené
és biztonságosabbá tenné. Ezért az
MSZP-frakció kezdeményezni fogja
a gyalogátkelőhelyek felülvizsgálatát
Erzsébetvárosban és azonnali intézkedést fogunk kérni a fent említett
veszélyes szakaszokon gyalogátkelő
kijelölésére és felfestésére. Kérjük az
olvasókat, hogy amennyiben javaslatuk van gyalogos átkelőhely létesítésére, úgy juttassák el hozzánk e-mailen az mszpfrakcio@erzsebetvaros.
hu címre, vagy hívjanak minket munkaidőben a MSZP-frakció telefonszámán (06-1-461-3106).

Idén összesen négy intézmény nyújtott be pályázatot az önkormányzathoz, amelyekről első körben a kerület
Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottsági döntött.
A bizottság jobbikos tagja, Stummer János önkormányzati képvise- Stummer János
lő felszólalásában nehezményezte,
hogy két pályázó meglehetősen nagyvonalúan kezelte
az általuk benyújtott kérelem részletezését. Név szerint
az Amerikai Alapítvány által működtetett Wesselényi
utcai Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, valamint az Egységes
Magyarországi Izraelita Hitközség által fenntartott
BétMenachem Héber-Magyar Kéttannyelvű Általános
Iskola, Óvoda és Bölcsőde
Stummer szerint az említett intézményektől érkezett
nagyjából egy oldalas irományok „pályázatnak” nehezen
tekinthetőek. Álláspontja szerint minimálisan elvárható nemcsak a civil szervezetektől, sportegyesületektől,
hanem a kerületben működő oktatási intézménytől is,
hogyha pénzt kérnek az önkormányzattól, akkor legalább
arra vegyék a fáradtságot, hogy tételesen leírják, mire szeretnék az igényelt támogatásokat fordítni. Ez a fent említett két intézmény esetében szinte teljesen hiányzott.
Nem derült ki kérelmükből, hogy miért pont 2-2 millió
forintot kérnek, ahogyan az sem, hogy az igényelt támogatást pontosan milyen célokra kívánják fordítani.
A jobbikos képviselő végezetül megjegyezte: eddig is
és ezután is az ingyen pénzek nagy ellensége lesz, ezért
nem támogatja az említett két pályázatot, és erre kérte
képviselőtársait is. Mindezek ellenére a bizottság 5 igen
és 1 nem ellenében végül mind a két kérelmet elfogadta.

» Szövetség az Európai Erzsébetvárosért frakció • Képviselői fogadóórák
UJVÁRI-KÖVÉR MÓNIKA
Időpont: minden hónap első hétfője 15-17 óra között
Telefon: 06-30-791-4486
E-mail: ujvari-kover.monika@erzsebetvaros.hu

NÉMETH GÁBOR
Időpont: minden hónap harmadik hétfője 15-17 óra között
Telefon: 06-30-554-9045
E-mail: nemeth.gabor@erzsebetvaros.hu

NAGY ANDREA
Időpont: minden hónap második hétfője 15-17 óra között
Telefon: 06-30-486-5567
E-mail: nagy.andrea@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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Tiszavirág életű zajkommandó

Mire jó, ami nem működik? A nyár elején Ujvári-Kövér Mónika képviselő többszöri testületi hozzászólás és interpelláció után végre örömhírről adott tájékoztatást a Belső-Erzsébetvárosban élő lakóknak, a
zajterhelés csökkentését megcélzó zajkommandó újbóli elindításával kapcsolatban. Az örömbe azonban a
nyári hónapok során némi üröm is vegyült, hiszen csak a nyár utolsó hónapjában kezdte meg működését a
kezdeményezés.
Miért csúszott ilyen sokat a szervezés? Hogyan lehetséges, hogy egy
képviselő-testületi határozat végrehajtása hónapokat vegyen igénybe?
Nagyon sok kérdés fogalmazódott
meg a hónapok során, melyekre a
képviselő asszony Vattamány Zsolt
polgármestertől levélben, és Bajkai
István alpolgármestertől interpellációban várt választ.
– Gyakorlatilag mindkét érintett
számára ugyanazokat a kérdéseket
vetettem fel, a kerület vezetése felé
hivatalos úton, míg a testületi ülésen
a nyilvánosság elé tárva a problémákat. Ahogy azt a testületi ülésen is
elmondtam, nem megengedhető az,
ami ebben az ügyben folyik, nem
megengedhető az, hogy a belső-erzsébetvárosi lakók egész nyáron – de
már lassan egész évben –, az úgyne-

vezett bulinegyedben nem tudnak
pihenni. Minden képviselő egyetért
azzal, hogy ellenőrizni és szabályozni kell a zenés szolgáltatásokat nyújtó helyek működését, éppen ezért
döntöttünk a zajkommandó létrehozásáról illetve folytatásáról. Ez azonban csak akkor tud funkciójában
megfelelően működni, ha a legérintettebb időszakban – jelen esetben a
nyári hónapokban – teljes hatékonysággal működik. Erre tulajdonképpen a testületi döntés ellenére sem
került sor, a zajkommandó csak augusztustól működött és szeptemberben – egyelőre – be is fejezte tiszavirág életű tevékenységét. Ezen rövid
időszakban sem tudott véleményem
szerint megfelelően működni, hiszen ahhoz lakossági tájékoztatásra
is szükség lett volna, mert anélkül a

legtöbb lakó, jó esetben, utólag értesült a bejelentési lehetőségről. Így
sem funkciójában, sem adatgyűjtésre, sem a jövőbeli tervezhetőségre
nem volt alkalmas a szervezet munkája, amivel kapcsolatban az itt élő
Ujvári-Kövér
lakóknak, és nekünk, ezen válaszMónika
tókerületekben érintett képviselőknek nem elégséges az a válasz, hogy
szolgáltatás megszervezése valamint
Minden képviselő egyetért
az ezzel együtt járó adminisztráció
azzal, hogy ellennövekedése miatt csúszott a nyár
őrizni és szabávégére a működés elindítása. Nem
lyozni kell a zenés feltétlenül bűnbakot akarunk találszolgáltatásokat
ni, de a jövőbeli hatékony működnyújtó helyek műtetéshez igenis szükséges megtudni,
ködését, éppen
hogy milyen akadályok állták útját a
ezért döntöttünk
lakosság pihenéséhez szükséges szera zajkommandó
vezet időben és hatékonyan való műlétrehozásáról
ködtetésének. Erre pedig az érintett
illetve folytatáilletékeseknek kell válaszolniuk.
sáról.

„

„

Interpellációk a KÖZ-ért
Az október
21-i képviselő-testületi
ülésen több
interpellációt
és képviselői kérdést
nyújtottam
be, olyan
témákban,
amelyekkel
az utcai és
hivatalos
fogadóóráimon kerületi
lakosok megkerestek.

Iskoláink

Dr. Kispál Tibor

Parlagfű

Az egyik interpellációm az elhanyagolt telkeken elszaporodott gyomnövények és az erősen allergén parlagfű
mentesítésének ellenőrzésével foglalkozott. A válaszból megtudtuk, hogy
volt 1 bejelentés, amelyet követő hatósági figyelmeztetésre a tulajdonos
a törvény szerint járt el. Erzsébetvárosban ténylegesen tucatnyi olyan, a
környezet élhetőségét romboló gazdátlan telek van, amelyek tulajdonosait annak ellenére kötelezni kellene a
törvényi előírások betartására, hogy
nem érkezik a hivatalba bejelentés.
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Erzsébetváros történelmében, kultúrájának formálódásában a kerület
közösségei által működtetett iskoláknak nagy szerepe volt. Egy korábbi
döntés következtében ma nincs önkormányzati fenntartású iskolánk.
Arra a kérdésemre, hogy „...Erzsébetváros történelmi múltjára és hagyományaira való tekintettel van-e szándéka
a kerületvezetésnek iskoláinkat újra
önkormányzati fenntartói jogkörbe
visszavenni…”? A válasz: nem, nincs.
Indoklás: kerületnek nincs pénze az
iskolák működtetésére.

Dob utca

Több fórumon kértem, javasoltam a
Dob utca, Erzsébet körút és Rottenbiller utca közötti szakasz felújítását.
Most is feltettem a kérdést, 2016-ban

„

Erzsébetváros történelmében,
kultúrájának formálódásában a
kerület közösségei által működtetett iskoláknak nagy szerepe
volt. ...ma nincs önkormányzati
fenntartású iskolánk.

„

tervezik-e az utca felújítását. Ezen az
útvonalon mind a járda, mind pedig az útfelület használhatósága jól
látható módon romlik. Egyre több
alkalommal fordul elő az útfelület
beomlása, a járda felület deformálódása. A hibák kijavítása pedig egyre
költségesebb, ám ennél komolyabb
probléma a növekvő balesetveszély.
A képviselő-testületi ülést követő napon a Csengery utcai kereszteződésnél keletkezett egy újabb probléma.
A felújítás szükségességét a válasz
nem vitatta, de felújítás időpontját
tekintve nem hangzott el konkrétum.
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Kerületünk ﬁatal tehetségei

Támogatás. Erzsébetvárosban olyan ﬁatal tehetségek élnek, akikre nem csak a kerület, de az egész ország
is méltán büszke lehet. Nemzetközi szinten is elismert csellóművész, jégkorongozó, gyorskorcsolyázó és többek között egy nagyon tehetséges ﬁatal ﬁzikus is él a kerületben.
A képviselő-testület idén is úgy
döntött, hogy lehetőségeihez képet
támogatja az itt élő fiatal tehetségeket. A pályázaton azok vehettek
részt, akik még nem töltötték be 25.
életévüket, VII. kerületi lakóhellyel
rendelkeznek, valamint a tudomány,
a sport és a művészetek területén kimagasló eredményeket mutattak fel.
Elvárás a legalább kétéves tapasztalat
és elismertség a fenti területek valamelyikén.
Idén 15 pályázat futott be, ezek
közül végül 9-et tudott támogatni
a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság. Így sikerült olyan
fiatal tehetségeket felkarolni, akik
Minden gyermek tehetséges valamiben, csak meg kell taa pályázaton elnyert támogatásnak
ILLUSZTRÁCIÓ
köszönhetően a jövőben újabb ha- lálni, hogy miben.

»

zai és nemzetközi sikereket érhetnek el. Könnyen előfordulhat, hogy
egy-egy fiatal sportolónk nevével a
jövőben az olimpiákon is találkozhatunk.
STUMMER JÁNOS
önkormányzati képviselő a közoktatás
mellett kiemelt jelentőséget tulajdonít a tehetséggondozásnak. A jobbikos képviselő
lapunknak kifejtette, az ilyen és ehhez hasonló támogatások azt üzenik
a ﬁataloknak, hogy a kemény munka
nem csak az egyén fejlődését, későbbi boldogulását segíti, hanem elismerést vált ki a közösségből is.

Miért nem élhetünk
egészségesebb
környezetben?
Gyermekeink jövőjéért. Erzsébetvárosban minden zöldterület, minden egyes fa értéket képvisel, mert azt a levegőt
teszi egészségesebbé, ami itt a belvárosban meglehetősen
egészségügyi határérték közeli. Ha éppen meg nem haladja
azt. Ezt általában országszerte szeretik elfelejteni, amikor egy
építkezés, beruházás kapcsán fákat vágnak ki, jó esetben a beruházás összegéhez képest ﬁllérnyi megváltási díjjal megﬁzetik
azok elpusztítását, vagy ültetnek a helyére pár facsemetét.

Színházi fesztivál

Kultúra. Első alkalommal rendezte meg az RS9 OFF független színházi fesztivált október 8. és 11. között az

RS9 Színház. A négy nap alatt összesen 18 versenyelőadást láthatott a közönség. A fesztivállal az RS9 Színház stábja a tavaly októberben elhunyt direktorára, Dobay Dezsőre emlékezett.

„

„Ma a művészet
őszinteségére és sokszor nyers, objektív
kritikájára talán nagyobb szükségünk van,
mint valaha. Nekünk
politikával foglalkozóknak még inkább.
Ezért is köszönöm
Lábán Katalinnak a
színház igazgatójának
a meghívását”– nyilatkozta lapunknak Szücs
Balázs önkormányzati
képviselő.

Szücs Balázs

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

„

A fesztiválra július 31-ig 65 érvényes
pályamű érkezett. A pályázók közül
a színház stábja választotta ki azt a
18 versenyelőadást, amelyet a nézők a Színházteremben és az RS9+
Vallai Kertben – tekinthettek meg.
A fesztiválon olyan neves színművészek is megmérették magukat,

mint Lengyel Tamás, vagy Scherer
Péter. Három táncszínházi előadást
is láthattak az érdeklődők: Herold
Esztertől a Mátkát, a Ptah társulat A
madarak nem alszanak című darabját, valamint az ArtMan egyesület
szerzői estjét, amelynek különlegessége, hogy halmozottan sérült és

sérülés nélküli résztvevők együtt lépnek színpadra. A versenyműsorban
két premier is szerepelt. Az egyik az
Anyaszínház Woyzeck feldolgozása,
a másik a Stúdió 13 Daydreamers
című angol nyelvű produkciója. A
fesztivál egyik különlegessége volt a
bécsi Ensemble ohne Grenzen fellépése, akik Bordély című előadásukat
mutatták be Budapesten először.
A produkciókat elbíráló háromtagú
zsűri elnöke Szűcs Katalin kritikus, a
Criticai Lapok főszerkesztője, tagja
Pászt Patrícia műfordító, a Krakkói
Magyar Centrum igazgatója és Patrick
Mullowney drámaíró volt. A zsűri fesztivál 200.000 Ft-os fődíját a KoMoD
Színház DeGenráció avagy #yolo …
előadásának ítélte oda (képünkön).
A II. díjat az Anyaszínház Woyzeck
című produkciója, a III. díjat a Kókai
János Társulat Kívül tágasabb című
előadása nyerte el.
ERZSÉBETVÁROS » 2015 NOVEMBER

Dr. Oláh Lajos
Erzsébetváros országgyűlési képviselője

Dr. Oláh Lajos, a kerület országgyűlési
képviselője – aki köztudottan környezetvédő is – pontosan tudja, hogy a
fakivágásért megfizetett megváltási
forintok nem pótolják az éltető levegőt. A Parlamentben, a benyújtott
törvénymódosító javaslatát a faültetés kötelezettségéről, a többségi oldal leszavazta. Pedig a fák nem csak
az oxigén pótlásáról, ezzel tisztításáról gondoskodnak.
– Aki fát ültet, az a jövőről gondoskodik, mondták az öregek régen,
annak ellenére, hogy nem tudományos úton jutottak ehhez a tapasztalathoz – mondta dr. Oláh Lajos
– Ma már tudjuk, hogy a növényzet, a fák telepítésével nem csak az
oxigéntermelő képességüket tudjuk
kihasználni. Nagy szerepük van a
ERZSÉBETVÁROS » 2015 NOVEMBER

klíma javításában, a szennyező anyagok lekötésében, az üvegházhatás
csökkentésében, és akár még a zajvédelemben is. Az országgyűlés elé
benyújtott javaslatom arra épült,
hogy ne csak lehetőségként, hanem
kötelezettségként álljon a településrendezéssel érintett beruházók,
fejlesztők előtt a faültetés. A Demokratikus Koalíció elkötelezett
abban, hogy természetes környezetünk és a zöldterületek maximális
védelmet élvezzenek. Sajnálatosnak
tartom, hogy a Környezetvédelmi
Minisztérium és a zöld-ombudsman intézményének megszüntetése
úgy tűnik egy folyamat része, ami
tendenciózusan irányul a környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek
elbagatellizálása, nem véve tudomásul azt, hogy amit most nem határozunk el, döntünk el, és valósítunk
meg ezzel kapcsolatban, annak komoly árát fogjuk megfizetni a későbbiekben. És lehet nem csak mi,
hanem a gyermekeink, unokáik is.
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Harc egy korty
tisztább levegőért

Oxigént. Budapest belvárosi
kerületeinek építészeti öröksége, a szűk városszövet mindennapi kihívást jelent abból a
szempontból is, hogy a közlekedés fokozódó zsúfoltsága egyre
nagyobb mértékben terheli a dr. Kispál Tibor
város környezetét, levegőjét.
Éppen ezért minden négyzetcentiméter egészséges, tiszta zöld felületre szükségünk van. Erzsébetvárosban 1 lakóra 1,7 négyzetdeciméter zöld felület jut, éppen tenyérnyi.
Az októberi képviselő-testületi ülésen tárgyalásra került
„a fás szárú növények védelméről” szóló önkormányzati
rendeletünk. A rendeleti szabályozás célja, hogy Erzsébetváros biológiai környezetében meglévő fák nagyobb
védelemben részesüljenek.
A rendelet a fa kivágás és annak pótlásának körülményeit, építkezés esetén a kivágott fa pénzbeli megváltásának szabályait gyengének tartom. Módosító indítványomban a fakivágás és a pénzbeli megváltás szigorúbb
feltételeit javasoltam. Az indítvány nem öncélú, hiszen
éppen abba az irányba tereli az önkormányzatot, a leendő épület tervezőit és tulajdonosait, hogy olyan megoldásokat válasszanak, amelyek megőrzik a meglévő
faállományt, és még annak növelésében is partnerek.
Erzsébetváros építészeti és biológiai környezetének arányát az élhetőbb kerület, a tisztább levegő javára többek
között a növényállomány növelésével érhetjük el.
Sajnálom, hogy a kerület vezetése elviekben egyetért
a javaslattal, ennek ellenére a testület nem fogadta el
módosító indítványomat. Néhány tízezer forint famegváltási pénz nem túl hatékony küzdelem egy korty tiszta
levegőért itt a belvárosban.

A KÖZLEKEDÉSI VÉSZHELYZETEK JELENTŐS
RÉSZE KIKERÜLHETŐ,
ha az ember odaﬁgyel,
ám sok esetben a szűk
utcákon a legnagyobb
odaﬁgyelés mellett is
előfordulnak balesetek.
Ujvári-Kövér Mónika
lakossági igényt továbbított akkor, mikor kérte
a BKK illetékeseitől egy
KRESZ tükör kihelyezését a Wesselényi utca –
Klauzál utca kereszteződéséhez.
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Elkezdődött
a fűtési
szezon

Ellenőriztetni kell! Sajnos nem csak kerületet érintő

probléma a fűtési szezon kezdetén a béleletlen kéményjáratok ügye. Amennyiben a Főkétüsz béleletlen kéményt dokumentál, illetve a használatban lévő kémények nem megfelelő
állapotúak, és nincs határidőn belül orvosolva a probléma, akkor az ott élőket a gázszolgáltatás ideiglenes megszüntetése
is fenyegetheti. Úgy várni a telet, hogy nincs fűtés a lakásban
igen kellemetlen komfortérzetet okoz.

Nagy Andrea képviselő közös képviselettel is foglalkozik. Véleménye szerint legkésőbb novemberben mindenképpen orvosolni kell a feltárt
rendellenességeket, hibákat.
– Amennyiben valaki korszerűsít,
tehát új fűtési rendszert alakít ki az
ingatlanában, az természetesen kéménybéleléssel jár. Még a munka
megkezdése előtt mindenképpen hivatalos Főkétüsz szakvéleményt kell
kérni. Ilyenkor a járatokat is ellenőriztetni kell, mert 100 éves házak

» 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 14:00-16:00ig, a Piros Pont irodában. (Budapest VII.
Dob u. 65.), és minden hónap második
péntekén 14:00-16:00-ig, a Király utca
97. szám alatti Nyugdíjas Klubban.
E-mail cím: tkispal@gmail.com; Tel: +36
30 655-2822.

DEVOSA GÁBOR
Fogadóóráimat folyamatosan tartom,
telefonon történő megbeszélés alapján. Időpont egyeztetés hétköznap
8.00-16.00 között. Kérem, hívja a 0630-900-3311-es, vagy a 462-3106-os
telefonszámon az MSZP-frakció titkárságát, ahol kollégáink szívesen állnak
rendelkezésükre. Megtisztelő bizalmát
ezúton is köszönöm!

Erzsébet Kártya. Egy közösség egyik értékmérője az is, hogy hogyan segíti, milyen
módon gondoskodik a nehéz helyzetbe került
különböző társadalmi csoportjairól. Erzsébetvárosban számos egyszülős család küzd a
mindennapokkal. Azok a családok tartoznak
ide, ahol az anya vagy az apa egyedül kénytelen nevelni gyermekeit. Ám ide tartoznak
azok a nagyszülők és unokáik is, ahol a szülők nem élnek, nem fellelhetők és a nagyszülők vállalták a gyermekek felnevelését.
ILLUSZTRÁCIÓ

Választókerületünk hírei

Aktualitások. Molnár István képviselő ebben a lapszámban
választókerületének aktuális híreit foglalta össze. A 6. számú választókerület önkormányzati képviselőjeként, továbbra is szeretettel várja választókerülete lakóit fogadóóráján, minden hónap
első péntekén, 13-tól 14 óráig a Rózsa utca 3. szám alatti Ifjúsági
Klub helyiségében. A 462-3137-es telefonszámon, vagy a molnar.
istvan@erzsebetvaros.hu email címen történő előzetes egyeztetés esetén egyéb időpontokban is a lakói rendelkezésére áll.
TÉRFIGYELŐ KAMERA:

Elkezdődtek a térﬁgyelő rendszer bővítéséhez kapcsolódó munkálatok. A képen
a Dohány utca és az Osvát utca sarkán, a
leendő kamera helyén elkészült kiállás. Az
év végéig – emellett–, a Wesselényi-Hársfa,
a Wesselényi-Szövetség sarkokra, valamint
az Almássy térre kerülnek új kamerák a
körzetben.

ALSÓ ERDŐSOR UTCA:

DR. KISPÁL TIBOR, szociális és egészségügyi tanácsnok

» Fogadóóra
December 2-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 várunk!
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ÉPÍTKEZÉSEK:

Hosszú idő után a végéhez közelednek a Szövetség utcai építkezések. A Szövetség utca 33.
szám alatt már elkészült és megnyitott a BO33 szálloda, a Szövetség utca 27. szám alatti
ingatlan továbbépítésére a Műszaki Iroda október közepén az engedélyt kiadta,
itt egy 32 lakásos társasház épülhet, földszinti irodákkal. A változásokhoz tartozik, hogy
elbontásra kerültek az óriásdaruk, melyek sok környéken élőt
zavartak az elmúlt években.
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Almássy tér 11. 800.000,Alsó erdősor utca 36. 2.580.000,Barcsay utca 14. 1.200.000,Dohány utca 80. 730.000,Dohány utca 84. 453.600,Dohány utca 84. 340.000,Dohány utca 92. 750.000,Dohány utca 94. 500.000,Erzsébet körút 15. 500.000,Hársfa utca 25. 180.000,Rottenbiller utca 30. 515.000,Rottenbiller utca 36. 550.000,Rottenbiller utca 38. 200.000,Tivadar utca 2. 300.000,Wesselényi utca 61. 630.000,Az érvényesen benyújtott pályázatokhoz gratulálok, a felújítási
munkákhoz sok sikert kívánok!

Az előkészítő munkák elhúzódása és
költségvetési átcsoportosítás miatt (sürgős kazáncserék), az Alsó erdősor utca
eredetileg két szakaszban – idén az első
fele, jövőre a másik része – tervezett felújítására, a jövő esztendőben egy időben
fog sor kerülni, a tervek szerint
tavasszal. A közbeszerzési folyamat
elindult.

Képviselőként, szociális és egészségügyi tanácsnokként
már több alkalommal javasoltam, hogy a szociális ellátórendszerben, a különböző támogatási formáknál
kapjanak különös figyelmet azok, akik jórészt magukra maradva, példamutató felelősségtudattal vívják meg
csatáikat a megélhetésért.
A képviselő-testület októberi ülésén elfogadtuk a
kerületben élőket segítő Erzsébet Kártya bevezetését,
valamint a Kártya igénylésével, használatával kapcsolatos rendeletet. A rendelethez módosító indítvány nyújtottam be azért, hogy a gyermekét, gyermekeit egyedül
nevelő szülő, illetve az unokáját, unokáit nevelő nagyszülők is díjmentesen kapják meg a különböző kedvezményeket biztosító Erzsébetváros Kártyát.
Köszönöm képviselő társaimnak, hogy a módosító javaslatot valamennyien elfogadták és megértették, hogy
minden ehhez hasonló kis előrelépés a szociális ellátásban, milyen fontos fejlődése a társadalmi szolidaritásnak.

Választókerületem épületei közül az idei esztendőben – a két körös elbírálás
után – az alábbi társasházak nyertek el támogatást:

»

Nagy Andrea

révén előfordul, hogy az ingatlanhoz
tartozó kémény járatba más lakás készüléke van becsatlakoztatva, ami
későbbiekben életveszélyes helyzetet is jelenthet az ott élők részére.
Sajnos a kéménybélelés legtöbb esetben a tulajdonost érintő költség, ami
igencsak megterhelő anyagilag, így
érdemes referenciával rendelkező kivitelezőt megbízni.
De még mindig kifizetődőbb a
biztonságos eljárás, mint hónapokon
át fagyoskodni, alternatív, sokszor
drága és veszélyes fűtési megoldásokat találni. Ha kérdése lenne a kéménybéleléssel kapcsolatban, kérem
keressen, vagy hagyjon számomra
üzenetet munkaidőben az alábbi telefonszámon:06-30-486-5567.

Nagyobb ﬁgyelmet
az egyszülős
családoknak!
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Társasházi
klub a
Piros Pontban
Továbbra is várjuk a társasházi
ügyek iránt érdeklődő kerületi
lakókat, számvizsgáló bizottsági tagokat, közös
képviselőket régi jól bevált
Társasházi Klubunkba.
A beszélgetések során a
résztvevőket, önkormányzati
képviselőink és meghívott
szakértők segítik hasznos
tanácsokkal információkkal.
Következő rendezvényünk
időpontja: november 19.,
csütörtök, 17 óra.
Helyszín: Dob u. 65. Piros
Pont iroda.
Téma: Változások a társasházi törvényben, Jövő
évi társasházi pályázattal
kapcsolatos javaslatok.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
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Legyünk társak a társasházakban!

AKTUÁLIS

Ezúttal Houdini nem
tűnt el. Október 9-én a K11-

November 3-án ünnepélyes keretek között avatták fel
a Péterfy Sándor utcai kórház főépületében azt az emlékművet, ami az Egyesült Királyság 56-os politikai
szervezeteinek Szövetsége támogatásával készülhetett
el, és a forradalom kórházának aulájában állít emléket
a hősöknek. Nagy
Andrea, a körzet képviselője a rendezvény
után elmondta, hogy
hazánk egyik legfontosabb történelmi
eseményének színtere volt a Péterfy kórház, ahol az egészségügyi dolgozók
hősies helytállással
bizonyították emberségüket és hazaszeretetüket. A szobor, melyet dr. Sásdi
Antal, a kórház főigazgatója és Sir Szabó Ferenc nemzetőr
altábornagy lepleztek le, méltó helyre
került.

A tulajdonnal nemcsak előnyök, de kötelezettségek is járnak
Kerületünk lakóinak túlnyomó többsége társasházakban él. Az 1980-as évek végén
belendült privatizáció során – amikor a bérlők igen kedvező feltételek mellett válhattak
tulajdonossá – az otthonok többsége magánkézbe került.
Nem mindenki szereti a számokkal
való foglalatoskodást, ennek ellenére
sok meglepő információt találhatunk
a kimutatásokban. Ezek szerint például Erzsébetvárosban csaknem 1300
társasházban összesen mintegy 37 000
lakás található. Ennél is érdekesebb –
számtalan probléma felvetése mellett
a műemléki jelleg figyelembevételével –, hogy közvetlenül az 1838-as
dunai árvíz után épült fel a főként
klasszicista kerület magja, amely
a házak 10–12 százalékát (!) teszi ki.
Hogy kerületünk zömében nem éppen
a jelen építészetének mintája, azt az
is igazolja, hogy az 1867-es kiegyezés
után itt jelentek meg először, és még
ma is állnak a romantika és eklektika
produktumai, amelyek az összes lakás,
épület mintegy 75 százalékát jelentik.
A századforduló után emelt art deco és
szecessziós építmények 10 százalékot
képviselnek az állományban, az 1936
és 1945 között épült házak mindössze
a teljes portfólió 4 százalékát teszik ki.
S ahogy egy tanulmány írja: Erzsébetvárosban a második világháború
A lakóknak és az önkormányzatnak együtt kell
működnie, hogy a társasházak megszépülhessenek

után létrejött épületeket lámpással kell
keresni, ezek a teljes állomány alig egy
százalékát (!) képviselik.
Nem kell tehát se építész-, se lakásügyi szakértőnek lenni ahhoz, hogy
tudjuk:

az erzsébetvárosi
ház- és lakásstruk
túra folyamatos re
habilitációra szorul.
Ennek érdekében feltérképezzük a
várható pályázati forrásokat, amelyek
az önkormányzati költségvetésen túl
tudják a feladatokat finanszírozni.
A megalakult társasházak feladata,
hogy a tulajdonosok ne csak a saját
tulajdonrészeiket gondozzák, hanem
ügyeljenek, és – akár kénytelenülkényszerűen – fordítsanak anyagiakat
a közös terekre, így a homlokzatokra,
a tetőkre és a közművek házon belüli
karbantartására is. Tudjuk, hogy erre

sokaknak nincs elegendő forrásuk,
a társasháziak együttélésének egyik
legvitatottabb pontja éppen ezért is
a közös költség, ami alapot teremthet
a fel- és megújításra, karbantartásra.
A tulajdonnal nemcsak előnyök,
hanem kötelezettségek is járnak. Ezt
nem mindig egyszerű megértetni,
sokszor nem érzik át a lakók, hogy
a közösből jut nekik előny és teher
egyaránt.
Igen lényeges azonban, hogy

a társasházak ügyeit
az önkormányzat
kiemelt feladatnak
tekintse.
Tudjuk, ebben még sok a megoldandó
probléma, azzal is tisztában vagyunk,
hogy ezt a tevékenységet bővíteni,
minőségét, aktivitását és „gyorsaságát”
folyvást javítani szükséges.
Fontos cél, hogy a társasházi gondok
megoldásában érzékelhetően és igazságosan segítsen önkormányzatunk.
Ennek egyik módja a jelentős anyagi
támogatást nyújtó társasházi pályázatok kiírása. A másik út az önkormányzati cégek által végzett társasházkezelési rendszer minőségi fejlesztése,
aminek érdekében jelenleg a konkrét
problémák feltérképezése és összegyűjtése zajlik. Ezen túlmenően az egyéni
problémák megoldásához próbálunk
hozzájárulni az ingyenes jogsegély
nyújtásával, ahol a felvetett és jellemző
társasházi ügyek, viták feloldásához egyfajta tanácsadást biztosítunk
a Klauzál csarnokban lévő ügyfélszolgálati irodán.
Dr. Bajkai István alpolgármester
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Beszámoló

ben Kolodko Mihály ungvári szobrászművész és a Pannónia Civil
Szervezet jóvoltából Harry Houdini
újra hazatért. Minden idők legnagyobb szabaduló és a modern kor
egyik legnagyobb előadóművésze
Weisz Erik néven látta meg a napvilágot a Rákosárok út 1 szám alatt
- ma Csengery utca – 1874 március 24-én. A zseniális erzsébetvárosi srác a bilincsek és lakatok
királya volt, 52 éves korában Detroitban érte a halál. Harry Houdini
szobra mostantól Erzsébetvárosban a K11 Művészeti és Kulturális
Központban tekinthető meg.
A Külügyminisztérium Magyarországi Főkonzulátusa közbenjárásával, Erzsébetvárosnak adományozott szobor átadási ünnepségén a
résztvevők megnyugvással vették
tudomásul, hogy a vagány szabaduló művész nem tűnt el, ezúttal
itt marad közöttünk mindannyiunk örömére.
DR. KISPÁL TIBOR,
önkormányzati képviselő

Szobor az ‘56-os hősök emlékére.
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A Helyi Védelmi Bizottság tagjai:
• Dr. Pók Tiborné – elnök, Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi hivatalvezető
• Dr. Herczeg Kinga – titkár, BFKH VII. kerületi hivatalvezető-helyettes
• Bársony Róbert t. alezredes – honvédelmi elnökhelyettes
• Bene Krisztián tű. százados – katasztrófavédelmi elnökhelyettes helyettese
• Szűcs Dóra tű. főhadnagy – VII. kerületi katasztrófavédelmi megbízott
• Dr. Kiss Szabolcs r. alezredes – Budapest Főváros VII.
Kerületi Rendőrkapitányság vezető
• Szerencse Csaba – Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet városüzemeltetési és közrendvédelmi referens
Meghívottként részt vett az eseményen:
• Dr. Szilágyi Béla – Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóság igazgató-helyettese
• Dr. Balogh Lídia - BFKH VI. Kerületi Hivatal népegészségügyi osztály osztályvezető, kerületi tiszti főorvos

ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1071 Budapest, Damjanich u. 12.
Tel.: 352-8654, 352-8655 Fax: 352-8679

Hirdetmény
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata megbízásából az Erzsébetvárosi Önkormányzati
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2015. november 9. napjával
bérlakás-pályázatot hirdet az alábbi címmel:
Lakások bérbeadása versenyeztetési eljárás alapján költségelvű bérleti díjjal rendeltetésszerű használatra
alkalmassá tételi kötelezettséggel.
Lakások bérbeadása versenyeztetési eljárás alapján
piaci bérleti díjjal.
A pályázati anyagok: felhívás – mely tartalmazza a bérbevételre ajánlott lakások címét, adatait, bérleti díját, a rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétel költségét, a lakások megtekintésének időpontjait, az eljárás rendjét, a jelentkezési lap és
mellékleteinek benyújtási helyét, határidejét, módját, a részvétel feltételeit, az elbírálás szempontjait és egyéb tudnivalókat;
jelentkezési lap; nyilatkozatok megtekinthetőek, letölthetőek:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
(www.erzsebetvaros.hu) és az ERVA Erzsébetváros Önkormányzati Vagyonkezelő Nzrt. (www.ervainfo.hu) honlapjáról,
valamint személyesen beszerezhetőek az ERVA Erzsébetváros
Önkormányzati Vagyonkezelő Nzrt-nél (Budapest VII. Damjanich u. 12.).

Testületi hírek
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a képviselő-testület 2015. június 24-én megtartott rendkívüli ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (X.26.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének egyes rendeleteinek módosításáról (hatályba
lép: 2015. október 27. napján);
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete
a fás szárú növények védelméről (hatályba lép: 2015. december 1. napján);
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete
a vezetői pótlék megállapításáról, valamint a vezetői munkakört betöltők közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
(hatályba lép: 2015. november 1. napján);
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete
az Erzsébetváros Kártyáról (hatályba lép: 2015. november 1. napján);
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában
álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2015.
november 1. napján).
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A kerületből jelentjük
1915 és 1965 novembere
Írógép-kereskedés
a Barcsay utcában
Az első világháború első évében Lukács Rezső már
elismert iparos volt. Irodai gépek és írógépek eladásával foglalkozott kezdetben a Teréz körút 38.,
majd a Barcsay u. 11. szám alatti üzletében. Ekkor
már a „Grand Prix” öt aranyérme és a „porosz állami
nagy aranyérem” büszke tulajdonosa volt, valamint
műhellyel is rendelkezett, és műszerész végzettségű
üzletvezetőt alkalmazott. Felfelé ívelő pályáját
a Nagy Háború törte ketté. Lukácsot 1915-ben
tényleges katonai szolgálatra rendelték,
amelyet a budapesti I. honvéd gyalogezred
kötelékében teljesített.

Helytörténet

Aktuális

2015. október 20-án ülésezett Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatal Helyi Védelmi Bizottsága
(HVB). Az ülésen a dr. Pók Tiborné elnök, hivatalvezető
által előterjesztett napirendi pontokat a Helyi Védelmi
Bizottság tagjai egyhangúlag megszavazták. Ezt követően
valamennyi tag beszámolt a saját területét érintő feladatok
helyzetéről. Az elhangzottakhoz kiegészítést fűzött Szabó
János tű. ezredes, Budapest Főváros Kormányhivatala
Védelmi Titkárság titkárhelyettese.

1915

Tájékoztatás
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A mozgósítás miatt lehetetlenné vált kereskedelmi tevékenységére hivatkozva 1915 augusztusában
az adókötelezettség méltányos megítélését kérte, és iparengedélyét visszaadta: „Iparengedélyemet ezennel visszaadom, azzal, hogy azt a hadjárat befejeztével újból esetleg
kivehessem”. A háború miatt később már nem tudott
külföldről írógépeket beszerezni, így az üzlet tönkrement.

Több újsághirdetés szerint azonban a kereskedői pályán
maradt, 1917-ben szalámi és kolbászáru, egy 1919-es
vizsgálat szerint gyümölcs eladásával foglalkozott, majd
a húszas években visszatért az írógépeladáshoz.

1915

1965

Egy új kapu története

A revíziós bizottság
jelentése 1965. november

A Thököly út 32. szám alatt, a mai kisvendéglő és a horgászbolt helyén 1915-ben Darvas Gyula régiségkereskedő
bérelt üzletet. A bérlő Krausz Miksa asztalosmestert bízta
meg azzal, hogy földszinti üzletéhez új kapuboltozatot
építsen.
Az elkészült kapuzat azonban szabványellenesnek bizonyult: a falsíkból 40 centiméterre nyúlt ki a megengedett
30 cm helyett. A kerületi elöljáróság a 10 centiméteres (!)
eltérés miatt 1915. november 11-i döntésében a bérlőre,
a tulajdonosra és az asztalosmesterre bírságot szabott ki,
utóbbi köteles volt a kapuzatot lebontani, míg az építtetőt
arra kötelezték, hogy „a lefaragott pillérek hordképességét
szakértővel számítassa ki”. 1916 tavaszán ebbe az ügybe is
beleszólt a háború, mert Krausz katonai szolgálatra vonult
be. Az elhúzódó háborúra hivatkozva a tulajdonos az
elöljáróságtól újabb és újabb halasztást kért, míg végül egy
másik építőmesterrel elvégeztette a statikai számításokat.
A kapuboltozaton a kívánt változásokat végül 1918 nyarára
hajtották végre.
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1966-ig az MSZMP pártszervezetek gazdálkodásának
(költségvetés, tagdíjfizetés, ügykezelés, pártokmányok
kezelése) ellenőrző szervei az ún. revíziós bizottságok
voltak. Az MSZMP VII. Kerületi Revíziós Bizottsága
1965 novemberében legalább hét intézményt
ellenőrzött, köztük a Mozi üzemek, az Athenaeum
Nyomda és a Magyar Nemzeti Bank kerületi fiókjának
pártalapszervezetét. Az ügykezeléssel, tagnyilvántartással
általában mindent rendben találtak, a „munkáslevelezést”
azonban mindenhol hiányolták, igaz, a bankfiókban arra
hivatkoztak, hogy a „felmerülő problémákat menetközben
elintézik”.
Az év folyamán a VII. kerületi pártbizottságot is többször
ellenőrizte a budapesti revíziós bizottság, mely a vizsgálat
lezárultával legfőbb feladatként a „tagdíjfizetési százalék
nem kielégítő alakulásának” megszüntetését és a „tagdíjfizetési készség” fokozását írták elő a kerületnek.
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Száz éve Isten szolgálatában
Centenárium a Rózsafüzér királynéja templomban

Egyház

Száz évvel a felszentelés után, 2015. október 3-án egész napos országos
találkozóval (Rózsafüzért Imádkozók VI. Országos Találkozója) és Alberto Bottari de
Castello apostoli nuncius által vezetett ünnepi hálaadó szentmisével köszöntötték
sok százan a jubiláló templomot.
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A Domonkos rend 1903-ban azért
telepedett meg Pesten, hogy Isten igéjét
hirdesse, a lelkeket ápolja a templomból
és papból akkoriban igen nagy hiányt
szenvedő székesfővárosban. A letelepedéssel egyidőben megszületett a templomépítés gondolata is, azonban annak
megvalósítása hosszabb időt igényelt. A
kiírt pályázatot Hofhauser Antal neves
műépítész nyerte, a kivitelezést pedig
Paulheim Ferenc építőmester vezette.
1914-re elkészült a Thököly úti templom, de időközben kitört az első világháború, és késleltette a felszentelést,
amire csak a következő évben, 1915.
október 3-án kerülhetett sor. Csernoh

János bíboros-hercegprímás több ezer
hívő jelenlétében a Rózsafüzér királynője tiszteletére, mint a „Rózsafüzér
királynéja országos szentélyét” szentelte
fel az új, neogótikus stílusban épült
impozáns templomot.
A centenáriumi ünnep alkalmából
beszélgettünk Nagy Károly atyával,
a templom plébánosával.
Nagyon szép ünnepet rendeztek a
felszentelés 100. évfordulója alkalmából. Minek örül ilyenkor leginkább az
ember?
Nem az épületet, a köveket akarjuk
köszönteni, hanem annak örülünk,

és azt akarjuk megköszönni, hogy itt
száz év alatt Isten hányszor, hányféleképpen, hány ember felé mutatta meg
a szeretetét. Van, aki már 71 éve ide
jár, és van, aki talán csak 7 napja, de
már mindenkinek, ifjaknak, korábban
születetteknek, akik ebbe a templomba betértek, bőven van megköszönnivalója. Örülök azoknak, akik
rendszeresen itt vannak a vasárnapi
szentmiséken, azoknak szintén, akik
hétköznapokon is hűségesen jönnek,
de akad, aki munkába vagy iskolába
jövet-menet csupán egy-két percre
tér be. Majd csak a mennyországban
tudjuk meg pontosan, hogy ennek

Nagy Károly atya örömmel fogad mindenkit, aki betér a templomba
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a templomnak pontosan ki és mi mindent köszönhet. Itt van a VII. és XIV.
kerület találkozásánál ez a nagy „Isten
háza”, és árad a kegyelem ide és innen.
Még azok felé is, akik nem jönnek
be, hiszen tudjuk, hisszük, hogy itt

Száz éve szolgálja a híveket a Rózsafüzér Királynéja Templom
Er z s éb e t vá ros 201 5. n ovem b er 1 2 .
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Jézus van jelen az Oltáriszentségben
éjjel-nappal, és nem tudhatjuk, hogy ő
mit és hogyan „sugároz”. Ezerféle adó
van, meg sokféle technikai készülék,
melyek jeleket bocsátanak ki, de arra
nem sokan gondolnak, hogy itt Jézus
– a templomi félhomályban diszkréten meghúzódva – mennyi kegyelmet
sugároz az itt lakók, az erre járók, sőt
egész Budapest felé. Ez mind arra hív
bennünket, hogy ezért mondjunk
köszönetet, adjunk hálát.
Mi az üzenete a 100 éves Rózsafüzér
királynéja templomnak a mai ember
számára?
Máriának szentelték ezt a templomot, akinek egyértelmű az üzenete, gondoljunk például a kánai
menyegző történetére. Mit mondott Mária? Jézusra mutatott, és azt
mondta: tegyétek, amit Jézus mond.
Mária Jézushoz küld bennünket,
Jézusra irányítja a figyelmünket. Ha
pedig azt nézzük, hogy Jézus minden katolikus templomnak a legnagyobb kincse, középpontja, akkor
a következő száz évben is csináljuk
ezt: minél jobban figyeljünk oda
Jézusra, és tegyük azt, amit ő mond.
Hiszen annyian annyifélét mondanak nekünk: a különböző médiumok, jó barátok, munkatársak,
családtagok – de a legfontosabb a sok
„jó tanács” közepette, hogy legfő-

Nagy élet zajlik az Önök templomában, nagyon sok a kisgyermekes család, de az idősek is otthonra, közösségre találnak itt.
Mi, akik ennek a plébániai közösségnek, gyülekezetnek a tagjai vagyunk,
mindannyian Jézus új parancsát,
vagyis a kölcsönös szeretet törvényét
igyekszünk komolyan megvalósítani:
„Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást! Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket.” Ez nem kis feladat, de hisszük,
hogy Jézus, látva igyekezetünket,
segít nekünk, átlendít a nehézségeken, megmutatja, mikor hogyan
tudjuk szeretni, elfogadni egymást.
Ezért tud növekedni a közösség is,
és ezért tudjuk szeretettel fogadni,
befogadni mindazokat, akik hozzánk
fordulnak (nemcsak a hivatalosan
hozzánk tartozó VII. és XIV. kerületi utcák lakóit, hanem bárkit). Kis
ovisok hittanjától kezdve a nyugdíjas
összejövetelekig minden korosztály
megtalálja a helyét nálunk: a sokféle
gyerekcsoport mellett vannak rendszeres összejövetelek fiatal házasok,
jegyesek, hittel ismerkedők, kisgyermekkel otthon lévő anyukák, felnőttek számára is. A templomi programokon kívül pedig a sok kötetlen
együttlét – kerékpártúra, gyalogtúra,
kirándulás, játékdélután – is segíti az
összekovácsolódást, oldja a magányt,
amelyre igen nagy szüksége van a 21.
század zaklatott emberének. Mindenkit szeretettel várunk plébániánkra,
templomunkba!
Összeállította:
Capdeboné Szabó Viktória
w w w. er z s eb e t var os . hu

Egyház

képp Jézusra hallgassunk! Olvassuk, hallgassuk az evangéliumot, és
váltsuk is életre, hiszen Jézus is azt
mondja, ne csak hallgatói, hanem
megvalósítói legyünk az igének.
Váltsuk tettekre az evangéliumot
úgy, ahogy ő csinálta: egyfolytában
fürkészte a Mennyei Atya akaratát
– így hát nekünk is ez a feladatunk!
Vagy éppen Jézushoz bújva: ahogy
Lázár házában testvére, Mária odaült
Jézus lábaihoz, és hallgatta, amit
Jézus mondott. Mi is hasonlóképpen
tehetünk: csak üljünk be egy percre
vagy akár fél órára a templomba, és
ott hallgassuk, mit mond Jézus, mert
a szívünk-lelkünk mélyén ő mindig
szól hozzánk.
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Mozgásban a kerület
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A főszerep természetesen a sporté volt. A két napra összesen
27 860 nevezés érkezett, ezzel pedig a fesztivál az ország legnépesebb szabadidősport rendezvényévé lépett elő. A legrövidebb táv 400 m volt, a leghosszabb pedig a klasszikus és
igazi kihívást jelentő 42,195 km-es maraton. Összesen kilenc
futamban lehetett rajthoz állni, így mindenki megtalálhatta
a számára legmegfelelőbb, teljesíthető távot.
Erzsébetvárosi lakosok is képviselték magukat az eseményen:
közel 400-an jöttek el a kerülethez közel eső rendezvényre.
Közülük a legkiemelkedőbb eredményt Kapocsi Gergely
érte el, aki a leghosszabb, azaz a maratoni távon állt rajthoz,
és 45.-ként lépte át a célvonalat 2:52:00-es idővel. Ez igen
komoly eredmény, hiszen összesen hétezer egyéni maratonista
indult útnak, hogy legyőzze a távot, illetve saját magát, és
az egész mezőnyből 111 versenyzőnek sikerült három órán
belül teljesíteni a távot.
A kerületi iskolák közül az Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola képviseltette magát az eseményen diákjaival, hiszen a rendezvény kitűnő közös programnak bizonyul
az iskolai csoportok számára is.

si diákok körében

is né

Csipeszek, madzag és maradék szövetdarabok segítségével
alkothatunk saját készítésű
adventi naptárat. Egyszerűen
csak dekoráljuk a csipeszek
egyik felét, majd számozzuk
meg őket 1-től 24-ig. Ezután
egy szalagra vagy spárgára
csíptessük fel a feldíszített, kis
ajándékokat rejtő csomagokat.
A kész meglepetéseket a falra
vagy akár egy táblára is kifeszíthetjük.

Kreatív várakozás
Kapocsi Gergely ker

üle ti lakos 45. let t

a maratoni távon

Aki idén lemaradt, az se csüggedjen, jövőre ismét lesz lehetőség részt venni az ország legnépszerűbb futófesztiválján
október közepén!
Az erz sébetváro

Adventi naptár,
amit gyerekekkel
együtt is
elkészíthetünk

Életmód

Sport

Október 10-én és 11-én ünnepelte 30. születésnapját a SPAR Budapest Maraton®
Fesztivál. Az esemény versenyközpontja az 56-osok terén épült fel, és nemcsak a
futáshoz szükséges rajtszámot lehetett itt megkapni, de számtalan kiállító termékeivel
is találkozhattak a látogatók. Az eseményt hatalmas érdeklődés övezte, több ezer lufit
osztottak ki a gyerekeknek, és számtalan croissant fogyott.
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Ünnepi asztali dísz
Tipp azoknak, akik kevésbé bíznak
kézügyességükben.

Egy adventi koszorú vagy naptár elkészítése
nemcsak a felnőttek, de a gyermekek
számára is remek elfoglaltság. A fillérekből,
saját kezűleg készített díszek otthonunk
ékességei lehetnek, és segítenek
ráhangolódni az ünnepekre is.

Adventi koszorú készítése három lépésben

l
pszer ű a fesztivá

1.

Koszorúalapot választhatunk szalmából, mohából vagy hungarocellből. Ezek olcsón beszerezhetők virágboltokban vagy hobbiboltokban. Az alapot vonjuk be tetszés szerint bármilyen szalaggal, fenyőággal vagy akár termésekkel. A nagyon türelmesek kávészemekkel
is boríthatják, igen látványos. A bevonat tökéletes rögzítéséhez
használjunk ragasztópisztolyt.
A gyertyákat gyertyatüske segítségével rögzítsük
a koszorúalaphoz. Lényegesen megkönnyíti a gyertya rögzítését, ráadásul felfogja a lecsorgó viaszt. Beszerezhető virágüzletekben, barkácsáruházakban és hobbiüzletekben.
Ha fent vannak a gyertyák, jöhet a díszítés,
melyhez szintén ragasztópisztoly szükséges.
Használhatunk például tobozt, bogyós vagy csonthéjas terméseket, fagyöngyöt, kövirózsát, fakérget,
zuzmós ágat, szárított citrom- vagy narancskarikákat, fahéjrudat, csillagánizst, mézeskalács figurát, kockacukrot, masnikat, cukorkát, szaloncukrot, régi apróbb
karácsonyfadíszeket, gombokat, játékfigurákat, gyakorlatilag
bármit, amit otthon találunk.

2.
3.

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

Er z s éb e t vá ros 201 5. n ovem b er 1 2 .

Er z s éb e t vá r os 201 5. n ovem b er 1 2 .

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

2015. november–december havi programjai

A libacombokat megtisztítjuk, a fokhagymát és
a rozmaringot sóval együtt alaposan összezúzzuk
mozsárban (vagy apróra vágjuk), majd elkeverjük
a mézzel. A combokat bekenjük a fűszeres mézes
keverékkel, és állni hagyjuk. Ezután tepsibe
fektetjük, borsozzuk, és aláöntünk egy deci vizet,
majd lefedjük alufóliával, és 180 fokra előmelegített sütőben megsütjük. Ha a liba megpuhult,
levesszük az alufóliát, és további 20 percig sütjük,
így a bőre ropogós lesz. Tálalás előtt érdemes 15
percig pihentetni. A körethez a meghámozott,
felkockázott sütőtököt a vajon átpirítjuk, majd
hozzáadjuk a meghámozott, felkockázott burgonyát is. Sózzuk, borsozzuk és reszelünk hozzá szerecsendiót, felöntjük 1,5 dl vízzel, majd fedő alatt
puhára pároljuk. Ha maradt alatta folyadék, azt
előbb teljesen elforraljuk, hozzáadjuk a tejszínt,
összeforraljuk, majd botmixerrel pürésítjük.

CSALÁDI DÉLUTÁNOK
az AKÁCOS UDVARBAN
(1073 Budapest, Akácfa u. 61.)

2015. december havi program
Hozzáv
aló
4 libaco k:
m
2 ág fr is b
s
(szár íto rozmar ing
tt
4 ek . m is jó)
é z , s ó, b
ors
3 gerez
d fokha
g y ma
A püréh
ez:
50 d k g
sü
50 dkg tőtök
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Újragondolt kedvencek
az ősz jegyében
A késő őszi ételek közül sokak kedvence a hagyományos Márton-napi liba.
Szezonális zöldségekkel, gyümölcsökkel kiegészítve akár új köntösbe is öltöztethetjük
ezt a méltán közkedvelt ételt. A könnyen beszerezhető sütőtök és az alma ráadásul
fedezi vitaminszükségletünket is.

Hozzávalók
A tésztához
20 dkg liszt
12,5 dkg vaj
12,5 dkg porcukor
vagy porrá őrölt
természetes édesítő
(eritrit vagy xilit)
1 tojás
1 teáskanál sütőpor
1 teáskanál vaníliakivonat
1 citrom reszelt héja
A töltelékhez
1,2 kg alma
6 dl 100%-os
almalé
20 dkg cukor vagy
természetes édesítő
(eritrit vagy xilit)
8 dkg főzhető vaníliás pudingpor
(kb. 2 csomag)
kevés búzadara
1 teáskanál vaníliakivonat
fahéj
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4. PÉNTEK 10.00 ÓRA
PREVENCIÓ A-tól Z-ig

Vaníliakrémes almás pite
A tésztához a vajat összemorzsoljuk a liszttel, hozzáadjuk a többi anyagot, és alaposan
összedolgozzuk, majd 30 percre hűtőbe tes�szük. A szokásos linzertésztánál lágyabb tésztát
kapunk. A töltelékhez az almát meghámozzuk,
nagyobb kockákra vágjuk, és az almalében
fahéjjal puhára pároljuk, ügyelve arra, hogy ne
essen szét a gyümölcshús. Leszűrjük, a levét
felfogjuk. Kb. 5 dl almalé marad meg a párolás
után. A pudinghoz a port és a cukrot összekeverjük, hozzáadjuk az almalét és a vaníliakivonatot. Csomómentesre keverjük, és nagy
láng fölött, folyamatosan addig kevergetjük,
míg besűrűsödik, végül nagyon sárga krémet
kapunk. A tésztát 20 centis, kivajazott pitetálba
nyomkodjuk (nyújtással nem érdemes próbálkozni, mert ahhoz túl lágy a massza), az alját
megszórjuk kevés búzadarával, hogy ne ázzon
el. Rátesszük a lecsöpögtetett almát, majd
a tetejére kenjük a pudingot. 160 fokos sütőben
60 percig sütjük. Kihűtve tálaljuk.
Er z s éb e t vá ros 201 5. n ovem b er 1 2 .

Egész napos szűrőprogramok
Vércukorszint, koleszterinszint, vérnyomásmérés
Kreatív sarok
Gipszformák festése, bábkészítés filcből és fakanálból
papírtechnikák, üveg és üvegmatrica festés
csillámtetoválás, arcfestés

11. PÉNTEK 14.00 ÓRA
CSALÁDI DÉLUTÁN
Gyermekruha cserebere
Recept cserebere (Hogyan főz a nagyi?)
Mesesarok, Kvíz – Totó
Kreatív foglalkozás – festés, rajzolás
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Családi Közösségi Tér
Akácos Udvar

www.bjhuman.hu

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

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

NOVEMBER
RANDOM: ÉLET-TEREK fotókiállítás (nov. 30-ig)
16. hétfő
¡ 17.00–19.00
A Civil Szövetség összejövetele
¡ 20.00
„Az ördög álarcosbálja” – a Syrius Legacy koncertje
18. szerda
¡ 18.00–20.00
Márai-esték – A Művészetbarátok Egyesületével közös
rendezvény (Róth Miksa Emlékház)
¡ 19.00
„Nagyszoba” koncertek Fellegi Ádámmal
19. csütörtök
¡ 17.30–19.00
Dr. Benedek Istvánra és Semmelweis Ignácra
emlékezünk
¡ 20.00–
PásztorHóra – moldvai táncház
20. péntek
¡ 18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejövetele
21. szombat
¡ 15.00–17.00
Shalom Idősek Klubja – A Békét a Nemzeteknek
Alapítvány összejövetele
¡ 20.00–
A Gáspár Károly Trió koncertje

15.30 – 16.20
16.30 – 17.15
17.30 – 18.00
19.00 – 20.00

2. szerda
¡ 17.30–20.00
A Művészetbarátok Egyesületének rendezvénye
Helyszín: Róth Miksa Emlékház
¡ 19.00–
VASÚTÁLLOMÁS – Pódiumest József Attila verseiből
3. csütörtök
¡ 20.00–
PÁSZTORHÓRA – moldvai táncház
4. péntek
¡ 17.00–18.00
Könyvtörténeti kiállítás megnyitója
¡ 18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejövetele
¡ 20.30–
A Szakcsi Junior Trió koncertje
5. szombat
¡ 15.00–17.00
Shalom Idősek Klubja – a Békét a Nemzeteknek
Alapítvány összejövetele
6. vasárnap
¡ 15.00–18.00
A Takács Béla Zenebarát Kör zenés délutánja
7. hétfő
¡ 16.00–19.00
A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete VII. kerületi
csoportjának karácsonyi összejövetele

24. kedd
¡ 17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának összejövetele
Helyszín: Bp., VII. ker. Dob u. 29.

8. kedd
¡ 17.00–20.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának karácsonyi
összejövetele

25. szerda
¡ 19.00–
Magyar Napló estek

9. szerda
¡ 17.30–20.00
A Művészetbarátok egyesületének rendezvénye
¡ 18.00–20.00
Márai-esték (Helyszín: Róth Miksa Emlékház)

27. péntek
¡ 9.00–17.00
Esélyegyenlőségi nap
¡ 9.00–14.00
Workshopok (információ: biro.eva@eromuvhaz.hu)
¡ 19.00–
A Magyar Vista Social Club koncertje
28. szombat
¡ 15.00–18.00
Fogyatékkal élők világnapja
¡ 19.00–21.00
Áfra János költő önálló estje

SZÍNPAD

DECEMBER

23. hétfő
¡ 17.00–
Az Anima Musicae Kamarazenekar ifjúsági koncertje

26. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – élőzene: Rózsa Tibor

Télköszöntő
2015. 12. 12.

30. hétfő
¡ 17.00–19.00
A Civil Szövetség összejövetele

10. csütörtök
¡ 11.00–13.00
„Utazó” Teaház
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – élőzene: Rózsa Tibor
¡ 20.00–
A Ripoff Raskolnyikov–Nagy Szabolcs duó koncertje
11. péntek
¡ 19.00
Bogdán Norbert lemezbemutató koncertje
12. szombat
¡ 15.30–20.00
TÉLKÖSZÖNTŐ

Buborék Együttes gyermekműsora
Törpördög és Tini Tündér Tánctanoda gálaműsora
Galagonya bohóc bűvészműsora
Kávészünet Együttes koncertje

Kísérőprogramok
16.00 – 18.30 Karácsonyfadísz készítése
18.00 - 19.00 Lufi hajtogatás
16.00 – 19.00 Karácsonyi üdvözlőkártya készítése
Karácsonyi életképek - kiállítás Az általános iskoláknak kiírt
karácsonyfa-díszítő verseny eredményhirdetése

Hozz magaddal egy megunt játékot, amivel meglephetjük
az Erzsébetvárosi rászoruló gyermekeket.
A belépés díjtalan!
www.eromuvhaz.hu
Facebook: ERöMŰVHÁZ
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Az ERöMŰVHÁZ

Ajánló

Ízes élet

Rozmaringos libasült
sütőtökös burgonyapürével

SZO LG Á LTATÁ S

Parkettacsiszolás, lakkozás, javítás, festés, lerakás. Tel.: 06 (30) 9488-909

Vízszerelés, villanybojlerek vízkőtelenítése,
javítása, fürdőszobák, wc-k javítása,
felújítása, szerelvények cseréje, felszerelése.
Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 (30) 447-3603

Mindenféle asztalosmunkát vállalok, ajtó,
ablak, bútor gyártása-javítása. Regdon Csaba. Tel.: 06 (20) 957-9533, 06 (1) 284-9213

Gázkészülékjavító! HÉRA gázégők, konvektorok, tűzhelyek, FÉG vízmelegítők
javítása, karbantartása. Bán László. Tel.: 06
(1) 220-9765, 06 (20) 432-5598
Tévéjavítás azonnal, helyszínen! Digitális
átállás! Mindig-TV dekóder beüzemelés.
Tel.: 06 (20) 471-8871

Ajtó–ablak javítás! Fa, műanyag nyílászárók passzítása, szigetelése, zárcseréje,
átalakítása, felújítása garanciával. Kiss Ernő
asztalos. Tel.: 06 (30) 447-4853
Lakatosmester gyorsszolgálat! Zárnyitás,
zárszerelés, rácsok, galériák készítés, egyéb
lakatosmunkák. Tel.: 06 (30) 299-1211
Nagytakarítást, ablaktisztítást vállal
cégünk magánemberek otthonában. Ha
fáradt vagy elfoglalt, hívjon bizalommal!
Tel.: 06 (20) 595-3057
Erzsébetvárosi gyorsszolgálat: dugu
láselhárítás, víz-, villany-, fűtés- és gázkészülék-szerelés garanciával. Tel.: 06 (1)
292-1990, 06 (20) 334-3438

Hirdetés

Festés-mázolás-tapétázás, kőműves
javítások, gipszkartonozás. Kovács Gergely.
Tel.: 06 (30) 568-6255

Borostyánékszert aranyáron vásárolunk!
10 000–100 000 Ft-ig. A sárga golyós akár
1000 Ft/gramm. Arany, ezüst, hagyaték
felvásárlása. VII. kerület, Wesselényi
utca 19. Tel.: 06 (1) 317-9938, e-mail:
wesselenyigaleria@gmail.com
19–20. századi magyar és régi külföldi
festmények, műtárgyak vétele készpénzért.
Díjmentes értékbecslés. Tel.: 06 (30) 9492900, e-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu,
Nemes Galéria: 1024 Bp., Szilágyi Erzsébet
fasor 3.
Számítógép hibaelhárítás, -karbantartás,
rendszertelepítés. Korrekt áron, ingyenes
kiszállással I., II., V., VI., VII., VIII., IX., X. ker.
területén. Tel.: 06 (20) 382-2787
Világos, belvárosi lakást vásárolnék saját
részre, azonnali fizetéssel, bármilyen
állapotút (nem közvetítő!). Tel.: 06 (70)
C
255-0966
M

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

Készpénzzel vásárolok 20–60 m2-es fel
újítandó lakást-üzlethelyiséget! Magánszemély! Lőrincz Péter. Tel.: 06 (70) 383-5004

VII. Kertész u. 17.

Eladnál? Vennél?
Divatos, női holmikat?

10 percenként van új áru.

Hozzad! Vigyed!

CM

+5000 Ft-t fizetek vásárlás
esetén az újság felmutatásakor!
CMY
Régiségfelvásárlás készpénzért.
Vásárolok hagyatékot, antik és modern
K
festményt, mindenféle régi bútort,
ezüst és bronz tárgyakat. Kiszállás
díjtalan. Markó István.
Tel.: 06 (70) 6000-323,
e-mail: marko.antik@freemail.hu

KORSZERŰSÍTSE VELÜNK NYÍLÁSZÁRÓIT!
FELÚJÍTÁS UTÁN

Pszichoterápiás magánrendelésre várom
azokat, akiknek lelki egyensúlyzavarok hátterében álló problémák (önbizalomhiány,
szorongás, kapcsolati zavarok) feldolgozására van szükségük. Dr. Lányi Péter. Tel.: 06
(1) 342-2016 E-mail: dozsa60@gmail.com

CY

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

FELÚJÍTÁS ELŐTT

Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfájdalmak kezelése, teljes testmasszázs.
Szakrendelőben (Csengery u. 25.),
vagy az Ön otthonában. Csipak Zoltán
gyógymasszőrtől. Tel.: 06 (20) 595-3057

MY

EGY É B
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WEBSHOP:hasznaltruhavasarlas.hu

AZ ÖN MESTERE
RÁCZ FERENC ÉS CSAPATA

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

www.ablakfelujitas.hu

RÁCZ

ABLAKFELÚJÍTÓ KFT.

ÉVTIZEDES TAPASZTALAT A FA ABLAKOK FELÚJÍTÁSÁBAN.

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

+36 62/485-459
+36 20/351-1038
info@ablakfelujitas.hu
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