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Internet
kor-határok nélkül
Június 8-án a Dohány utca
32. szám alatti iskolában adták át a Nagyi-net résztvevõinek oklevelét. (5. oldal)

A közönség
öröme a
legfontosabb
Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház programjairól, a szervezésrõl és a rendezvények
lebonyolításáról Váczi András igazgatóval beszélgettünk. (4. oldal)

Erzsébetvárosi vagyonkezelés
Az Erzsébetvárosi vagyonkezelõ vezérigazgatója,
Gáspárdy Gergely számolt
be a céggel kapcsolatos változásokról, az ügyintézés
menetérõl. (7. oldal)

Bérlakásban élõk
figyelmébe!
Az önkormányzati lakásokban élõknek a kerület
mintegy 4500 bérlakását
karbantartó Erzsébetváros
Kft.-hez fordulhatnak mûszaki probléma esetén tudtuk meg a cég ügyfélszolgálati irodájának vezetõjétõl. (7. oldal)

Kitüntették
Május 19-én, a köszönet
napján, Budapesten, illetve
az ország több helyszínén is
ünnepélyes keretek között
ismerték el az árvízi védekezésben dolgozók munkáját.
A kitüntetettek között köszönthetjük Pásztor Józsefet, a VII. kerületi Polgári
Védelmi Kirendeltség vezetõjét is. (8. oldal)

E-mail címünk:
olvlev@
erzsebetvaros.hu
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Hurrá! Nyaralunk!
Eljött végre a várva várt
nyári szünet, az iskolatáska a sarokba repül, előkerülnek a strandcuccok, a
foci, a tollas, hébe-hóba
kerül egy-egy hűsítő jégkrém is a gyerekek kezébe.
A gyerekek által oly hőn
áhított nyári szünet azonban jóval hosszabb, mint a
szülők szabadsága, így általános a fejtörés: hol legyen a gyerek majd két hónapig? Devosa Gáborral a
művelődési bizottság vezetőjével a kerületi önkormányzat által nyújtott, támogatott nyaralási lehetőségekről beszélgettünk.
(Folytatás a 3. oldalon)

Idén két önkormányzati tábor üzemel: a régi, 65 férõhelyes Balatonmáriafürdõi gyermeküdülõ, illetve a Ruzsinai gyermektábor, mely 150 gyermeket tud fogadni egyszerre.
Képünk a Ruzsinai táborban készült.

A kerületi ebek fele már beazonosítható

DÍSZDIPLOMÁK
ÁTADÁSA

Október 30-ig meghosszabbították az ingyenes kutyachippelést

Idõs pedagógusokat
köszöntöttek
Bensőséges körülmények között, a Dob utcai
iskolában került sor június 1-én az 50, 60 valamint a 65 éve végzett pedagógusok köszöntésére,
a díszdiplomák és az önkormányzat jutalmainak
átadására.
(Folytatás a 9. oldalon)

Megelégedettséggel
töltheti el a kerületi kutyachipbeültetési akció eredménye az ügy kezdeményezőit.
A statisztika szerint az
erzsébetvárosi ebek fele,

már chiptulajdonos. A
témával kapcsolatos tapasztalatokat dr. Konrád János, a jegyző által megbízott állatorvos, a testületi döntést
Bán Imre a környezetés közrendvédelmi bi-

Kihirdették a felújítási
pályázatok eredményét
Az erzsébetvárosi önkormányzat - fővárosi szinten
egyedülálló összegben hosszú évek óta meghirdeti
társasház-felújítási pályázatát, a legutóbbi két évben
pedig már a gázvezetékek
korszerűsítéséhez is hozzájárul. Az idei pályáztatás lezárult. Ennek eredményeiről és tapasztalatairól a ke-

rületfejlesztési bizottság elnöke, Fedrid Gábor számolt be lapunknak.
(Folytatás a 2. oldalon)

Erzsébetvárosi TV
hétköznap 17-tõl 18 óráig. Ismétlés a következõ munkanap 11 órától. Telefonszám
adásidõ alatt: 462-0794. Üzenetrögzítõ: 462-0795.

zottság elnöke foglalta
össze olvasóink számára.
(Cikk a 3. oldalon.)
Az önkormányzat
ingyenesen
hívható
telefonszáma:
06-80-204-531

ISKOLAI

B E I R AT K O Z Á S , É R E T T S É G I
GYORSAN FELNÕNEK
A GYEREKEK

Ebben a tanévben 2446 tanuló járt
a kerületi fenntartású általános iskolákba
Immár hagyomány lapunkban, hogy minden tanév végén
összeállítunk egy rövid áttekintést, a helyi oktatással kapcsolatos adatokból. Mint korábban, idén is Demeter Tamás
oktatási alpolgármester volt segítségünkre az összefoglaló
elkészítésében.
(5. oldal)
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Kihirdették a felújítási pályázatok eredményét
Az erzsébetvárosi önkormányzat - fővárosi szinten egyedülálló
összegben -, hosszú
évek óta meghirdeti
társasház-felújítási
pályázatát, a legutóbbi két évben pedig
már a gázvezetékek
korszerűsítéséhez is
hozzájárul. Az idei
pályáztatás lezárult.
Ennek eredményeiről
és tapasztalatairól a
kerületfejlesztési bizottság elnöke, Fedrid Gábor számolt be
lapunknak.
- A társasház-felújítási pályázatra ebben az évben
háromszáztíz lakóközösség nyújtotta be jelentkezését. A polgármesteri hivatal
műszaki irodája idén 163
nyertes pályázatot hirdetett
ki, a különböző felújítási
munkálatok elvégzésére a
pályázók összesen 190
millió forintot kaptak. A
pályázat elbírálása során az
életveszély elhárítása érdekében elvégzendő munkák,
az elektromos hálózat, valamint a házak homlokzatának felújítása és támoga-

tása szerepelt az első helyen, de kiemelten támogatták a félbemaradt munkák befejezését is.
Az önkormányzat a
legnagyobb összeget, 44
millió forintot 18 ház külső homlokzatának felújítására adta, ugyancsak tetemes összeggel, 30 millió forinttal 43 ház kéményfelújításához járult
hozzá. Arányosan kevesebb összeget, tizenegy
háznak összesen 11 millió
forintot szavazott meg
például lift felújítására.
Vízvezeték-és
csatornafelújításra pedig nyolc
háznak 5,5 millió forintot
ítélt oda. Az épületek közül 10-12 műemlékvédett
és körülbelül 30-35 műemlék jellegű ház pályázott. A munkák elvégzésére a házaknak egy év áll
rendelkezésükre.
A pályázat során 43 pályázatot érvénytelennek
minősítettek, több házat
utasítottak el amiatt, mert
azok nem fizették vissza
időben az önkormányzatnak járó visszatérítendő támogatást. Mások viszont a

Fedrid Gábor

formai előírásoknak nem
feleltek meg.
Fedrid Gábor szerint a
mostani pályázat tapasztalatai azt mutatják, hogy a
lakóközösségeknek a jövőben komolyabban kell venniük a pályázati feltételeket. Az elnök azt is hozzátette, a bizottság várja az
erzsébetvárosiak észrevételeit és segítségét arra vonatkozóan, hol vélik hibásnak a rendeletet. Az alaki
változtatást kivéve, indokolt esetben a rendelkezést
pontosítani, akár módosítani is tudják.
A gázfelújítási pályázatok elbírálása során nehezebb dolga volt az ön-

kormányzatnak. A gáz korszerűsítésének támogatására a költségvetés 55 millió
forintot különített el, ebből
az összegből 44 háznak tudott segítséget nyújtani.
Míg a gázfelújítási pályázatra 102 társasház összesen 132 millió forintos
igényt nyújtott be. Sokan
teljes alap-és felszálló vezeték cseréjére, egyesek
pedig részleges felújításra
adtak be pályázatot. A pályázatok értékelésénél a
gázszolgáltatásból kizárt
házakat és azokat részesítették előnyben, amelyek
utcájában már folyik, vagy
még az idén megkezdődik
az útfelújítás.
Néhány házat a gázszolgáltatásból kizárt házak
támogatási keretéből segített ki az önkormányzat,
mivel őket a beadási határidőt követően kapcsolták ki
a gázszolgáltatásból, így
csak késve tudták beadni a
pályázatukat.
Fedrid Gábor kérdésünkre
megerősítette,
hogy a pályázatokat jövőre újra meghirdeti az önkormányzat.

SZURKOLJUNK
EGYÜTT A
T É R E N!

KLAUZÁL

Lassan felnõ egy olyan
generáció
Magyarországon,
amelyik
nem is ismeri azt
az élményt: milyen is magyar
csapatért szorítani a labdarúgó világbajnokságon?
Az együtt szurkolás persze így is feledhetetlen élményeket hoz majd az elkövetkezõ hetekben. Erzsébetvárosban a Klauzál
téren, a csarnokkal szemben várja majd a
Gastroyal VB Klub azokat
a nézõket, akik óriás kivetítõn, sportéletünk sztárjainak kommentálásával
akarják követni a németországi eseményeket.
Budapesten még a Duna
Plazaban és a XI, kerületi
Irinyi utca 42. szám elõtt
lehet majd szurkolni. Valamennyi helyszínen sztárvendégekkel, nyereményjátékokkal és színes programokkal várják vendégeiket a világbajnokság ideje
alatt, tehát egészen a július 9-i döntõig!

Az egészségügyi dolgozókat köszöntötték

Semmelweis napi ünnepség
Erzsébetváros Önkormányzata nevében Koromzay Annamária szociális témákért felelős alpolgármester köszöntötte június 8-án,
Semmelweis Nap alkalmából az egészségügyi dolgozókat.
A korábbi évek hagyományaival szakítva, az idei
ünnepséget, a Magyar
Színházban, színházi előadás keretében tartották.
Koromzay Annamáriával
az ünnepség után beszélgettünk.
- Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy
az egészségügyi dolgozók, legyen az orvos,
vagy ápoló, védőnő vagy
fogász, munkája felbe-

csülhetetlenül fontos.
Önkormányzatunk főként az eszközök, helységek biztosításával tudja
segíteni az ellátást. Az
elmúlt négy év során az
önkormányzat megoldást
talált a 24 órás ügyeletre,
sikerült a fogorvosok
számára a nagyon régi
műtőszék helyett egy
korszerűt beszerezni, és a
gyermek-fogorvosi rendelő is kapott az elmúlt
évek során két új fogorvosi széket. Ezek a legmodernebb eszközök,
melyek segítéségével a
kezelések kevesebb fájdalommal járnak. A
mozgásukban akadályozottak érdekében elkezdődött a rendelők akadálymentesítése
is.

Ugyancsak ebben
a négy évben sikerült elérnünk, hogy
a gyermekfogászat
és a szakellátás kivételével, ma már
minden háziorvosunk privatizált.
Koromzay Annamária az egészségüggyel kapcsolatos tevékenységek sorában kiemelte az erzsébetvárosi egészségnapok rendezvényso- Dr. Bolesza Emõke az egészségügyi bizottság elnöke és
rozatát, mely dr. Koromzay Annamária alpolgármester az ünnepségen
Bolesza Emőke, az
egészségügyi bizottság lő ingyenes szűrővizsgá- őket, hogy a nehézségek
elnöke vezetésével rend- latokat.
ellenére is végezzék olyan
szeresen megszervezésre
- Itt szeretném megkö- lelkiismeretesen és gonkerült az Almássy téren, szönni ismét az erzsébet- dosan munkájukat, mint
valamint az intézmények- városi egészségügyi dol- eddig - mondta az alpolben megrendezésre kerü- gozók munkáját, és kérem gármester.
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Hurrá! Nyaralunk!
Eljött végre a várva várt nyári szünet, az iskolatáska a sarokba repül, előkerülnek a strandcuccok, a foci, a tollas, hébe-hóba kerül
egy-egy hűsítő jégkrém is a gyerekek kezébe. A gyerekek által oly
hőn áhított nyári szünet azonban jóval hosszabb, mint a szülők
szabadsága, így általános a fejtörés: hol legyen a gyerek majd két
hónapig? Devosa Gáborral a művelődési bizottság vezetőjével a
kerületi önkormányzat által nyújtott, támogatott nyaralási lehetőségekről beszélgettünk.
- A kerületi iskolások számára két
nyári tábori helyet, illetve a korábban igen nagy közkedveltségnek
örvendő Orczy-kerti napközis tábort nyújtja az önkormányzat.
Akik már korábban részt vettek
ilyen nyári táborban, Balatonmáriafürdőn, Szigetszentmártonon és Szigethalmon nyaralhattak, az általános árakhoz képest
igencsak jelentős kedvezménnyel.

Az évek során azonban a két utóbbi, igencsak rossz állapotú táborunkat értékesítettük, és a befolyó
összegből a szlovákiai Losonc
mellett vásároltunk 150 fő befogadó képességű tábort. A festői szépségű mintegy négy hektáros terület közel van a városhoz, mégis
nagy mozgásteret, vadregényes erdei, mezei környezetet nyújt a
gyerekek számára.

A ruzsinai vízparti gyermektábor

Idei táborok

a napi ötszöri étkezés díját. A gyerIdén két önkormányzati tábor üze- mekek táboroztatása azonban ettől
mel: a régi 65 férőhelyes Balaton- jóval többe kerül, a többletkiadásomáriafürdői gyermeküdülő, illetve kat az önkormányzat fedezi.
a Ruzsinai gyer- A két táborban
mektábor, mely 150
a kerületi gyerekek
gyermeket tud foközül több mint 600
gadni egyszerre.
gyerek fog nyaralni,
Balatonmária Budaez összesen mintegy
pesttől mintegy 160,
37 ezer szálláséjszaRuzsina, vagy szép
kát jelent. Az étkemagyar nevén Rózés mellett azonban
zsafalu 130 km-re
nyilvánvalóan szávan. Az utazásnál molni kell több kimint Devosa Gáadással is, így példábortól megtudtuk ul minket terhel az
elsősorban a kedDevosa Gábor
étkezési hozzájáruvezményes busz utazlás, a karbantartás, a
tatás lehetőségét keresik, azonban fenntartás és a dolgozók bérezése
mindkét helyszín könnyen megkö- is. Éves szinten közel 30 millió fozelíthető vonattal is.
rinttal támogatja a kerületi önkorMindkét helyen június 20-al in- mányzat a gyerekek nyaraltatását.
dulnak a turnusok, augusztus végéig lehet igénybevenni az egyhetes Napközis tábor
illetve 10 napos turnusokat melyek Idén újra megállapodott az önkoriskolák, óvodák, civil és kisebbségi mányzat az Orczy-kerttel, hogy a
szervezetek gyermektáborait szol- VII. kerületi kisdiákok a Józsefvágálják. A jelentkezések már lezá- rosban lévő hatalmas parkban töltrultak, illetve a napokban zárulnak hessék a nyár egy részét. A beiratle, az iskolákban azonban még ér- kozások már zajlanak, de a jelentdemes érdeklődni az esetlegesen kezés folyamatos. A napközisek az
megmaradt, vagy visszamondásra iskolán keresztül kapták meg a
szükséges információkat ám lehet
került helyekről.
jelentkezni az Orczy-kertben is.
A költségek
BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Orczy-kert
Balatonmáriafürdőn 1500/nap,
T: 333-95-01
Ruzsinán 1300 ft/nap térítési költErzsébetvárosi Közösségi Ház
ség ellenében nyaralnak a gyereT: 413-35-50.
kek. Ez az összeg fedezi a szállás és

Október 30-ig meghosszabbították az ingyenes kutyachippelést

A kerületi ebek fele már beazonosítható
Megelégedettséggel
töltheti el a kerületi
kutyachipbeültetési
akció eredménye az
ügy kezdeményezőit.
A statisztika szerint
az
erzsébetvárosi
ebek fele, már chiptulajdonos.
A témával kapcsolatos tapasztalatokat dr. Konrád
János, a jegyző által megbízott állatorvos foglalta
össze lapunknak.
- Nagyszerű kezdeményezésnek tartom az önkormányzat részéről, hogy
Budapesten elsőként tette

kötelezővé a kutyák azonosítását szolgáló chip beültetését. A néhány perces, fájdalommentes művelet ingyenes volt, valószínűleg
ennek köszönhető, hogy a
kerületi kutyák ötven százaléka már chipes. Bár
kezdetben sok ebtulajdonos fenntartásokkal kezelte a lehetőséget, de a kételyeket - többek között a
média segítségével - szerencsére sikerült eloszlatnunk. Ráadásul mellékhatásról nem érkezett visszajelzés, így a gazdik mások
pozitív tapasztalatait hallva

már bátrabban hozták el
kedvenceiket.
A cél az lenne, hogy a
kerület összes kutyája rendelkezzen chippel. Jelenleg
erre nincs mód, mert az ingyenes chipbeültetés lezárult. A chip segítségével a
kutyák egyébként kiválóan
beazonosíthatóak. A közterület-felügyelők élnek is a
lehetőséggel, így a figyelmetlen gazda komoly büntetést fizethet egy ott felejtett kutyapiszokért. Dr.
Konrád János szerint az
számítana igazán nagy előrelépésnek, ha a rendszer

Budapest többi kerületében
is működne.
Bán Imre a közrend és
környezetvédelmi bizottság elnöke úgy tájékoztatott, hogy kettős érzés a
részvételi adatok kontrollja. Öröm, hogy a kerületi
kutyagazdák mintegy fele
részt vett az akcióban,
azonban a chippelés ingyenessé tételével az önkormányzat vezetői úgy gondolták, hogy az ebtartók
másik fele is részt vesz az
akcióban.
Jó hír azoknak, akik valamilyen okból nem vitték el

kutyáikat „bechippeltetni”,
hogy az ingyenes chippelés
meghosszabbításáról készült egy előterjesztés, melyet a testület június 12-i
ülésén október 30-ig meghosszabbított. A bizottsági
elnök kéri a kerületi
ebtartókat, hogy akik eddig
még nem vettek részt az
akcióban, a határidő lejártáig feltétlenül keressék fel
állatorvosukat.
Az ebrendelet szerint október 30-tól szabálysértést
követ el, akinek a kutyája
nem rendelkezik az azonosításra alkalmas chippel.
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A közmûvelõdés mindenkiért van - A közösségi ház vezetõje a munkájukról

A közönség öröme a legfontosabb
Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház igazgatója, Váczi
András már hosszú évek
óta a kultúra területén tevékenykedik. Legfontosabb feladata jelenleg az,
hogy a közművelődés eszközeivel élve, csapata segítségével olyan színes, izgalmas programokat szervezzenek az erzsébetvárosiak számára, ami mindenki számára elérhető.
Váczi András korábban az
Almássy téri Szabadidőközpont
igazgatója volt, pályája az Erzsébetvárosi Közösségi Házban
folytatódott, melynek ma ő a
vezetője. Manapság a kerület
sokszínűségének bemutatásáért
tevékenykedik és a helyi kulturális élet mindennapjainak alakulásáért felelős.
- Programjaink szervezésénél figyelembe kell vennünk,
hogy az emberek egy része szívesen eljönne hozzánk, de
nincs rá pénze. Hogy a kulturális rendezvények számukra is
elérhetőek legyenek, meg kell
teremtenünk a megfelelő anyagi hátteret, ehhez támogatók segítségét kell kérnünk.
Az is feladatunk, hogy a
művészetek bizonyos ágait
megismertessük a lakossággal,
- ez a legnagyobb kihívás és
egyben a legnehezebb munka -

felkeltsük az érdeklődésüket és
alakítsuk az ízlésüket is. Ehhez
a legnagyobb segítséget a civil
szervezetek adják, akik közül
néhányan itt az épületben tevékenykednek. A különböző
programokra elhozzák az isme-

nyel is, akikkel az önkormányzat közművelődési megállapodást kötött. Ez óriási lehetőség
a rászoruló gyerekek és idősek
számára, akik részt vehetnek az
RS9 Színház, a Spinoza, a
Godot Kávéház, a Talentum

A közösségi ház díszterme

rőseiket, barátaikat, ezzel sokszor ők adják a rendezvények
keretét. Jól bevált dolog, hogy a
szervezetek saját rendezvényein tájékoztatjuk a résztvevőket
a ház programjairól, de szívesen vesszük az ő ötleteiket is,
megvalósításukhoz pedig biztosítjuk a feltételeket.
Kapcsolatban állunk több
kerületi kulturális intézmény-

Művészeti Iskola, a Fészek
Művészklub, a Madách Színház és a Bihari Táncegyüttes
színvonalas programjain. Mi
egyfajta közvetítői szerepet
töltünk be, feladatunk, hogy a
feleket összehozzuk egymással. Jó a kapcsolatunk a kerületi iskolákkal, művészeti programjaiknak,
kiállításaiknak
gyakran a közösségi ház a szín-

helye, de szervezünk számukra
például különböző versenyeket
is. Itt zajlanak többek között a
játszóházi foglalkozások, a
nyugdíjasok- és a kisebbségek
rendezvényei is.
Nyitottak vagyunk újabb
rendezvények megszervezésére
is. A Budapesti Esélyek Háza
például egy egészen újkeletű
ötlettel állt elő, a közösen létrehozott „Égigérő fű” című programunk keretében, június 29től augusztus 24-éig, hétfőn és
csütörtökönként kézműves foglalkozást tartunk az utcán csellengő gyerekek számára. Itt
mindenfélét megtalálnak, ami
leköti a figyelmüket, lesz barkácsolás, üvegfestés és még sok
érdekes dolog.
Tervünk, hogy a Kapocs
Alapítvánnyal karöltve tizenévesek számára megvalósítsunk egy zsidó-roma színházat,
melynek egy átalakítást követően a mostani szuterénben lenne
a helye. Az anyagi feltételek
megteremtése után, az elképzelések szerint megújítjuk az udvart, kialakítunk egy kellemes
kertet, továbbá építünk egy
színpadot, amely alkalmas lesz
rendezvények befogadására is.
Ötletek, tervek mindig vannak, számunkra azonban a közönség elégedettsége a legfontosabb.

Utcanév és házszámtábla csere
A kerületi önkormányzat megbízása alapján az Erzsébetváros Kft. (Budapest,
VII. kerület, Dohány u. 41.) megkezdte a kerületünkben lévõ utcanév- és
házszámtáblák cseréjét. Amennyiben a régi táblákra a társasházak közös
képviselõi igényt tartanak, úgy azok leszerelésekor az épületben, vagy leszerelés után 30 napon belül az Erzsébetváros Kft-tõl átvehetõk.

Lomtalanítani mindenki szokott, van, aki évközben is, van, aki az évente egyszer megrendezésre kerülõ lomtalanítási akció keretében. A veszélyes hulladékokat évente többször is gyûjteti az önkormányzat, sokan
nem is tudják, hogy szabálytalanul járnak el, amikor a lomtalanítási akció keretében „szabadulnak meg” elromlott tévéjüktõl, használ akkumulátoruktól. Most, június 10-én, lomtalanítás és veszélyes hulladék
gyûjtési akció is volt a kerületben.
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Ebben a tanévben 2446 tanuló járt a kerületi fenntartású általános iskolákba

Iskolai beiratkozás, érettségi - gyorsan felnõnek a gyerekek
Immár hagyomány lapunkban, hogy minden
tanév végén összeállítunk egy rövid áttekintést,
a helyi oktatással kapcsolatos adatokból. Mint
korábban, idén is Demeter Tamás oktatási alpolgármester volt segítségünkre az összefoglaló elkészítésében.

Nyolcadikosok
A 2005-2006-os tanévben
2446 tanuló járt az erzsébetvárosi általános iskolákba, közülük 304 diák a
„kimenő”, összesen 14
nyolcadik osztályba. Ők
ugyan még nem a legnagyobb döntésük előtt állnak, sokan közülük mégis
jövendő életük meghatározó pillanatait élik át, hiszen
a középiskolai tanulmányok meghatározhatják azt
a tevékenységet, amit
majd évek múlva „munkájuknak” hívnak.

Elsõsök
Nem kisebb változás előtt
állnak azok a gyerekek,
akik elhagyva első nagyobb közösségüket, az
óvodát, belépnek az iskolások sorába. A kerületi
adatok alapján Erzsébetvá-

rosban a következő tanévre 304 iskolaköteles korú
gyermeket tartanak számon, azonban nem mindannyiuk fog helyi általános
iskolába járni. Az ide beiratkozott elsősök szülei öt
kerületi fenntartású általános iskola közül választhattak. A legtöbb esetben a
lakóhely közelsége ad indokot az iskolaválasztásra,
ám sokan vannak, akik a
gyermek
irányultsága
alapján választanak, énekzene, művészeti vagy akár
idegen nyelvi tagozatos iskolát.
Április végéig 225
gyermeket írattak be első
osztályba, közülük 178-an
ténylegesen tanköteles korúak (azaz 1999 júniusa és
2000 májusa között születtek), és 67-en már az előző
évben is iskolások lehettek

volna, de szüleik döntése
vagy egyéb okok miatt
még egy évet óvodában
maradtak. Az idén tanköteles gyermekek közül hatvan gyermek maradhat
még egy évig oviban.

laként működik. Fentiek
mellett ugyancsak a kerületben található a nagy
múltú Madách Imre Gimnázium, melyet az önkormányzat döntése alapján
a Fővárosi Önkormányzat üzemeltet a jövőben.

Az iskolákról
- A döntés ilyenkor mindig
nehéz, hiszen sok szülő
először életében adja nagy
közösségbe a gyermeket.
Ráadásul az elszakadást
megnehezíti, hogy az elkövetkező évek már nem az
első botladozó lépésekről,
a játszásról, a világ alapszintű megismeréséről
szólnak. A kerületi önkormányzat, hogy segítse a
szülők döntését, minden
évben elkészítteti Kopogtató nevű kiadványát,
melyben az iskolák programja mellett az óvodák
tevékenységével, napirendjével is megismerkedhetnek a szülők - mondta
Demeter Tamás alpolgármester.
Az Alsóerdősor utcai
általános iskola gimnázi-

Gyermeknap az Alsóerdősorban

Közel 320 gyermek vett részt az Alsóerdõsori iskola alsótagozatos diákjainak rendezett
gyermeknapon, ahol sok izgalmas játék, például ugrálóvár és szkanderpad várta idén a
csemetéket. Nagy népszerûségnek örvendett az arcfestés, de kipróbálhatták a ritkaságnak számító szumóbirkózást is. A közösségi munkában jeleskedõk mosolygó jelvényt
kaptak, amit egy évig hordhatnak. A nap egyik fõ atrakciója a tanárok népmese
elõadása volt.

Érettségizõk
Demeter Tamás

um is, ráadásul ének-zenei tagozatos, a Dob utca
85. szám alatti kéttannyelvű (magyar-angol)
általános iskola vendéglátó szakiskolaként is
működik, a Kertész utcai
Erzsébetvárosi általános
iskola egyben informatikai szakközépiskola is, a
Janikovszky Éva általános iskola művészeti
képzést nyújt, míg a Hernád utcában a Baross Gábor iskola általános isko-

A kerületben, ahogy a korábbi felsorolásból is kitűnik, az Alsóerdősori, a Madách és az Erzsébetvárosi
iskola működik középiskolaként, így ezekben az iskolákban zajlottak az idei tanévben is érettségi vizsgák.
Az Alsóerdősorban
30-an, a Madáchban 62en, míg a szakközépben
68-an futottak neki ennek
az akadálynak. Arról
ugyan még nincs adatunk,
hogy közülük hányan lettek „érettek”, de remélhetőleg mindeki sikeresen
leteszi élete első nagy vizsgáját.

Nagyi-net

Internet kor-határok nélkül
Június 8-án a Dohány utca 32. szám
alatti iskolában adták át a Nagyi-net
résztvevőinek oklevelét.
A nagy sikerű program dr.
Szabó Zoltán országgyűlési képviselő kezdeményezésére indult, majd
később az MSZP-frakció
tagjai vállalták egy-egy
tanfolyam finanszírozását. Legutóbb Demeter
Tamás, most pedig Ger-

gely József (képünkön)
támogatásával vehettek
részt a hölgyek és urak az
alapfokú számítógép kezelést és internethasználatot oktató programon.
A tanfolyam nyáron
szünetel, az érdeklődők a
Piros Pont Lakossági
Központban (Erzsébet
krt. 40-42.) kaphatnak bővebb információt. A szeptemberi tanfolyamra augusztusban lehet jelentkezni.
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A súlyosan beteg gyermekekért

Mosolygó Kórház Alapítvány

2006/11. szám

Fókuszban a férfiak
Nyílt nap a Péterfy Kórházban

A Mosolygó Kórház Alapítvány Csáky Bornemisza Éva
grófnőnek köszönhetően 2004 őszén jött létre. Az alapítvány elnöke dr. Albert Royaards, egyben a kuratórium vezetője is. Legfontosabb célkitűzésük, hogy speciális foglalkozásaikkal javítsák a kórházi ápolásra szoruló gyermekek
közérzetét, de törődnek a kicsik testi épségével is, gyógyításuk elősegítéséhez támogatók segítségével gyűjtenek pénzt
a különböző orvosi műszerekre.
Az alapítvány közel negyven
munkatársa, az úgynevezett
művészek Budapest négy
kórházában, a Tűzoltó Utcaiban, a Bethesdaban, a Madarász Utcai Gyermekklinikán
és a Svábhegyi Tüdőszanatóriumban „gyógyítják” a lelkeket. Sőnfeld Anna, az alapítvány egyik segítő munkatársa
elmesélte, hogy előre leegyeztetett időpontokban, a
kórházak osztályain egy-egy
művészpáros - zenészek, bábosok, képzőművészek és
bűvészek - alkalmanként három órás foglalkozást tartanak. Vidám, szórakoztató
műsoruk a két-három évestől
a tizenéves fiatalokig mindenkinek szól. Az előadások programjában a gyermekdalok és a komolyzenei darabok éppúgy szerepelnek, mint egy rögtönzött körjáték, amibe az előadók a gyerekeket is bevonják. Az ifjú közönség
tagjai a foglalkozások során kipróbálhatják a hangszereket, és a marionett-bábukat is. A kórházi ápolásra szoruló gyerekek így egy rövid időre megfeledkezhetnek fájdalmaikról, bezártságukról, a kellemes percek elviselhetőbbé teszik
számukra a bent töltött napokat,
heteket.
Anna elmondta, az önkénteseAz alapítványnak saját logója is
van. A fekete pulikutya a Mosolygó Kórház Alapítványt személyesíti meg. Tervük, hogy kis
kabala pulikat varratnak és minden beteg gyermeket megajándékoznak vele. Ha ehhez munkaerejével bárki hozzájárul, azt
örömmel veszi az alapítvány.

ket, akik többnyire huszonéves fiatalok, leginkább a segítő szándék
vagy akár gyermekkori személyes
kórházi élmény indítja arra, hogy
az alapítvány munkatársaiként járják a kórházakat. Egyébként
mindannyian, hivatásos művészek. Feladatuk lelkileg sokszor
megterhelő és nehéz, amikor súlyos betegségben szenvedő, például daganatos gyerekekkel találkoznak, felül kell emelkedniük a
szomorúságon és mosolyt kell
csalniuk a kis nézők arcára.
A foglalkozások érdekes útmutatóul is szolgálhatnak, egyik
zenés előadáson például egy pályaválasztás előtt álló kislány úgy
döntött, ő zenéléssel szeretne foglalkozni.
Az alapítvány a tevékenységét
országosan is szeretné kiterjeszteni. Legutóbbi jótékonysági rendezvényén ennek megvalósításához próbált meg újabb támogatókat megnyerni a nemes ügy számára. A műsorral egybekötött rendezvény megfelelő alkalom volt
arra is, hogy szponzoraiknak beszámoljanak az eddig elvégzett
munkájukról.
Az alapítványról
részletesebb tájékoztató a
www.mosolygokorhaz.hu
honlapon olvasható.

„Fókuszban a FÉRFIAK” címmel június 10-én ismét megrendezésre került a lakók által közkedvelt Nyílt nap, a Péterfy
Sándor utcai Kórház Rendelőintézetében. A mostani esemény nem csak általános egészségünk érdekében volt fontos.
Figyelemfelkeltő hatással, - bár
nem kizárólag - a férfiak számára szervezték meg, mint a Férfi
egészségnapok rendezvénysorozat záró eseményét. Ez az
egészségvédő sorozat az Egyesült Államok magyarországi
nagykövetének kezdeményezésére jött létre.
A hagyományos szűrések,
például vércukorszint-, kolesz-

terin-, vérnyomás mérés, csontsűrűség vizsgálat, EKG mellett
dietetikai tanácsadással, egészséges ételek kóstolójával,
glaukoma szűréssel, sebészeti,
gégészeti ellenőrzéssel, valamint tekintettel a férfiakra, urológiai vizsgálattal, és a prosztatadaganat kiszűrésére alkalmas
vérvétel lehetőségével várták a
látogatókat.
A vizsgálatokon résztvevők tanácsokat kaphattak életmód-változtatással illetve esetleges betegségükkel kapcsolatban. A vizsgálati eredmények
tükrében, szükséges esetben, a
szakrendeléseken is várták a
beteget.

Ultramodern fogászati széket kapott
a gyermekrendelő

Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat Gyermekfogászati Rendelõjében
június 6-án dr. Bolesza Emõke, az egészségügyi bizottság elnöke adta át a
modern kezelõszéket. Az önkormányzati beruházásból beszerzett eszköz
nagymértékben javítja a kerület gyermeklakosságának és a kerületben mûködõ oktatási-nevelési intézmények tanulóinak fogászati ellátását.
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Új néven, új honlappal

Erzsébetvárosi vagyonkezelés
Bár az erzsébetvárosi
ingatlanvagyon kezelésével megbízott cég
neve a közelmúltban
valóban megváltozott,
a kerület lakóinak
mégsem kell új rövidítéssel megismerkedniük - tájékoztatott az
Erzsébetvárosi Vagyonkezelő vezérigazgatója,
Gáspárdy
Gegely.
Az ERVA név továbbra is
használatos marad, csupán
kiegészül a működési formára utaló elnevezéssel.
Így a társaság hivatalos elnevezése, összhangban a
gazdasági társaságokról
szóló törvény új rendelkezéseivel, zártkörűen működő részvénytársaság, azaz
ERVA Zrt. lett. Ezen az apró változáson az elmúlt hónapokban
valamennyi
olyan Magyarországon bejegyzett részvénytársaságnak át kellett esnie, amelyek részvényei nem forognak értéktőzsdén, azaz
amelyek nem nyilvánosan
működnek.
Az ERVA Zrt. nevének

megváltozásával nagyjából
egy időben átalakult a cég
honlapja is, amely egyrészt
jelentős tartalmi fejlesztést,
másrészt pedig teljesen új
arculatot
jelent
(www.ervart.hu). Az új
honlap talán legfontosabb
újítása, hogy részletes leírást ad az egyes csoportok
pontos feladatairól és hatásköréről, így egyértelmű
tájékoztatást nyújt az oldal
látogatóinak arról, hogy az
egyes ügyek elintézése végett az önkormányzatot
vagy a vagyonkezelőt
szükséges-e felkeresni, illetve, hogy az ERVA Zrt.
melyik csoportjához és
melyik ügyintézőjéhez kell
fordulni. Emellett letölthetők a legfontosabb nyomtatványok és elérhetők a
cég tevékenységére vonatkozó fontosabb jogszabályok.

Helyiséggazdálkodás
Így például önkormányzati
tulajdonban lévő üzlethelyiség bérbevételével kapcsolatban az ERVA Zrt.

Helyiséggazdálkodási csoportja végzi a helyiségek
kiajánlását, biztosítja a
megtekintés lehetőségét,

megrendeli a helyiségre
vonatkozó értékbecslést,
előterjesztést készít a gazdasági bizottság számára,
majd pozitív bizottsági
döntés esetén szerződést
köt, illetve birtokba adja a
helyiséget. Ugyanezen csoport felel a bérleti jog átadásával kapcsolatos eljárások intézéséért, valamint
a névváltozások, jogutódlások és a bérlőtársi jogviszony létesítésének végrehajtásáért. A honlap részletesen felsorolja, hogy a különböző eljárásokhoz mi-

lyen dokumentumok csatolása szükséges.

Lakáselidegenítés
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlők részére történő elidegenítését végzi az ERVA Zrt.
Lakáselidegenítési csoportja. A vételi kérelmek
ugyanakkor csak a Gazdasági Bizottság egyedi kijelölését, illetve a rendeletben szabályozott vételárszázalék meghatározását
követően kerülnek a csoporthoz. A lakások forgalmi értékét független értékbecslő cég állapítja meg, az
eladási ajánlatokat pedig a
gazdasági bizottság jóváhagyása után postázza a
cég a bérlők számára. A
jelzáloggal terhelt lakások
tehermentesítése szintén
ennél a csoportnál, egyedi
kérelem alapján történik.

Lakbérbeszedés
Az ERVA Zrt. feladatai közül a legtöbb kérdés és félreértés a 2005. január 1-je
óta végzett lakbérbeszedés-

sel kapcsolatban merül fel.
A felesleges sorban állás
elkerülése érdekében érdemes összefoglalni, hogy
ebben a tekintetben pontosan meddig terjed az
ERVA Zrt. Pénzügyi csoportjának felelőssége és
hatásköre. A vagyonkezelő
az önkormányzat által átadott, a különféle speciális
támogatásokat is tartalmazó állományi adatok alapján küldi ki a havi számlákat, és egy önkormányzati
rendelkezésű bankszámlára szedi be a díjakat. Mindez azt jelenti, hogy e feladat tekintetében az ERVA
Zrt. csupán a számlakészítés és beszedés technikai
részének végrehajtására jogosult, ezért a bérleti szerződésekkel, a díjak összegével, illetve a különböző
támogatásokkal kapcsolatos ügyek az önkormányzat
hatáskörébe
tartoznak.
Emellett az ERVA Zrt. a
bérlők kérelme alapján nullás igazolásokat állít ki, valamint a hátralékok tekintetében eligazítást nyújt az
ügyfeleknek.

A b é r l õ k n e k v a n m e g o l d á s - E r z s é b e t v á ro s K f t

Mûszaki problémák, felújítások a bérlakásban
Régiek, de általában
elfogadható szerkezeti állapotban vannak
az erzsébetvárosi házak. A kor azonban
nem múlik el nyomtalanul: egy csőtörés,
dugulás, a villamosvagy a gázhálózat
meghibásodása bármikor bekövetkezhet,
a kár elhárítása és a
hibák kijavítása gondot okozhat a lakóknak.
Az önkormányzati lakásokban élőknek azonban nem
kell azon törniük a fejüket,
hogy hová forduljanak segítségért: a megoldás kulcsa a kerület mintegy 4500
bérlakását karbantartó Erzsébetváros Kft. kezében
van - tájékoztatta lapunk ol-

vasóit Ruzsics László, az
önkormányzati cég ügyfélszolgálati irodavezetője.
- A teendőket az 1993.
évi lakástörvény és a kerület rendelete szabályozza:
az önkormányzati épületekben minden a tulajdonosra tartozó, falban lévő,
gépészeti rendszerekkel
összefüggő hiba kijavítását
a kft. végzi, a bérlő feladata
a festés és mázolás, a padló- és falburkolatok, a nyílászárók, valamint a lakás
berendezési tárgyainak
(például mosdó, kád, tűzhely, csapok, fűtőkészülékek) karbantartása, felújítása, esetleg cseréje - magyarázta Ruzsics László. - Más
a helyzet, ha egy társasházban nem az önkormányzat,
hanem a ház tulajdonával

történik baj, de a bérlakást
is kár éri. Ilyenkor a károkozó feladata elvégezni az
amúgy a bérlőre tartozó
munkát, vagy a biztosítási
kár összegét kapja meg a
lakó.
Az irodavezető hangsúlyozta: fontos, hogy a lakás
bérlője, vagy a ház közös
képviselője jelezze az Erzsébetváros Kft.-nek a hibát, hiszen csak akkor tehetnek bármit, ha ismerik a
bajokat. A legtöbben ugyan
tudják, hová kell fordulni,
mégis vannak akik rossz
helyen, vagy nem jelzik a
problémát, és aztán évek
múlva panaszkodnak a javítások elmaradása miatt.
Természetesen az ilyen
munkák is sorra kerülnek,
de a kellemetlenségeket el

lehet kerülni, ha időben értesítik a céget.
Megtudtuk, ha egy bérlő a lakás korszerűsítését
tervezi, számíthat a kft. műszaki támogatására, segítségére. Mindez azért is fontos,
mert egyes tevékenységekhez - például komfortosításhoz, galériaépítéshez, fürdőszoba- és WC kialakításához, vagy fűtéskorszerűsítéshez - engedélyt kell
kérni a tulajdonostól, és ezt
sokszor elfelejtik a lakók.
Az irodavezető tanácsa

egyszerű: ha valaki felújítást tervez bérlakásában,
először keresse fel az Erzsébetváros Kft.-t, ahol megvizsgálják az átalakítás
technikai megvalósításának
lehetőségeit, és műszaki ellenőrként végigkövetik a
munka kivitelezését. Az önkormányzati cég teljes körű
információszolgáltatással
segíti a lakókat abban, hogy
mit kell tenniük, milyen engedélyeket kell beszerezniük, hogyan kell lebonyolítaniuk a felújítást.

Erzsébetváros Kft. Épületgondnokság
Önkormányzati Házkezelõ Csoport
1075 Bp., Dohány u. 41.
Tel.: 342-5528, 341-0303, 342-1516 - Fax: 413-0744
E-mail: kft.erzsebetvaros@chello.hu
Félfogadás idõ:
hétfõ 13.30 - 18.00 - szerda 8.00 - 16.00 - péntek 8.00 - 11.20

KÖZBIZTONSÁG
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E r z s é b e t v á ro s i B û n m e g e l õ z é s i P o l g á r õ re g y l e t b e s z á m o l ó j a

Kerékpártolvajt fogtak
Az Erzsébetvárosi
Bűnmegelőzési Polgárőregylet alapvető
közbiztonsági feladatai mellet több, Erzsébetváros területén lévő iskola és óvoda
környékét vigyázza,
ugyanakkor a ballagások alkalmával is
járőrszolgálatot tartott egyes intézmények kérésére.
A szervezet az első negyedévben 1650 óra járőrszolgálatot teljesített 2-2
fővel a Blaha Lujza téri, illetve az Astoria aluljárókban. Havonta három alkalommal közös akciókban
vesznek részt a rendőrökkel, rendszeresen járőröznek a kerületőrökkel, illetve külön is - derül ki a szervezet beszámolójából.
Az árvízvédelmi munkálatokban 20 fővel, összesen 800 órát dolgoztak. Kiemelkedő munkájáért a
polgárőregylet
tagjai,
Nánay Zsoltot és Daru
Sándort a Budapesti és
Agglomerációs Polgárőr

Szervezetek Szövetsége elismerésben részesítette.
A polgárőrmozgalomban végzett önzetlen munkájáért Kondor János a Budapesti Polgárőrszövetség
(BPSZ) Arany szolgálati
jelvényét, Horváth Adorján és Csepreghy Endre
Ezüst szolgálati jelvényét
vehette át nemrégiben.
Kiss Ferenc BPSZ főtitkár tájékoztatójában elismeréssel szólt az erzsébetvárosi szervezet tevékenységéről: az egyesület gyakorlatilag valamennyi budapesti szervezésű akcióban, aktívan részt vesz,
hosszú ideje a szövetség
munkájának alappillére.
Folyamatosan részt vesznek a rendőrségi közös akciókban, adott esetben
helyszínt biztosítanak, számos esetben segédkeztek
betörők, tolvajok, drogterjesztők elfogásában, iskolákat biztosítanak, garázdaságokat
akadályoznak
meg, és folyamatos szolgálatot látnak el a Fővárosi
Önkormányzat aluljáró

programjának teljesítésében. Mindebben pedig elévülhetetlen érdemeket
szerzett Mezei Sándor, az
egyesület vezetője, aki a
tennivalókat összefogta,
megszervezte és természetesen részt is vállalt belőle.
Az
Erzsébetvárosi
Bűnmegelőzési Polgárőregylet legutóbbi akciójáról
tájékoztatott Mezei Sándor: - Május 31-én két kollégával egy gyanúsan viselkedő férfira lettünk figyelmesek, aki a Dohány
utca egyik házába ment be.
Utána mentünk de szem
elől vesztettük a férfit, aki
azonban kisvártatva egy
kerékpárral a vállán jelent
meg. Megállásra szólítottuk fel és kérdőre vontuk,
mire bevallotta, hogy az első emeletről lopta el a biciklit, amit pénzzé akart
tenni, mert már napok óta
nem evett. A rendőrök kiérkezéséig visszatartottuk a
férfit, és mint később kiderült több betörésre alkalmas szerszám is előkerült a
zsebeiből.

Kitüntették
Május 19-én, a köszönet
napján, Budapesten, illetve
az ország több helyszínén is
ünnepélyes keretek között
ismerték el az árvízi védekezésben dolgozók munkáját. A Vörösmarty téren
rendezett ünnepségen a dunai árvíz során végzett kimagasló munkájukért 19en vehették át az elismerést,
amelyet dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és
vízügyi miniszter valamint

Demszky Gábor főpolgármester adott át. A kitüntetettek között volt Pásztor

József a VII. kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség
vezetője, aki az árvíz idején, a Margitszigeten vett
részt az árvízvédelmi munkában, illetve annak irányításában.
Pásztor József a tiszai
árvíz védelmi munkálatainak is részese volt, amelyért Tiszasas polgármestere fejezte ki köszönetét a
katasztrófavédelmi szakembernek.

Tetovált
elkövetõ
Két ismeretlen férfi
május 20-án 22 órakor
szólított le egy járókelõt a Rákóczi úton. A
mobiltelefonját követelték tõle. A sértett a felszólításnak nem tett
eleget és dulakodni
kezdett az egyik elkövetõvel. A sértettnek a
dulakodás
közben,
táskáját otthagyva sikerült a Blaha Lujza téri aluljáró felé elmenekülnie. A nyomozás során az egyik elkövetõrõl két grafika készült.
A grafikákon látható
férfi 35 év körüli, 185
centiméter magas, körülbelül 130 kilogramm súlyú. Feje
kerek, tar, körszakállat visel. A bûncselekmény elkövetésekor ujjatlan póló volt rajta, mely láttatni engedte a bal
vállától a nyakáig húzódó kék színû nonfiguratív tetoválást. A férfi nyakában egy vastag, arany kinézetû nyakláncot viselt. A bûncselekmény elkövetésekor fehér színû
nadrágot, ujjatlan fehér színû, márkás pólót viselt.
A VII. kerületi rendõrkapitányság kéri, aki a grafikákon látható személyt felismeri, jelenlegi tartózkodási helyérõl érdemleges információval rendelkezik, hívja
a 461-81-00 telefonszámot, illetve tegyen
bejelentést az ingyenesen hívható 06-80555-111 „Telefontanú”
zöld számán vagy a
107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Rablást kíséreltek meg
Május 30-án az esti órákban két elkövető próbált
kirabolni egy Nefelejcs
utcai üzletet. Míg egyikük az utcán őrködött,
addig társa bement az üzletbe, ahol egy rugós késsel fenyegette meg a bolti
alkalmazottat, hogy a bevétel átadására kénysze-

rítse. Az eladó megtagadta a pénz átadását, dulakodni kezdett a támadóval, melynek során könynyű sérüléseket szenvedett. Az elkövetők elmenekültek, miután betörték
az üzlet kirakatüvegét.
A kerületi rendőrkapitányság nyomozói az

elkövetők pontos személyleírásának birtokában, az egész kerületre
kiterjedő adatgyűjtésbe
és szűrő-kutató tevékenységbe kezdtek, melynek
eredményeként a bűncselekmény elkövetése után
néhány órával elfogták a
tetteseket.

- Semmi baj parancsnok úr, csak ma a férjem készít
vacsorát…
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Migráns munkacsoport a Dob utcai iskolában

Külföldi gyermekek magyar iskolákban
A közelmúltban Nem kívánt
gyermekek? címmel megjelent tanulmánykötet a Magyarországon tanuló külföldi
- menekült, letelepedett,
munkavállalási engedéllyel
rendelkező szülők (nem magyar anyanyelvűek) gyermekeinek iskolai helyzetével foglalkozik. Az AngolMagyar Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó
Szakiskolában 1994 óta - ebben a tanévben 25-en - vannak ilyen tanulók. Mindezek
adták az ötletet, hogy az Oktatási Minisztérium migráns
munkacsoportja kihelyezett
ülését az iskolában tartsa
meg június 1-én. Ennek keretében a munkacsoportnak
lehetősége nyílt egy bemutató óra megtekintésével gyakorlati tapasztalatot szerezni,
illetve sor került a könyv bemutatására is.
A könyvben olvasható
tanulmányok többsége sajnos negatív példákról számol be. Kevesebben van-

nak azok a külföldiek, akik
könnyen, csak kisebb nehézségek árán tudnak beilleszkedni, találnak új barátokat, úgy, hogy közben
nemzeti identitásukat is
megőrizhessék, másságukat a többség elfogadja.
A bemutató órán,
Nagyné Stramszky Katalin
3. k osztályban tartott angol
nyelvű technikaóráján a
munkacsoport a pozitív
példát tapasztalhatta meg.

Az óra igazán attól volt izgalmas, hogy az ukrán,
orosz, román, vietnami és
lengyel gyerekek anyanyelvükön mondtak mesét
vagy verset a halakról, miközben azt is megtanították társaiknak, hogy ők
milyen szóval nevezik
meg a halat. Természetesen magyarul is elmondták, hogy mit meséltek.
Közben az óravezetés angol nyelven zajlott.

- Az óra megbeszélésén egyértelmű volt a
könyvben feltett kérdésre
adható válasz, miszerint az
iskolában a nem magyar
anyanyelvű gyerekek nincsenek rosszabb helyzetben magyar társaiknál mondta Márta Edit igazgatónő. - Természetesen nem
hallgattuk el, hogy nálunk
is adódónak konfliktusok,
de ezek nem jellemzően a
másság elutasításából fa-

kadnak. Nem gyakoribbak
ezek az „összetűzések”,
mint a többségi gyerekek
között, és nem jellemző,
hogy kiváltó okuk nemzetiségi problémára lenne
visszavezethető. Hogy ez
így legyen, abban a pedagógusoknak hatalmas feladata, felelőssége van.
Mindemellett a legnagyobb feladat a magyar
nyelv megtanítása. Iskolánkban eddig az alsó tagozaton a tanítók vállalták, a
felső tagozatosakkal a napközis pedagógusok, illetve
egy-egy esetben a szaktanárok foglalkoztak. A
szakórákon többször egyéni foglalkozással, külön
feladatlap készítésével történt a tantárgy szaknyelvének elsajátíttatása. Azonban szeptembertől magyar,
mint idegen nyelv szakos
pedagógus foglalkozik a
külföldi gyermekekkel,
nyelvi szintjüknek megfelelő csoportokban.

Díszdiplomák átadása - idõs pedagógusokat köszöntöttek
Bensőséges körülmények között került sor az 50,
60 és 65 éve végzett pedagógusok köszöntésére, a
díszdiplomák és az önkormányzat jutalmainak átadására június 1-én.
Az ünnepelteket Demeter
Tamás alpolgármester köszöntötte és adta át a díszdiplomákat, a jutalmakat.
Az eseményen részt vett
Schmidt Zoltán a művelődési bizottság tagja, valamint Kádár Mihályné a
művelődési iroda munkatársa. A megjelentek tiszteletére a rendezvény színhelyéül is szolgáló Dob utcai iskola diákjai adtak zenés műsort, az intézmény
vendéglátó szakiskolájának növendékei pedig
többfogásos menüt készítettek és szolgáltak fel a
vendégeknek.
Vas diplomások (65
éve végzettek)
Fodor Miklósné (Dombóvári Szent Orsolya Római
Katolikus Tanítóképző In-

tézet - tanítói oklevél),
Gyulay Lajosné (Bajai Érseki Római Katolikus Tanítónőképző Intézet - tanítói oklevél).
Gyémánt diplomások
(60 éve végzettek)
Csaba Miklósné (Budapest VII. ker. Állami Népiskolai Tanítónőképző Intézet - tanítónő), dr. Szilágyi L. Tiborné (Budapest
VII. ker. Állami Népiskolai Tanítónőképző Intézet), Toborffy Irén (Gr.
Brunszvik Teréz Óvónőképző - óvónő).
Arany diplomások
(50 éve végzettek)
Berkesi Józsefné (Lenin Intézet - orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár), Borsa Józsefné (Sze-

gedi Pedagógiai Főiskola általános iskolai tanár),
Csákó Endréné (Kaposvári
Állami Óvónőképző - óvónő), Illyés Ilona (Szegedi
Tudományegyetem - okleveles középiskolai tanár),
dr. Klavács Józsefné (Eötvös Loránd Tudományegyetem - okleveles középiskolai tanár), Konfár Olga
(Szegedi Pedagógiai Főiskola - okleveles általános
iskolai tanár), Kreisvirt Ta-

más (Táncsics Mihály
Gyakorló Tanítóképző - általános iskolai testnevelési
szaktanító), Máté Lajosné
(Budapest XIII. ker. Állami
Óvónőképző - óvónő), Polgár Gyuláné (Magyar Testnevelési Főiskola- középiskolai testnevelő tanár),
Sztancsek Jánosné (Budapest III. ker. Állami Tanítóképző - általános iskolai
testnevelési szaktanító), Takács Mária (Apáczai Csere

János Pedagógiai Főiskola
- magyar szakos általános
iskolai tanár), Torma Lászlóné (Soproni Állami Óvónőképző - óvónő), Tóth Ilona (Eötvös Loránd Tudományegyetem - okleveles
középiskolai tanár), Turányi Sándorné (Aszódi Állami Óvónőképző Intézet óvónő), Véghelyi József
(Eötvös Loránd Tudományegyetem - okleveles
középiskolai tanár).
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Budapest Fõváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzat
Képviselõ-testületének Kerületfejlesztési Bizottsága
Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselõ-testülete
Kerületfejlesztési Bizottságának 2006. május 22-én 14,30 órakor megtartott rendkívüli ülésérõl

A 2006. évi Gázvezeték felújítási pályázat - Érvénytelen pályázatok megállapítása A Budapest Fõváros Erzsébetvárosi Önkormányzat Képviselõ-testületének Kerületfejlesztési Bizottsága „A társasházaknak nyújtható gázvezeték felújítási támogatásáról szóló” - a 8/2005. (III.21.) számú önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
- a 2006. évi gázvezeték-felújítási pályázat elbírálása során úgy határoz, hogy a rendelet 3.7. pontja értelmében a 2. számú táblázatban szereplõ gázfelújítási pályázatokat ÉRVÉNYTELENNEK NYILVÁNÍTJA.

Sorszám

TársasházHázsz.

Munka

Érvénytelen

6

Asbóth u.15.

gáz alap- és felszállóvezetékek cseréje

Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)

9

Baross tér20-21.

gáz alap- és felszállóvezetékek cseréje

Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)

22

Dob u.94-96.

gáz alap- és felszállóvezetékek cseréje

Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)

23

Dohány u.1/B.

gáz alap- és felszállóvezetékek cseréje

Árajánlat nem egyezik az elfogadott munkára (1. melléklet 3.1.1.c.)

34

Dohány u.82.

gáz alap- és felszállóvezetékek cseréje

Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)

39

Erzsébet körút13.

gáz alap- és felszállóvezetékek cseréje

Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)

68

Péterfy S. u.15.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)

71

Rákóczi út12.

gáz alap- és felszállóvezetékek cseréje

Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)

72

Rákóczi út14.

gáz alap- és felszállóvezetékek cseréje

Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)

93

Szinva u.1.

gáz alap- és felszállóvezetékek cseréje

Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)

94

Szinva u.3.

gáz alap- és felszállóvezetékek cseréje

Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)

95

Thököly út12.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)ssz (1. melléklet 3.3.a.)

100

Wesselényi u. 65.

gáz alap- és felszállóvezetékek cseréje

Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)

102

Wesselényi u. 72.

gáz alap- és felszállóvezetékek cseréje

Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)

A 2006. évi Gázvezeték-felújítási pályázat - Támogatási keret felosztása A Budapest Fõváros Erzsébetvárosi Önkormányzat Képviselõ-testületének Kerületfejlesztési Bizottsága "A társasházaknak nyújtandó visszatérítendõ kamatmentes és vissza nem térítendõ rehabilitációs támogatásáról szóló" - a 8/2005. (III.21.) számú önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - a 2006. évi gázfelújítási pályázat elbírálása során úgy határoz, hogy az Önkormányzat 2006. évi költségvetésében meghatározott keretöszszegbõl a 3. számú táblázatban szereplõ társasházak gázfelújítási munkáit a megjelölt ÖSSZEGBEN TÁMOGATJA.
Munka sorszáma

Társasház

Munka

A rendelet szerint adható támogatás

1

Akácfa u.6.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 332 258

2

Akácfa u.7.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 500 000

12

Damjanich u. 2.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 500 000

14

Damjanich u. 18.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 500 000

24

Dohány u.22-24.

gázvezeték felújítása

1 500 000

25

Dohány u.26.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 231 727

26

Dohány u.47.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 207 000

27

Dohány u.57.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 500 000

28

Dohány u.61.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

600 000

29

Dohány u.63.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 252 252

30

Dohány u.67.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

977 500

31

Dohány u.68.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 500 000

32

Dohány u.71.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 500 000
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33

Dohány u.77.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 000 000

35

Dohány u.86.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 451 162

36

Dohány u.90.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 420 000

37

Dohány u.94.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 500 000

43

Garay tér2.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 075 000

46

Hernád u. 35.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

731 160

49

Izabella u.10.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 200 000

61

Nefelejcs u.9.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

760 000

62

Nefelejcs u.50.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 500 000

63

Nefelejcs u.59.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 500 000

64

Nefelejcs u.61.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 102 232

65

Nefelejcs u.65.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

687 003

69

Rákóczi út6.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 500 000

70

Rákóczi út10.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 500 000

73

Rákóczi út16.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 500 000

74

Rákóczi út22.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

607 409

75

Rákóczi út24.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 500 000

76

Rákóczi út28.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 500 000

78

Rákóczi út82.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 500 000

79

Rottenbiller u.3.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 356 250

80

Rottenbiller u.4/b.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 350 000

81

Rottenbiller u.24.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 257 815

82

Rottenbiller u.29/A.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 500 000

83

Rottenbiller u.29/B.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 200 000

84

Rottenbiller u.30.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 020 000

85

Rottenbiller u.42.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

961 218

86

Rottenbiller u.46.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

980 000

87

Rottenbiller u.47.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 500 000

88

Rottenbiller u.48.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 000 000

89

Rottenbiller u.49.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 413 000

90

Rózsa u.18/b.

gáz alap- és felszállóveze-tékek cseréje

1 170 000

összesen

F

E

55 342 986

L

H

Tájékoztatjuk a kerület tisztelt lakosságát, hogy a Fővárosi Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata a kerületi önkormányzat Polgármesteri Hivatalának segítségével a VII. kerületi
önkormányzat VII., Garay utca 5. szám alatti Ügyfélszolgálati
Irodájában
2006. június 27-én (kedden) 9 és 12 óra között rendkívüli, kihelyezett ügyfélfogadást tart.
A Hivatal ezzel kíván lehetőséget adni azoknak a jogi segítségnyújtásra rászoruló, elsősorban idős, mozgásukban korlátozott
ügyfeleiknek, akik a Szolgálat Dél-budai Hivatalát nem, vagy csak
nagy közlekedési nehézségeket vállalva tudnák felkeresni.
A Szolgálat vitás jogi ügyekkel kapcsolatban
- egyszerűbb ügyekben - rászorultság vizsgálata nélkül - bárkinek
nyújt ingyenes jogi tanácsot,
- bonyolultabb esetekben pedig - a rászorultságukat igazoló ügyfeleknek - határozatot ad, amellyel jogi segítő (ügyvéd, közjegyző,
érdekvédő szervezet) igénybevételére nyílik lehetőség. A jogi segítő szolgáltatása ingyenes, vagy kedvezményes díjazású. Az ügyvédek jelenleg peren kívüli ügyekben készítenek beadványt, (pl. okiratot, illetve keresetlevelet), jogi képviseletet azonban nem láthatnak el. Folyamatban lévő bírósági ügyekben jogi segítséget nem tudunk adni.
Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy - aki szociálisan rászorult,
vagyis a közös háztartásban élőknél az egy főre jutó jövedelem nem

Í

V

Á

S

éri el a nyugdíjminimumot (25.800 Ft), azoknak nem kell fizetni a
jogi segítségnyújtásért,
-ha pedig ez az összeg a 62.651 Ft-ot nem haladja meg, az ügyvéd munkadíját, (amely 2.875 Ft+Áfa óránként) az állam egy évre
megelőlegezi. (A rászorultság vizsgálatánál - a jövedelmen túl - az
ügyfél vagyoni viszonyait is figyelembe kell vennünk.)
Ugyanakkor, jövedelmi és vagyoni viszonyai vizsgálata nélkül megfelelő igazolás mellett - teljesen ingyenes szolgáltatást nyújtunk a közgyógyellátásban és a rendszeres szociális járadékban részesülőknek, a hajléktalanoknak és azoknak, akik családjukban
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket
gondoznak. További kedvezményezettekről, valamint a jogi segítségnyújtás egyéb feltételeiről részletes tájékoztatónkban olvashat,
amelyről Boda Évától (zöldszám: 06(80)204-531), vagy a Hivatal
alább közölt telefonszámán, munkanapokon 8 és 16 óra között, illetve interneten (www.im.hu) kaphat felvilágosítást.
Budapest, 2006. június 2.
Dr. Révész Péter
osztályvezető, a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat vezetője
Fővárosi Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata
1116 Budapest, Hauszmann Alajos u. 1-3.
Tel.: 450-2590, fax: 450-2591, e-mail: revesz@kih.gov.hu
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Budapest Fõváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzat
Képviselõ-testületének Kerületfejlesztési Bizottsága
Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselõ-testülete
Kerületfejlesztési Bizottságának 2006. május 24-én 14,00 órakor megtartott rendkívüli ülésérõl

A 2006. évi Társasházfelújítási pályázat - Érvénytelen pályázatok megállapítása A Budapest Fõváros Erzsébetvárosi Önkormányzat Képviselõ-testületének Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy "A társasházaknak nyújtandó visszatérítendõ kamatmentes és vissza nem térítendõ rehabilitációs támogatásáról szóló" - a 7/2005. (III.1.) számú önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva - a 2006. évi társasházfelújítási pályázat elbírálása során úgy határoz, hogy a rendelet 3.7. pontja értelmében a 2. számú
táblázatban szereplõ társasházi pályázatokat ÉRVÉNYTELENNEK NYILVÁNÍTJA.
Sor-szám
5
16
19
20
21
32
38
42
59
60
75

TársasházHázsz.
Akácfa u.36.
Alsóerdõsor u.36.
Bajza u.4.
Bajza u.4.
Bajza u.4.
Bethlen G. u.45.
Csengery u.9.
Damjanich u. 21.
Damjanich u. 52.
Damjanich u. 56.
Dob u.84.

Munka
utcai homlokzat felújítása
társasház villamos fõvezeték felújítása
tetõ és kémények felújítása
lépcsõház részleges festése
fûtési strangelzárók cseréje
tetõ részleges felújítása
függõfolyosó felújítása
elektromos felújítás I. ütem
Függõfolyosó felújítás I. üteme (elsõ udvar)
kéményfelújítás
kéményseprõ járda felújítása

Érvénytelen
Hiányos közgyûlési határozat (mûszaki ellenõr, 1. melléklet 3.6.c.)
Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)
Hiányos közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.)
Hiányos közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.)
Hiányos közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.)
Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)
Hiányos közgyûlési határozat (mûszaki ellenõr, 1. melléklet 3.6.c.)
Két hónapnál nagyobb tartozása van a háznak (1. melléklet 3.4.c.)
Hiányos közgyûlési határozat (mûszaki ellenõr, 1. melléklet 3.6.c.)
Két hónapnál nagyobb tartozása van a háznak (1. melléklet 3.4.c.)
A közgyûlés nem volt határozatképes (1. melléklet 3.6.b.),
hiányos közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.)
Hiányos közgyûlési határozat (mûszaki ellenõr, 1. melléklet 3.6.c.)
Hiányos közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.), az önrész igazolása
rossz (1. melléklet 3.3.a.),költségvetésrõl közgyûlési hatáûrozat hiánya
(1. melléklet 3.1.1.c)
Hiányos közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.), az önrész igazolása
rossz (1. melléklet 3.3.a.),költségvetésrõl közgyûlési hatáûrozat hiánya
(1. melléklet 3.1.1.c)
Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)
Hiányos közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.), a jegyzõkönív nincs
hitelesítve (1. melléklet 3.1.1.c.)
Hiányos közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.)
Hiányos közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.)
Saját forrás hiánya (1. melléklet 3.3.a.)
A közgyûlés nem volt határozatképes (1. melléklet 3.6.b.)
Saját forrás hiánya (1. melléklet 3.3.a.)
Saját forrás hiánya (1. melléklet 3.3.a.), hiányos közgyûlési határozat
(1. melléklet 3.6.c.)
A közgyûlés nem volt határozatképes (1. melléklet 3.6.b.)
Két hónapnál nagyobb tartozása van a háznak (1. melléklet 3.4.c.)
Árajánlat nem egyezik az elfogadott munkára (1. melléklet 3.1.1.c.)
Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)
Hiányos közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.)
Hiányos közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.)
A közgyûlés nem volt határozatképes (1. melléklet 3.6.b.), hiányos
közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.)
Hiányos közgyûlési határozat (inkasszó, tartozás 1 melléklet 3.6.c.)
A közgyûlés nem volt határozatképes (1. melléklet 3.6.b.)

85
89

Dohány u.71.
Dohány u.80.

horganyzott tetõ cseréje
lépcsõház felújítása

90

Dohány u.80.

lépcsõházi elektromos vezetékek cseréje

92
104

Dohány u.96.
Erzsébet körút20.

körfolyosó megerõsítése+új vaskorlát készítése
9 db kéménycsoport felújítása

105
106
119
121
131
154

Erzsébet körút20.
Erzsébet körút20.
Garay u. 11.
Garay u. 24.
Hársfa u. 26.
István u.8.

kéményseprõ járda készítése
fa létra készítése
kémények felújítása
udvari hosszú oldaltetõ javítás, részleges felújítás
tetõszerkezet életveszélyes felújítása folytatása
tetõ részleges felújítása

171
178
186
196
204
205
206

Kazinczy u.7.
Károly krt. 1.
Kertész u.33.
Király u.91.
Klauzál tér13.
Klauzál tér13.
Klauzál tér14.

228
238
240

Murányi u.1.
Nefelejcs u.17.
Nyár u.5.

244

Peterdy u. 24.

eleketromos hálózat felújítása
kazánrekonstrukció
tetõbádogozás felújítása
tetõ részleges felújítása
homlokzatfelújítás
elektromos felújítás
padlástérben a kémények tisztítónyilásainak
szabvány szerinti lezárása
Kéményseprõ Vállalat által elõírt munkálatok
kéményseprõ járda cseréje
udvari szennyvíz-összefolyó és fõelvezetõ
csatorna cseréje
Saját forrás hiánya (1. melléklet 3.3.a.)
Víz nyomóvezeték teljes felújítás
Saját forrás hiánya (1. melléklet 3.3.a.)
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251

Peterdy u. 39.

kaputelefon korszerûsítése

Hiányos közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.)

252

Peterdy u. 39.

növényesítés

Hiányos közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.)

256

Péterfy S. u.27.

függõfolyosók felújítása

A közgyûlés nem volt határozatképes (1. melléklet 3.6.b.)

258

Péterfy S. u.47.

függõfolyosó

Hiányos közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.)

259

Péterfy S. u.47.

lépcsõház

Hiányos közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.)

261

Rákóczi út14.

tetõfelújítás udvari oldal, Rákóczi úti oldal

Saját forrás hiánya (1. melléklet 3.3.a.)

262

Rákóczi út18.

kéményfelújítás

Saját forrás hiánya (1. melléklet 3.3.a.)

264

Rákóczi út36.

életveszélyes homlokzati burkolat cseréje,
párkányfelújítás

Két hónapnál nagyobb tartozása van a háznak (1. melléklet 3.4.c.)

295

Szinva u.1.

erkélyek felújítása

A közgyûlés nem volt határozatképes (1. melléklet 3.6.b.)

296

Szinva u.1.

strranvezetékek (nyomó-lefolyó) felújítása,
helyreállítással

A közgyûlés nem volt határozatképes (1. melléklet 3.6.b.)

298

Szinva u.6-8.

kémények felújítása

A közgyûlés nem volt határozatképes (1. melléklet 3.6.b.), saját forrás

299

Szövetség u. 2/C.

utcai tetõ veszélytelenítése

Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)

301

Szövetség u. 10-12.

kéményfelújítás I. ütem

A közgyûlés nem volt határozatképes (1. melléklet 3.6.b.), hiányos

302

Szövetség u. 10-12.

kéményseprõ járda

A közgyûlés nem volt határozatképes (1. melléklet 3.6.b.), hiányos

303

Szövetség u. 10-12.

tetõfelújítás I. ütem

A közgyûlés nem volt határozatképes (1. melléklet 3.6.b.),

318

Thököly út25.

pincei csatorna alapvezeték felújítása

Hiányos közgyáûlési határozat, és mûszaki ellenõr hiánya

333

Vörösmarty u. 15.

függõfolyosó felújítása

Hiányos közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.), hiányos közgyûlési

hiánya (1. melléklet 3.3.a.), hiányos közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.)

közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.)
közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.)

(1. melléklet 3.6.c.)
határozat (mûszaki ellenõr, 1. melléklet 3.6.c.)
334

Vörösmarty u. 17.

kémény felújítása

A közgyûlés nem volt határozatképes (1. melléklet 3.6.b.), saját forrás
hiánya (1. melléklet 3.3.a.), hiányos közgyûlési határozat (mûszaki
ellenõr, 1. melléklet 3.6.c.), hiányos közgyûlési határozat (inkasszó,
tartozás 1 melléklet 3.6.c.)

335

Wesselényi u. 2.

a 19. számú gyûjtõkémény felújítása,

A közgyûlés nem volt határozatképes (1. melléklet 3.6.b.), hiányos

korszerûsítése

közgyûlési határozat (1. melléklet 3.6.c.)

338

Wesselényi u. 10.

tetrõszerkezet felújítása

Hiányos közgyáûlési határozat, és mûszaki ellenõr hiánya (1. melléklet

340

Wesselényi u.19.

kémény magasítás, bélelés

Hiányos közgyûlési határozat (inkasszó, tartozás 1 melléklet 3.6.c.)

341

Wesselényi u. 26.

a felvonó hajtómûvének cseréje

Két hónapnál nagyobb tartozása van a háznak (1. melléklet 3.4.c.)

342

Wesselényi u. 35.

kémények felújítása

Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)

343

Wesselényi u. 40.

kéményseprõ járda cseréje

Az önrész igazolása rossz (1. melléklet 3.3.a.)

348

Wesselényi u. 67.

körfolyosók vízorrral történõ ellátása

A közgyûlés nem volt határozatképes (1. melléklet 3.6.b.)

3.6.c.)

A 2006. évi Társasházfelújítási pályázat - Támogatási keret felosztása A Budapest Fõváros Erzsébetvárosi Önkormányzat Képviselõ-testületének Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy "A társasházaknak nyújtandó visszatérítendõ kamatmentes és vissza nem térítendõ rehabilitációs támogatásáról szóló" - a 7/2005. (III.1.) számú önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva - a 2006. évi társasházfelújítási pályázat elbírálása során úgy határoz, hogy az Önkormányzat 2006. évi költségvetésében
meghatározott keretösszegbõl a 3. számú táblázatban szereplõ társasházak felújítási munkáit a módosítással együtt a megjelölt összegben TÁMOGATJA.
s. sz.

Társasház

Bizottság által elfogadott munka

Javasolt támogatás

1

Akácfa u.5.

kéményseprõ járda 48 fm cseréje, 1 db kibúvólétra elhelyezése

3

Akácfa u.30.

elektromos fõelosztó szekrény, fõvezeték elágazó dobozok és felszállóvezetékek cseréje, EPH kialakítás

6

Akácfa u.41.

Köt. Hat. VII-412/06 (7 csop.)5 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése, 3 csoport dugulás elhárítása

701 785

7

Akácfa u.43.

felvonóvezérlés átalakítása, frekvenciaszabályozó beépítése, lökésgátlók cseréje

392 000

8

Akácfa u.65.

elektromos fõelosztó szekrény, fõvezeték és felszállóvezetékek, leágazó dobozok cseréje, pincevilágítás felújítása

10

Almássy tér12.

Víz-csatorna pincei alapvezeték cseréje

616 000
1 251 000

1 956 000
842 000
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11

Almássy tér16.

elektromos fõelosztó szekrény, fõvezeték és épületvilágítás cseréje

12

Almássy tér17.

tetõhéjalás 50 m2 cseréje, 20 fm tûzfalkorona átépítése, függõereszcsatorna, falszegély, hófogó csere,
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1 287 000

védõtetõ javítása

792 000
700 000

17

Asbóth u.24.

teljes utcai homlokzat 390 m2 felújítása (390 m2 festés, vakolatjavítás, bádogcserék)

18

Bajza u.1.

teljes lapostetõ 300 m2 szigetelés, 60 fm falszegélybádog, 25 fm függõereszcsatorna cseréje

1 177 000

22

Bajza u.8.

erkélylemezek 42 m2 (6 db) cseréje, korlát visszahelyezése

1 873 000

23

Barcsay u.14.

felvonó függesztõkötés és hajtótárcsa cseréje

199 500

27

Bethlen G. tér3.

függõfolyosó acélgerendaszegély cseréje, 40 fm mûkõszegély és vízorrkképzés, 40 m2 mennyezetvakolat, mázolások

696 000

28

Bethlen G. u.5.

tetõhéjalás részleges 108 m2 cseréje, 10 fm ks. járda, kéményszegély 18 fm

494 000

30

Bethlen G. u.41. 1221000 Ft lomtalanítás, acéllejáró lépcsõ készítése, 20 m2 vakolatleverés, ablakok cseréje

338 000

33

Csányi u.7.

elektromos felszállóvezetékek és elágazó dobozok cseréje II. Emelet

230 000

34

Csengery u.3.

elektromos fõkapcsoló szekrény felújítása, fõvezetékek, elosztószekrény cseréje, EPH kialakítása

37

Csengery u.7.

köt.hat.: VII-1737/2/05. 11 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése

405 000

39

Csengery u.10.

elektromos fõvezeték és épületvilágítási hálózat cseréje, EPH kialakítása

600 000

40

Cserhát u.17.

tetõhéjalás 210 m2 cseréje, függõereszcsatorna, kéményszegély, hófogórács-felújítása, 12 fm ks.járda csere

949 000

41

Cserhát u.20.

köt.hat. VII-810/03 (6 csop) 6 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának

350 000

43

Damjanich u.23. utcai homlokzat teljes felújítása (352 m2 festés, 185 m2 vakolat-javítás, 361 m2 tisztítás)

44

Damjanich u.25/C.1 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése, tetõ udvariszárny részleges
160 m2 héjalás pótlásos átrakása

45

Damjanich u.26/A.teljes utcai homlokzat 640 m2 felújítása (vakolatjavítás, erkélyburkolatok javítása, bádogcserék, mázolás)

46

Damjanich u.26/B.teljes utcai homlokzat 690 m2 felújítása (vakolatpótlás, javítás,
mûkõlábazat-javítás, festés, mázolás, elõlépcsõ-pótlás)

47

1 580 000

3 000 000
792 000
2 734 000
2 833 000

Damjanich u.27. függõfolyosó magas-fszt. feletti szakasz 46 m2 burkolatcsere,
kentszigetelés, vízorrképzés, mennyezet-vakolat pótlás

584 000

48

Damjanich u.28/A.elektromos épületvilágítási hálózat és lépcsõházi fõ ill. felszállóvezetékek cseréje

440 000

49

Damjanich u.29. Víz-nyomó pincei alapvezeték cseréje, kp-i fûtésvezeték-csonkok szanálása

349 000

50

Damjanich u.31/B elekromos fõelosztószekrény és épületvilágítási szekrény cseréje

257 000

52

Damjanich u.32. elektromos elágazó dobozok cseréje, elõkészítõ vésési munkák

404 000

53

Damjanich u.33. 12 db kéménycsoport tetõn kívüli szakasz átépítése, 8 csop. fugázás, magasítás

800 000

54

Damjanich u.35. udvari homlokzat 375 m2 felújítása (elektromos vez. csere,
ereszdeszkázás, vakolatpótlás-javítás, téglalábazatpárkányok jav., mázolások

3 490 000

55

Damjanich u.36. kötelezõ határozat: VII-565/05. (43 csop) 31 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése

1 500 000

57

Damjanich u.47. elektromos fõelosztó szekrény és fõkábelek cseréje, EPH kialakítása

616 000

64

Dembinszky u.22. tetõhéjalás (98 m2) részleges cseréje, bádogok felújítása

625 000

65

Dembinszky u.50. tetõszerkezet fõszaruállás kötõgerendái, 12 db hevederes megerõsítése, légakna, tûzfalkorona, 3 fm átépítése

541 000

67

Dob u.12.

7 db kéménykürtõ megmagasítása, ké. tisztítóajtók elhelyezése

162 000

68

Dob u.15.

10 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése, 15 fm ks.járda javítása,
80 m2 tetõhéjalás pótlásos átrakása, 32 fm falszegély, 18 fm hajlatbádogcsre

840 000
502 000

69

Dob u.20.

teljes értékû tetõhéjalás 290 m2 pótlásos átrakása, 39 m2 bádogszegély, 68 fm kéményszegély cseréje

70

Dob u.24.

22 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése,
30 fm tûzfalkorona átrakása, 40 fm kéményseprõ járda javítása

700 000

71

Dob u.51.

függõfolyosók szegélyjavítás, vízorrképzés, korlátláb-befogás kiképzése

783 000

73

Dob u.53.

köt.hat.: VII- , tûzfalszakasz (32 m2) átépítése, 4 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése

1 000 000

74

Dob u.66.

tetõhéjalás 650 m2 pótlásos átrakása lécezés cseréjével

1 050 000

76

Dob u.86.

tetõhéjalás részleges 181 m2 felújítása (héjaláscsere,
pótlásos javítás, 16 fm tûzfalkorona átrakás, függõereszcsatorna, felszegély, hófogó felújítása)

79

Dohány u.16-18. 8 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése, 15 kürtõtoldás, 7 duguláselhárítás

81

Dohány u.46.
Dohány u.56.

712 000

felvonóvezérlés átalakítása, hajtómû-motor-kuplung-kabinajtók-mozgókábel-vezetõsín-ellensúly
és tablók cseréje, felvonó és kapcsolódó villamosítási munkák

83

1 200 000

elektromos fõkapcsoló szekrény és fõvezeték épületvilágítási hálózat cseréje

2 206 285
831 000
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84

Dohány u.58-62. utcai homlokzat 600 m2 felújítása, díszjavítás, bádogcserék, festés, mázolások

4 447 000

86

Dohány u.73-75. elektromos fõelosztó szekrény átszerelése, fõvezeték és felszállóvezetékek cseréje, EPH kialakítása

1 409 000

94

Dózsa Gy. út10.

elektromos fõvezeték, felszállók és épületvilágítás cseréje

1 300 000

95

Dózsa Gy. út12.

1 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átrakása, 10 m2 tetõléc csere, 28 fm k.s. járda megerõsítése

100

Erzsébet körút4. tetõhéjalás pótlásos átrakása 485 m2, 34 fm udvari ereszalj, védõtetõ bontás (veszélyelhárító), hajlat,
falszegély, függõereszszegély és csatorna, 12 fm szarufa cseréje

107

Erzsébet körút23. tetõhéjalás részleges 60 m2 pótlásos átépítése, tûzfal-vakolat javítása 44 m2

108

Erzsébet körút26. függõfolyosók felújítása, 3 m2 vb lemez, 3 db acélgerendás aláfogás,
280 m2 kõlemez javítása, korlátjavítás, mázolás

221 000
1 266 000
477 000
450 000

109

Erzsébet körút28. köt.hat. VII-320/06 2 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése, 24 fm ksjárda cseréje

574 000

110

Erzsébet körút34. 5 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése, aknafalkorona átépítés (27 fm)

115

Erzsébet körút56. 3 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése

116

Erzsébet körút58. elektromos fõelosztó szekrény átszerelése, fõvezeték, elosztódobozok és felszállóvezetékek cseréje

118

Garay tér12.

kéményseprõ járda (22 fm) cseréje, 1 db kéménycsoport visszabontása, 10 fm kéménymagasítás

120

Garay u.16.

teljes utcai homlokzat felújítása (120 m2) klinker burkolat csiszolás, fugázás, vakolatjavítás, kõporvakolás+festés

1 450 000

122

Garay u.40.

utcai homlokzat felúj. (díszek, vakolatok pótlása, függõereszcsatorna cseréje, 297 m2 festés, mázolások

1 297 000

128

Hársfa u.10/C.

elektromos fõelosztó szekrény cseréje, EPH kialakítása

881 000

129

Hársfa u.24.

víz nyomó pincei alapvezeték cseréje

350 000

132

Hársfa u.27.

utcai homlokzat felújítása (312 m2 festés, 5 m2 vakolatjavítása, lábazatburkolat tisztítás)

134

Hársfa u.34.

35 fm kéményseprõ járda cseréje

135

Hársfa u.39.

20 fm kéményseprõ járda átépítése, 38 fm pótlása, 26 fm kéménykürtõ magasítása

138

Hernád u.14.

2 db kéménycsoport égéstermékvisszaáramlás elhárítása+1 db kéménycsoport tetõn kívüli szakasz

1 000 000
482 000
1 505 634
526 000

1 247 000
350 000
1 496 000

fugázása + tetõbádogok karbantartása, 5 fm balesetveszélyes tûzfalkorona átépítése

232 000
289 000

139

Hernád u.15.

elektromos elosztó szekrény biztosítékai, csatlakozószekrény cseréje, épületvilágítás karbantartása

140

Hernád u.19.

köt.hat. VII-917/06 (veszélytel. szv. megerõsítés) függõfolyosók tartószerkezeti cseréje (40 db acélgerenda)
új vb. lemez, 96 m2 kerámiaburkolat, vízorrképzés, korlát átépítése, mázolás

3 950 000

143

Hernád u.26.

köt.hat. VII-1137/05 (6 csop) 6 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése

145

Hernád u.33.

udvari hátsó félnyeregsík részleges tetõhéjalás 90 m2 átrakása, pótlása, bádogok javítása

146

Hernád u.43.

tetõhéjalás 250 m2 cseréje, függõereszcsatorna, falszegélybádog felújítása

148

Holló u.1.

12 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése 40 fm ks.járda javítás

900 000

149

Holló u.15.

kéményseprõ járda (70 fm) átépítése, légörvényes kéménykürtõk toldása (16 fm)

900 000

150

Huszár u.6.

teljes függõfolyosó burkolatcsere, mennyezetvakolat pótlása, 165 m2 homlokzati falfestés, mázolások

700 000

151

István u.3.

teljes értékû tetõ, tetõhéjalás 260 m2 cseréje, függõeresz-csatorna és szegély, hajlatbádog felújítása,

155

István u.9.

5 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszá-nak átépítése, 130 fm tûzfalkorona átrakása, kéményseprõ

3 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése
járda felújítása 49 fm

650 000
642 000
1 012 000

1 504 000
1 200 000

156

István u.12.

köt.hat. VII-922/05 (4 csop) II. ütem, 3 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése

426 000

158

István u.41.-43

14 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése

940 000

160

István u.45.

4 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése

501 000

161

Izabella u.6.

13 db kéménycsoport tetõn kívüli szakszának átépítése

1 000 000

162

Izabella u.11.

felvonó függesztõkötele, motorcsapágy, fék-kuplung, lökésgátló cseréje, hajtó tárcsa javítása

1 210 596

163

Izabella u.30.

Víz nyomó- és szennyvízcsatorna - alagsori -

985 000

167

Jósika u.13.

szennyvízcsatorna udvari szakasz cseréje

286 000

168

Jósika u.15.

köt.hat.: VII-1743/05. 55 m2 tûzfalszakasz átépítése

586 000

170

Jósika u.29.

teljes tetõhéjalás 592 m2 cseréje, 4 db kéménycsoport tetõn kívüli szakasz átépítése,
70 fm tûzfalkorona átrakása, 40 fm függõereszcsatorna, 32 fm falszegély cseréje

172

Kazinczy u.8.

köt.hat. VII-637/2/06. (3 csop+2 léö) 5 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése,

174

Kazinczy u.11.

300 m2 utcai homlokzat felújítása (díszjavítás, tetõterasz, mellvédfalcsere, párkánybádogok, ereszcatorna,

1 csoport magasítása, tetõhájalás részleges, pótlásos átrakása (900 m2)
lefolyóvezetékek pótlása, ereszdeszka cseréje)

3 774 000
1 273 000
5 498 000
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175

Kazinczy u.28.

teljes utcai homlokzat 200 m2 felújítása (vakolat, lábazatvako-lat pótlás, dísz- erkély-korlát javítás, festés,

176

Kazinczy u.30.

elektromos fõvezeték falbahelyezéses cseréje (kapualjban)

177

Kazinczy u.32.

kötelezõ határozat: VII-647/06 (2 csop) 9 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése,
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mázolás, ablakpár-kánybádog-csere)

64 fm tûzfalkorona átalakítása, kéményseprõjárda korlátjavítás

1 315 000
321 000

515 000

179

Károly krt.3/A.

felvonók - 2 db vezérlés átalakítása mikroprocesszoros típusúra (duplex vezérlés)

2 997 000

180

Károly krt.3/C.

tetõhéjalás részletes cseréje 100 m2, 24 fm tûzfalkorona átépítése, függõereszcsatorna, hófogó felújítása

1 773 000

181

Károly krt.5.

felvonók - 3 db felújítása, 1 db felvonó vezérlés átalakítása, függesztõ kötelek, hajtótárcsa, HM-MOTOR
csapágyak cseréje

1 533 000

182

Károly krt.21.

erlektromos fõelosztó szekrény és biztosítók cseréje

185

Kertész u.4.

5 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése, utcai tetõsík 45 m2 héjalás cseréje

1 033 000

190

Király u.17.

hátsó udvari sík, tetõhéjalás részleges 161 m2 cseréje, 20 fm tûzfalkorona, ereszdeszkázat átrakása

1 283 000

192

Király u.43-45.

teljes tetõhéjalás 470 m2 cseréje, függõereszcsatorna, falszegély, hófogó felújítása

1 971 000

193

Király u.51.

utcai homlokzat részleges felújítása (díszjavítás, vakolatpótlás 840 m2 festés)

2 500 000

194

Király u.69.

452 m2 tetõhéjalás cseréje, 5 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának és 6 fm tûzfalkoronának átépítése

3 000 000

195

Király u.75.

930 m2 utcai homlokzat felújítása, festése, 249 m2 vakolás, párkánybádogcsere

2 546 000

197

Király u.99.

4 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése, 34 fm tûzfalkorona átrakása, 10 fm kéményseprõ
járda javítása

776 000
349 000

199

Kisdiófa u.11.

felvonó függesztõ kötele, járószék ajtó cseréje, fülkeburkolat, görgõk felújítása

202

Klauzál tér2.

tetõhéjalás 360 m2 és falszegélybádogok cseréje

203

Klauzál tér12.

függõfolyosó kõlemezek varrásos ragasztása, szegélyek impregnálása, 2 db konzol pótlása, felület érdesítése,
kezelése és dilatációképzés

208

Klauzál u.30.

Madách I. út7.

Madách I. út9.

1 926 000

978 000

bírósági ítélet vrh. Lapostetõ átépítése (108 m2) szigetelés és födémrétegrend cseréje, attikajavítás,
ideigl. védõtetõ (balesetelhárító)

213

1 480 000

tetõ részleges felújítása (udvari síkok 182 m2 héjaláscsere, 46 fm szegély, 8 fm hajlatbádog,
18 fm hófogórács csere)

212

286 000

5 000 000

felvonó vezérlõblokk mozgókábelek, hívó és fülketablók, fülkeajtó cseréje

912 500
460 000

217

Marek J. u.18.

elektromos fõvezeték és elosztó dobozok cseréje

219

Marek J. u.30.

tetõ II. ütem tetõszinti felújítás, 4 db kéménycsoport tetõn kívüli szakasz átépítése, 134 m2 héjalás részleges
cseréje, kéményseprõ járda, bádogozások javítása

1 200 000

220

Marek J. u.31.

elektromos fõelosztó szekrény cseréje, elosztószekrények és dobozok átszerelése, EPH kialakítása

357 000

223

Marek J. u.32.

függõfolyosó részleges megerõsítése, kõlap aláfogás, szegélygerenda, korlát javítása

537 000

224

Marek J. u.37.

3 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése, kéményseprõ járda felújítása

1 000 000

226

Marek J. u.41.

elektromos épületvilágítási hálózat és kapcsolóautomata cseréje (közlekedés alapszintje)

233 000

229

Murányi u.4.

2 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése, 8 m2 tûzfalszakasz átrakása

612 000

230

Murányi u.26.

szennycsatorna udvari szakasz cseréje

408 000

233

Murányi u.46.

8 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése, 71 fm tûzfalkorona átrakása

1 000 000

234

Murányi u.55.

827 m2 udvari homlokzat felújítása, 153 m2 vakolatjavítás, 827 m2 kõporozás és festés

1 933 000

237

Nefelejcs u.8.

víz-csatorna alapvezeték cseréje

1 839 000

239

Nefelejcs u.30.

elektromos fõkapcsoló szekrény , fõvezeték, épületvilágítás cseréje, EPH kialakítása

1 313 000

242

Peterdy u.11.

tetõhéjalás részleges (utcai sík) 105 m2 cseréje, fekvõereszcsatorna, hõfogócsere

709 000

243

Peterdy u.14.

köt.hat. VII.-1052/03 (3 csop) 3 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése, ks. járda cseréje

687 000

245

Peterdy u.29.

elektromos csatlakozó szekrény, fõvezeték, elosztó dobozok cseréje, EPH kialakítása

821 000

247

Peterdy u.31.

3 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése

538 000

249

Peterdy u.34.

I. ütem, födszint, I. emelet, elektromos fõvezeték, felszállóvezetékek, elosztódobozok cseréje, EPH kialakítása,
2 db közös mérõhely szerelése

1 629 000
4 574 000

250

Peterdy u.39.

utcai homlokzat felújítás 512 m2 , homlokzat, vakolat és festés, függõereszcsatorna, ereszdeszkázás cseréje

253

Péterfy S. u.3.

köt.hat. VII-1775/01 (2 csop) 2 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése,
tûzfali kéménycsop. fugázása

377 000
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254

Péterfy S. u.7.
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EREDMÉNYEK

I. ütem (2 felsõ szint) teljes függõfolyosó 149 m2 burkolatcsere, szigetelés, vízorrképzés,
mennyezetvakolatpótlás, oromfal vakolatjavítás, oromfal homlokzatfröcskölés, mázolások

1 623 000
829 000

255

Péterfy S. u.17.

2 db utcai erkélyfelújítás, mellvédfal átépítése, korlátpótlás, vakolás, könyöklõbádogcsere

257

Péterfy S. u.32.

utcai homlokzat felúj. (díszvakolat, vakolat pótlás, függõereszcsatorna, párkánybádogok cseréje, 282 m2 festés,
mázolások)

1 512 000

265

Rákóczi út38.

tetõhéjalás 273 m2 cseréje, 21 m függõereszcsatorna és 55 fm falszegély felújítása

1 480 000

268

Rákóczi út62.

tûzfal 500 m2 vakolása, leverése, kõporos felület képzése

1 848 000

270

Rákóczi út74-76. 430 m2 lapostetõ szigetelése, szellõzõ-kéménypillérek fugázása, függõereszcsatorna és szegély cseréje

271

Rákóczi út86.

440 m2 tetõhéjalás felújítása, 42 fm falszegély

993 000

275

Rejtõ Jenõ u.6.

teljes körû tetõhéjalás 400 m2 cseréje, szarufák, szelemenek kiváltása, bádogozási, ereszdeszkázás felújítása

800 000

276

Rottenbiller u.12. utcai épületszárny udvari sík - teljes értékû - tetõhéjalás 286 m2 cseréje, falszegély, kibúvók,
világítóablakok cseréje

1 643 000

1 333 000

278

Rottenbiller u.54 elektromos fõelosztó szekrény és vezeték cseréje, EPH kialakítása

280

Rózsa u.8.

288

Rumbach S. u.10/A. 1 db kéménycsoport tûzfali elhúzott szakasz átépítése

349 000

289

Rumbach S. u.10/B 2 db kéménycsoport tetõn kívüli szakasz átépítése, kéményseprõ járda csere

568 000

291

Síp u.5.

felvonó függesztõkötelek, fülkeajtó, vezérlõhajtómû tárcsa, fülketabló cseréje

730 000
1 795 000

függõfolyosó III. emeleti szegélyjavítás, vízorrképzés, 49 m2 burkolatcsere és mennyezetvakolat pótlása,
korlátjavítás

935 000

293

Síp u.17.

utcai homlokzat 265 m2 felújítása, díszek, vakolat, ereszalj javítása, mázolások

3 015 120

294

Százház u.20.

pince feletti acélgerendás födém megerõsítése fesztáv felezõ alapkiváltó gerenda, ablak áthidalók támasztása

674 000

297

Szinva u.4.

erkélyszerkezet és burkolat cseréje, vízorrképzés, mennyezetvakolás, díszek helyreállítása

867 000

300

Szövetség u.5-7. tetõhéjalás 202 m2 felújítása, másik síkon hajlatbádog cseréje, falszegély, hófogórács felújítása

790 000

304

Szövetség u.17.

(IV-V. em-i) függõfolyosók 32 m2 burkolatcseréje, kentszigetelés, vakolatjavítás, vízorrképzés, mázolások

641 000

305

Szövetség u.22.

48 m2 tûzfalszakasz átépítése

307 720

306

Szövetség u.29-31.tetõhéjalás 540 m2 cseréje, faszerkezetek fertõtlenítése

307

Szövetség u.30/C. elsõ ütem függõfolyosók - 1,5 szint - szegélygerendák megerõsítés, 60 m2 burkolatcsere, mázolás

500 000

309

Szövetség u.45.

utcai homlokzat felújít. (290 m2 kétrétegû vakolás, párkánybádog-csere

806 000

311

Thököly út5.

elektromos fõelosztó szekrény és fõbiztosíték, lépcsõházi elosztószerkény cseréje

619 000

313

Thököly út7.

2 db kéméncycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése, 30 fm ks. járda cseréje

462 000

315

Thököly út11.

függõfolyosó I. em. szegélybeton és 36 m2 burkolatcsere, vízorrképzés, korlátbekötések jav.

559 000

316

Thököly út14.

I. ütem elektromos fõelosztó szekrény és fõvezeték cseréje, EPH kialakítása

323

Thököly út28.

7 db kéménycsoport tetõn kívüli szakaszának átépítése

900 000

324

Thököly út30.

tetõhéjalás 252 m2 felújítása, 100 m2 új, 152 m2 pótlásos átrakás, falszegélybádog cseréje

938 000

325

Thököly út34.

tetõhéjalás részleges cseréje 100+60 m2, 20 fm függõereszcsatorna, hófogó cseréje

1 050 000

330

Verseny u.18.

10 m2 függõfolyosó födémcsere, 134 m2 szigetelés és burkolatcsere, korlátátépítés, mázolások

1 609 000

331

Vörösmarty u.3/A. kéményseprõ járda 22 fm kiépítése

332

Vörösmarty u.14. elektromos fõ- és felszállóvezetékek, elosztó dobozok épületvilágítás cseréje

1 643 000

339

Wesselényi u.11. utcai homlokzat 2600 m2 felújítása (600 m2 vakolatjavítás, 2600 m2 festés, bádogok cseréje)

4 987 000

346

Wesselényi u.57. Víz-csatorna pincei alapvezeték cseréje

623 000

347

Wesselényi u.65. 389 m2 tetõhéjalás felújítása, 155 m2 héjaláscsere, 234 m2 pótlásos átrakás, hajlatbádog, falszegély javítása

889 000

1 800 000

1 361 000

207 000

189 975 140
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Árpád-házi
Szent Erzsébet plébánia
1074 Rózsák tere 8. Tel./fax.: 322-4117
Június 23-án, pénteken Jézus Szíve ünnepe, 17,40-kor
litánia. Június 27-én, kedden Szent László király, kápolnánk védőszentjének ünnepe. Egész napos szentségimádás, 17 órakor szentóra. Június 29-én, csütörtökön,
Szent Péter és Pál apostolok ünnepe. Július 7-én, pénteken betegeinket a szokásos módon meglátogatjuk. Az
esti szentmise után szentóra. Július 11-én, kedden Szent
Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe.
NYÁRI TÁBORAINK:
· Plébániai hittanos tábor Diósjenőn július 3-8-ig.
· Óvodás tábor Kisorosziban július 10-16-ig.
· Napközis tábor július 17-28-ig, mindkét héten hétfőtől péntekig.
· Iskolai hittanos tábor Badacsonytomajban augusztus 16-20-ig.
Felhívjuk kedves Testvéreink figyelmét, hogy a vakáció
alatt, június 25-től augusztus 27-ig a vasárnap 9 órai diákmise elmarad.

Görög katolikus egyházközség

Pünkösd utáni vasárnapok
Az év vasárnapjainak nagy
részét „pünkösd utáni vasárnapok” kifejezéssel jelöli
meg egyházi naptárunk. A
II. vatikáni zsinat előtt a római katolikus naptárban is
szerepelt ez a kifejezés, de
felváltotta az „évközi vasárnapok” forma. A pünkösd
utáni első vasárnap mindenszentek vasárnapja, s egyben
a változó ünnepek sorozatának zárónapja. Az ezt követő
vasárnapon életbe lép a vasárnapi énekeskönyv - másként nyolchangú énektár, görögül: ochtoikosz - folyamatos használata. Ez valamikor
önálló énekeskönyv, önálló
kötet volt a görög eredetiben,
ma mint a használatban lévő
énekeskönyvünk megfelelő
fejezetével találkozunk.
Miért
nyolchangú?
Egyházunk dallamkincse
nyolc dallamcsoportra oszlik, s ezeket számozva említjük az első hangtól a
nyolcadikig. Naptárunk jelöli, hogy hányadik vasárnapon, hányadik hang van
használatban, s ez folyamatosan ismétlődik. A vasár-

napi énekeink egyébként a
feltámadásról szólnak.
Az egyes „hangokon”
belül még számos dallam
él, melyek a nap különböző
istentiszteletein nem egyformán érvényesülnek. Igazából ezt a szertartásokon
való rendszeres részvétellel
és az énekeskönyv használatával lehet megtanulni.
Első pillanatra talán bonyolultnak tűnik, de valamikor
hallomásból s gyakorlatból
tanulták meg híveink, sőt
még a kántorok is. Rózsák
terei templomunkban kijelző tábla van elhelyezve,
melyen sorrendjükben szerepelnek az énekeskönyv
oldalszámai. Ezek az oldalszámok - bár az elmúlt fél
évszázad alatt énekeskönyvünk több kiadásban is
megjelent - nem változtak.
Harminckét pünkösd
utáni vasárnap van, melyet
egyes kiemelt vasárnapok
karácsony és vízkereszt táján megszakítanak, de a 32dik mindig az év húsvétja
előtti 11-dik vasárnap.
Dr. Sasvári László

Mindenkit szeretettel várunk a Presbiteriánus
Misszió alkalmaira: szerda 18 óra bibliaóra, vasárnap 10.30 óra Istentisztelet. Cím: 1074 Rákóczi út
78. I/4. Tel.: 322-9317, www.reformatus.org
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Szent László király
Június 27-én ünnepeljük
Szent László királyunkat.
Templomunkban ezen a
napon minden évben egész
napos szentségimádást tartunk. Egyházközségünk
számára kiemelt jelentőségű Szent László napja, mert
templomunk kápolnája amely a főoltártól jobbra
nyílik, és ahol a téli hidegben a hétköznapi szentmiséket tartjuk - Szent László
tiszteletére van felszentelve. Ő kápolnánk védőszentje.
Különleges bizalommal kérjük a szent király
égi közbenjárását templomunkért, egyházközségünkért. Imáinkba belefoglaljuk kérésünket, hő vágyunkat, hogy gyönyörű műemlék templomunk restaurálása minél sikeresebben folytatódhasson. Nagy szomorúságunk ugyanis, hogy
egyre kevesebb állami támogatást kapunk, ami
nagymértékben lassítja a
belső tér munkálatainak folyamatát.
Azoknak a kedves jótevőinknek, akik lehetőségeik szerint eddig is támogatták alapítványunkat, hálásan köszönjük adományaikat. A Jóisten áldása legyen
jutalmuk
nagylelkűségükért.

Szent László királyunk égi közbenjárását
nemzetünk életéért is
buzgón kérjük. Az ő uralkodása idején is számos
gonddal, nehézséggel telt
idők voltak. A szent király sikerrel oldotta meg a
problémákat. Erőt merített rendíthetetlen hitéből.
Minden megoldásra váró

kérdésével imádságos
buzgósággal fordult a
Mennyei Atyához, bizalommal kérve eligazító
útmutatását.
Szent László ünnepe
mintegy a nyári kikapcsolódás, jól megérdemelt pihenés nyitánya is.
Szűcs Gizella
Szent Erzsébet Plébánia

Emlékezzünk!
Idén két súlyos veszteség érte az Erzsébetvárosban működő civil szervezetek
közösségét.
Néhány hónapja hosszú betegség után
elhunyt dr. Reményi Géza, a Magyarországi Cigányok Igazság Szövetségének elnöke, az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek
Szövetségének alapító tagja, évekig elnökségi tagja. 1994-től 98-ig elnöke volt az
Erzsébetvárosi Roma Kisebbségi Önkormányzatnak és ugyanebben az időszakban
tagja volt az Erzsébetvárosi Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának.
Kora ellenére - míg egészsége engedte
- lelkesen és fáradhatatlanul dolgozott a rászorulók megsegítésén, sokat tett a cigány
kultúra népszerűsítéséért.
Hitte és vallotta, hogy cigánynak lenni
nem sorscsapás, akarattal és szorgalommal bárki megfelelő helyet és megbecsülést képes kivívni a társadalomban. Ezt sa-

ját példájával igazolta. Állatorvosként
ment nyugdíjba.
Az elmúlt hónapban lett fiatalon tragikus autóbaleset áldozata Pekker Erika, a
Juni - Sport Alapítvány elnöke. Célja volt,
hogy az alapítvány segítségével támogassák azokat a fiatal, tehetséges sportolókat,
akik szerény anyagi lehetőségeik miatt
nem jutottak volna el számukra jelentős
versenyekre, vagy felkészülésüket abba
kellett volna hagyni.
Tevékenyen vett részt a kerületi civil
közéletben. Rendre megjelent a kerületi civil és önkormányzati rendezvényeken,
hasznos tanácsaival, bátor vélemény nyilvánításával társait, a civil közösséget kívánta szolgálni.
Emlékezzünk rájuk szeretettel és tisztelettel!
Erzsébetváros Önkormányzata
és az erzsébetvárosi civil
szervezetek

KERÜLETI
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Nemzetközi
verseny dobogósa
Hupczik Vivien, az Alsóerdősor utcai iskola
harmadik osztályos tanulója túl van élete első kül-

földi megmérettetésén. A
szertonász kislány Prágában, Eva Bosakova olimpiai bajnok emlékére rendezett nemzetközi versenyen tette le névjegyét,
ahol az előkelő harmadik
helyezést érte el. Ezt követően,
teljesítménye
alapján a Budapest Bajnokság gyermek I. osztály
haladó korcsoportjában,
csapatban az első, egyéni
összetettben pedig a dobogó második fokát foglalta el. Vivien számára a
nyár nem csak pihenéssel
telik, a hangsúly az edzésre és az edzőtáborokra helyeződik, ősszel pedig jöhetnek az újabb megmérettetések.
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KÖZÉLET

Sportolóit díjazta az egyesület

Átadták az Év MTK-s sportolója címet

Az Év MTK-s sportolója címet Kovács Katalin vette át Hunvald Györgytõl

A 118 éves MTK sportegyesület május utolsó
napján tartott éves beszámoló küldött közgyűlésének alkalmával első ízben
ítélték oda az „Év MTK-s
sportolója” címet, amelyet
a többszörös Európa-, Világ- és Olimpiai bajnok kajakozó Kovács Katalin érdemelt ki. Kiváló sporttevékenységét az elnökség
aranygyűrűvel jutalmazta.
A sportoló emellett elnyerte az „MTK Örökös Bajnoka” címet is. Emlékplakettet kaptak az egyesület

tizenkét szakosztályának
legeredményesebb versenyzői is, akiket a közgyűlés keretein belül ünnepélyesen köszöntöttek a
megjelentek.
A díjazottak között
voltak olyan nemzetközileg is elismert MTK-s
sportolók is, mint a vívó
Hormay Adrien, az ökölvívó Káté Gyula, a műkorcsolyás Pavuk Viktória, a
teniszező Nagy Kyra, a vitorlázó dr. Hajdu Balázs és
a torinói sakk olimpián
résztvevő, az MTK színeit

képviselő Gara Anita is.
Díjat kapott még ifj.
Pignikczki László asztaliteniszező, dr. Németh Ilona evezős, Facskó Edina
távolugró atléta, Szőke
Áron teak-wondós, Mátyás Márton gyorskorcsolyás továbbá Antal Imola
és Mayer Dániel jégtáncosok.
A díjakat a klub elnöke
Hunvald György polgármester adta át a sportegyesület Erzsébet körúti székhelyén megrendezett eseményen.

HÁROM ELSÕ HELYEZÉS. A Magyar Látványtánc Szövetség országos bajnokságán a legjobbaknak járó
kupák közül, hármat is a Janikovszky Éva Mûvészeti Általános Iskola Mirizo Dance tánccsoport érdemelte ki a zsûri döntése szerint. Szóló kategóriában Russzó Alexandra
(képünkön) lett az elsõ, míg csoportos kategóriában a
Mirizo két koreográfiájával is az elsõ helyen végzett.

„Miénk itt a Tér”!
Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház és a művelődési
bizottság jóvoltából zenés
családi napot rendeznek a
Zene Világnapja alkalmából, június 21-én 14 és 22
óra között a Kéthly Anna
téren. Az érdeklődőket figyelemreméltó zenei kínálattal várják. Fellépők: az
Erzsébetvárosi Cigányzenekar, a Molnár Antal Zeneiskola ütő-együttese, a
Múzsa Kamarazenekar
(népszerű komolyzenével),
a Törekvés Táncegyüttes
(népitánccal, muzsikával),

a Sabbathsong Együttes
(klezmer zenével), az Evica
Csoport (népszerű musical
betétekkel), a Beste Zenekar (magyar népzenével), a
Carmine Celebrat Kórus
(népszerű kórusmuzsikával), Bódy Gyula harmonikaművész és együttese, az
Agostons World Music Zenekar (népzenei ihletésű világzenével), Patrício Baeza
Band (forró latin ritmusokkal). A gyermekek számára
játszóházat, kézműves foglalkozásokat tartanak. Mindenkit szeretettel várnak!

Patikacsomag - a védõnõ tanácsai
A szünidő egy részét
sok gyermek tölti
nyári táborban. A táborozáshoz a kerületi
védőnői
szolgálat
munkatársa
által
adott ajánlásokat az
alábbiakban olvashatják.
A táborozás előtt kérjen a
szülő gyermekének igazolást a gyermekorvostól,
melyen legyen feltüntetve
a gyermek esetlegesen előforduló krónikus betegsége, a folyamatosan szedett
gyógyszer neve, allergiája
(gyógyszer, étel, stb.), továbbá az utolsó Tetanusz
emlékeztető oltás időpontja. Ha 14 éven aluli a gyermek és otthonról visz
gyógyszert, célszerű azokat - névvel és használati

utasítással - leadni a kísérő
tanárnak. Az ajánlott készenléti gyógyszerek: lázcsillapító, hasmenésre, hányingerre való gyógyszerek, görcsoldó, allergia
gyógyszer. Célszerű az
évek során bevált tablettákat vinni.
Sérülésre ajánlott, recept nélkül vásárolható
sebfertőtlenítőt, kötszert,
gyorstapaszt vinni. A sérült, horzsolt felületeket
ajánlatos bő, folyóvízzel lemosni, majd sebfertőtlenítővel (Betadin) fertőtleníteni és steril gézzel vagy
gyorstapasszal befedni.
Rovarcsípés esetén a
bőr ecsetelésére recept nélkül kapható úgynevezett
rázókeverék vagy Fenistil
gél ajánlott. Kullancscsípés

esetén a gyerekek mindenképpen kérjék felnőtt segítségét az eltávolításhoz.
Fontos a gyerekeket megtanítani arra, hogy esténként, fürdésnél vizsgálják
át a saját testüket.
Gyomorhurut, bélfertőzés esetén lényeges a diéta. Ilyenkor ne egyen a gyerek tejet és húsféléket, viszont fogyasszon minél
több teát, folyadékot, illetve mihamarabb keressék
fel az üdülő közelében lévő
orvosi ügyeletet.
Fontos, hogy minden
gyermeknél legyen a már
kipróbált, magas faktorszámú napozókrém, amelyet
főként vízparton használjanak rendszeresen.
Hovány Győzőné, védőnő
kerületi védőnői szolgálat
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H I R D E T É S F E LV É T E L : G A R AY
 KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT: dugulás elhárítás, víz-, villany-, gáz-, fűtésszerelés
és gázkészülék javítás anyagbeszerzéssel, garanciával. Tel.: 321-1826
 LAKOSSÁGI GYORSSZERVIZ. Teljes
körű gázkészülék javítás, gépi duguláselhárítás,
víz-, villanyszerelés 0-24-ig, hétvégén is! Tel.:
321-8082, 06(20)396-9196
 Erzsébetvárosi gyorsszerviz: teljes körű gázkészülék javítás, fűtésszerelés, dugulás-elhárítás,
víz-, gáz-, villanykészülékek javítása 0-24 óráig,
hétvégén is. Tel.: 321-3174, 06(70)609-2550
 Dugulás elhárító gyorsszerviz 0-24 óráig,
hétvégén is, teljes körű víz-, gáz-, fűtés, villanyszerelés. Tel.: 06(20)350-3600, 322-1036
 Kőműves burkolási, festés-mázolási munkálatokat, teljes lakásfelújítást vállal. Tel.: 210-6130,
06(20)426-3626
 Vállalkozó vállal vízszerelés, fűtésszerelés, gázszerelés átalakításokat, dugulás-elhárításokat, ingyenes kiszállás, kőműves munka, burkolás és komplett
lakásfelújítást, nagyobb munka esetén a nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény. Tel.: 06(20)9125-128
 Tv, cd javítás garanciával, kiszállási díj nélkül,
javítás esetén. Tel.: 210-4281, 06(30)394-4090
 AVON tanácsadó nőnek regisztráltassa magát
SMS-en. Mintacsomaggal üdvözöljük személyesen.
Tel.: 06(20)9515-742
 Fogyjon Hypoxitrainerrel, infra-szaunával,
vacumos testkezeléssel, aromaterápiás fáslizással +
kozmetika. VII. Barcsay u. 8. Tel.: 342-2904,
06(20) 9515-742
 KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! INGYENES pótkocsi, dobozok! Bauer-Teher Tel.: 2921612, 06(30)944-3717
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 MELLÉKJÖVEDELEM! 80.000 Ft/hó wellnessben kötetlenül, otthonából irányítva, korhatár,
ügynökösködés nélkül. Tel.: 409-0585, 06(70)6057337, tromvari@t-online.hu
 Fogsorjavítás megvárható! Fogpótlások kedvező áron. Gyulai, Erzsébet krt. 51. f/5. Tel.: 342-3429,
06(30)231-1519
 Mindenkinek lehet párja, csak a megfelelő
helyen kell keresnie! Társkeresés, rendezvényszervezés! Tel.: 302-7324
 Villanyszerelő, tapasztalt ELMŰ nyugdíjas hibaelhárításokat, villanyfűtés, bojler javításokat, korábbi veszélyes szerelések bemérését, dokumentálását,
azok javítását garanciával vállalja. . Tel.: 337-0338,
06(70)259-0089 Tessék megőrizni!
 Színes televíziók helyszíni javítása, kiszállási díj
nélkül. Puska Géza 342-6425 (üzenetrögzítő is)
 Vízóraszerelés, egyéb vízvezeték szerelés, gázkészülék javítás. Tel.: 251-4912
 Redőny, reluxa, harmonikaajtó, rolettaszerelés,
javítás hétvégén is! Tel.: 261-7298, 06(30)318-5217
 Pedikűr, manikűr, lábmasszírozás a kerületben.
Zsóka, Tel.: 06(30)250-5774. Hívjon bizalommal,
házhoz is kimegyek!
 Televíziók javítása, készülékek beállítása, összehangolása helyszínen, megbeszélt időpontban. Zsolnai Zsolt, tel.: 2286-187, 3121-455, 06(20)3422-181
 Zármester! Gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, betörésvédelem, lakatosmunkák, galériakészítés! Tel.:
06(30)9613-794
 Órajavítás, antik órák restaurálása, esetleg odavisszaszállítással. Órák, elemek, csatok óraszíjak
(erős csuklóra is). Tel.: 06(70)505-5620, VII., Garay
u. 45. Üzletház. Web: www.jungoras.hu
 Államilag elismert dajka pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensképzés. Kasza Szakképzés
06(1)276-5918

 LÉPCSŐFELÚJÍTÁS porelszívással, kő-, műkőlépcsők, lépcsőpihenők felújítása szakcég által,
garanciával. Tel.: 420-4616, 06(30)9480-241
 Nőgyógyászati magánrendelés! Kedd 17-19
óráig, csütörtök: 11-13 óráig, VII. Hársfa u. 17.
Tel.: 06(20)470-2080
 Festés, mázolás, tapétázás garanciával, takarítással. Nyugdíjasoknak, társasházaknak kedvezmény.
Tel.: 06(70)282-0071
 AJTÓK, ABLAKOK SZAKSZERŰ JAVÍTÁSA, szigetelése, zárcserék garanciával. Horváth
Ákos, tel.: 06(30)9628-704
 GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ! HÉRA gázégők,
konvektorok, tűzhelyek, FÉG vízmelegítők javítása, karbantartása. Bán László Tel.: 220-9765,
06(20)432-5598
 Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket, teljes könyvtárakat, vitrintárgyakat, régi képeslapokat, valamint CD-t, DVD-t, hanglemezt. Tel.:
332-0243, 06(20)9220-001
 Redőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló,
napellenző szerelése, javítása, garanciával. Tel.:
261-3380, 06(30)973-4378, 06(20)4242-618

 Garázs kiadó hosszú távra, Rózsa utca 10. augusztus 1-től. Tel.: 06(20)544-0076
 HŰTŐGÉPEK, FAGYASZTÓK, mosó automaták minden típusának javítása kedvező áron, hétvégén is. Tel.: 306-7177, 06(30)305-0210
 Társasház közös képviselőt keres! Ajánlatokat
dr. Szabó Róbert, 1073 Erzsébet krt. 8. I. 3. számra
kérjük ajánlva feladni. Borítékra írják rá: „Társasház
képviseleti pályázat”.
 ÓBUDAI INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
keres-kínál ingatlanokat hitelügyintézéssel is.
Tel./fax: 368-6377, 06(30)475-6116
 III., Csillaghegyen 551 nm-es telek, 380 nm
négyszintes házzal 62 mFt-ért eladó. Tel.:
06(30)475-6116
 III, Gyógyszergyár utcában 48-140 nm-es lakások eladók. Tel.: 06(30)475-6116
 Óbudán 34-36 nm-es tégla lakások 9-11,2 mFtért eladók. Tel.: 06(30)475-6116
 Ablakszigetelés! Ajtók, ablakok utólagos szigetelése, szilikon gumival, garanciával. Tel.: 06(20)4943657

 Ingatlanügyeit bízza szakértőre. Ingatlan értékesítés, bérbeadás, keresés, értékbecslés. Tel.:
06(30)327-4579, www.ingatlanpaletta.hu

 INGATLAN ABC Ingatlan Iroda keres kiadó, eladó lakásokat, üzlethelyiségeket ügyfelei
részére a kerületben. Tel.: 351-9578, 06(70)3835004, www.ingatlanabc.net

 Fogászat-fogtechnika: porcelán pótlás, fogsor
készítés kedvező áron, nyugdíjasoknak 40%-os kedvezmény. Tel.: 3223-373, 06(20)9757-498
 JÁTÉKOS SPORTTÁBOR az ELTE Uszodában VI. 19-től VIII. 25-ig. Úszás, vízi játékok, görkorcsolya, gördeszka, kosárlabda, gumiasztal. Cím:
XIV., Zichy Géza u.12. Tel.: 460-4414, 06(30)2483544, www.jafcsakpeter.hu
 Gyors hitel előzetes nélkül, jelzálog hitel, felmondott hitel, személyi kölcsön. Tel.: 411-1341,
411-1342, 06(20)469-5269, 06(70)212-8385,
06(30)468-5959

 Stressz-oldás, kineziológia, energetikai kezelések, természetgyógyászat. Várkonyi Edit, tel.:
06(20)334-1932
 Takarítás! Vállaljuk társasházak rendszeres takarítását, ablaktisztítást, nagytakarítást. Megbízható
házaspár. Tel.: 06(20)312-4343
 Elcserélném 25 nm-es, egy szoba komfortos, önkormányzati lakásomat 2 szobás önkormányzatira.
Ráfizetek! Tel.: 267-4856
 Társasház kezelést vállalunk teljes körű ügyintézéssel. Rendlak Bt. Tel.: 06(30)906-2001
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Díjátadó ünnepség zárta a diáksport bajnokságot

Élen a tanulásban, Élen a sportban
A kerületi Élen a tanulásban, Élen a sportban díjátadó ünnepségre és a
2005/2006. évi diáksport
bajnokságot lezáró sportgálára június 7-én került sor az
Erzsébetvárosi Sportközpontban. A hagyományoknak megfelelően ezen a napon jutalomban részesítették a kerületi diáksport versenyek I-III. helyezettjeit,
valamint az Élen a tanulásban, Élen a sportban pályázat nyerteseit. Az önkormányzat díjait, illetve a
sportfelszerelésekből álló

jutalmakat Devosa Gábor a
művelődési bizottság elnöke, továbbá Gerenday Ágnes, Varga Tibor és Schmidt
Zoltán a művelődési bizottság tagjai adták át. A 2006.
évi Élen a tanulásban, Élen
a sportban elnevezésű pályázat díjazottjai: Almási
Krisztina, Béres Krisztina,
Csernok Dalma, Gáspár
Aranka, Geszler Kyra, Juhász Anna, Medveczky Bálint, Rétfalvy Jonathán,
Schőn Viktória, Szabó Bence, Szabó Roland, Szekeres
Fanni, Vígh Péter.

Gála a tanulmányi versenyek legjobbjainak
lyázat eredményhirdetésére is. Az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ által szervezett ünnepség résztvevőit Devosa Gábor (képünkön) a művelődési
bizottság elnöke köszöntötte.
A jutalmakat Demeter Tamás alpolgármester és Devosa Gábor adta át a gyerekeknek. Az
ünnepi műsort idén a
Baross Gábor Általános
Iskola diákjai adták.

A kerületi, a fővárosi és
az országos tanulmányi
versenyeken eredményesen szereplő diákok
és felkészítő tanáraik
tiszteletére rendeztek
ünnepséget május 30-án
az Almássy Téri Szabadidőközpontban. A kiemelkedő eredményeket
elért tanulók és felkészítő tanáraik munkájának
elismerése mellett a gála
keretein belül került sor
a kerületi pedagógusok
részére kiírt szakmai pá-

ÚSZÓTÁBOR
a Margitszigeten
és a Komjádiban

Gyermeknapi vetélkedõk és játékok

a Darnyi Tamás
Úszóiskolában
13.500 Ft/hét és 11.500 Ft/hét
Tel.: 359-7895 és 335-2097

Társasházak figyelem!
Az OTP BANK és a
VAS & HUTA
energia megtakarítási programjával

havi gázszámláját akár
20-40%-kal csökkentheti.
Tel.: 212-2949

TÁJÉKOZTATJUK HIRDETÕINKET,
hogy lapunk júliusban
1 alkalommal (július 14-én) jelenik meg.
Ebbe a lapszámba hirdetést június 28-áig lehet feladni.
A következõ lapszám augusztus 9-én jelenik meg,
a hirdetések felvétele július 24-tõl augusztus 3-ig történik.

Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Dohány utcai épületének udvarán a szokásosnál is több gyermek
nyüzsgött május 26-án, izgatottan
várva, hogy elkezdődjön a gyereknapi program. A tanító nénik
sok vetélkedővel és játékkal készültek, az alsósok az ügyességi

váltóverseny mellett célbadobással, ugrókötél-hajtással és asztalitenisz bajnoksággal bizonyíthatták ügyességüket. Aki pedig inkább a rajzolást választotta, színes
krétával a kosárlabda pálya aszfaltjára készíthette el alkotásait.
Gyermeknap alkalmából mindenkit megajándékoztak.

T Á J É K O Z TAT Ó
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B U D A P E S T F Õ V Á R O S V I I . K E R Ü L E T E R Z S É B E T V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z AT
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA
FÖLDGÁZ

A L A P Ú F Û T É S I R E N D S Z E R E K K I É P Í T É S É H E Z N Y Ú J T H AT Ó V I S S Z A N E M T É R Í T E N D Õ
Ö N K O R M Á N Y Z AT I T Á M O G AT Á S O K P Á LY Á Z ATA

A Szociális Bizottság a 24/2003(VI.23.)
számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében eljárva pályázatot
ír ki a földgáz alapú fűtési rendszerek
kiépítésére. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. évi költségvetésében elkülönített 7.000.000.- Ft-ra, illetőleg a Fővárosi Gázművek RT által
biztosított 5.000.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás formájában pályázatot hirdet.
A feltételeket, a benyújtás, elbírálás, valamint a támogatás felhasználásának szabályait az Önkormányzat a módosított 24/2003. (VI.23.) számú - A
földgázalapú fûtési rendszerek kiépítéséhez nyújtható önkormányzati támogatások megállapításának feltételeirõl és szabályairól szóló rendelete tartalmazza.
Pályázatot azon lakások fûtési rendszerének kiépítéséhez lehet benyújtani, amelyekben nincs földgázalapú fûtési rendszer, de legalább a lakást magába foglaló épület rendelkezik földgáz ellátással.
A pályázati felhívás és ûrlap a VII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján ( VII. ker. Erzsébet krt.6. ), valamint a Garay
utcai irodaház földszinti Ügyfélszolgálati Irodáján (
VII. ker. Garay utca 5. ) beszerezhetõ.

A pályázathoz be kell nyújtani:
- a pályázati ûrlapot 2 eredeti példányban
- a kérelmezõ és családja jövedelmi viszonyaira vonatkozó egy hónapnál nem régebbi ( a kérelem benyújtását megelõzõ 3 hónapra vonatkozó ) jövedelemigazolást,
- a lakás használatára vonatkozó jogviszony 30
napnál nem régebbi hiteles igazolást, tulajdoni lap,
bérleti szerzõdés,

F E L N Õ T TO RV O S I Ü G Y E L E T
TISZTELT VII. KERÜLETI LAKOSOK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2006. május 1-tõl a felnõtt lakosság ügyeleti ellátását (nappal, éjszaka, szombat-vasárnap és ünnepnapokon) az INTERNATIONAL AMBULANCE KFT. végzi. Az ügyeleti ellátás helye: Bp. VII. ker. Dob utca 86.
Telefon: 321-0358, 321-0440.
Erzsébetvárosi
Egészségügyi Szolgálat

- beruházási összeg legalább 50 %-ának meglétét
igazoló dokumentumot ( pl. bankszámlakivonatot ),
- tervezésre, kivitelezésre jogosult szakember által
elkészített költségvetést, kiviteli tervet
- szükséges szakhatósági, hatósági engedélyeket (
kéményseprõ szakvélemény, ép. eng. tulajdonosi
hozzájárulás /amennyiben a lakásban még nincs
gázellátás - közös képviselõ, önkormányzati lakás
esetében - a kezelõtõl/, gázközmû engedély )
- közüzemi díj tartozásról ( villany, víz, gáz-/ha
van/), közös költség (bérlet esetén lakbér) tartozásról szóló nemleges igazolást.
A pályázat további feltételei:
- Pályázat benyújtására jogosult az a személy ( család ) akinek a pályázat benyújtását megelõzõ 3 hónapban az egy fõre esõ nettó jövedelme nem haladja meg a 129.000.-Ft/ hó-t.
- VII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkezik és
életvitelszerûen itt tartózkodik.

vatal hirdetõtábláján nyilvánosságra hozza.
- Minden pályázó írásban kap értesítést az õt érintõ döntésrõl, melynek átvételétõl számított 30 napon belül kell a nyertesnek megállapodást kötni a
pályázat kiírójával.
- Az Önkormányzat megbízásából a polgármester
megállapodást köt a nyertes pályázóval.

A pályázati anyagot döntés elõkészítésre a fent
megjelölt címeken a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáihoz vagy a Garay utca 5. I. emelet
Szociális Iroda - Héder Klára ügyintézõnél kell benyújtani

A fûtési rendszer kiépítéséhez nyújtható támogatás
a beruházási költség 50 %-a, de maximum
375.000.-Ft.
Az elnyert összeg csak a kivitelezés költségeire
használható fel. A tervezés költségeit az igénylõ viseli és nem számíthatók be az önrész összegébe.

A pályázat benyújtási
határideje: 2006. augusztus 18.
péntek: 12.00 óra
- A pályázati anyag elbírálási határideje: 2006. augusztus 31. ( csütörtök )
- A pályázatot a rendelet elõírásai szerint kell benyújtani.

-2A pályázat lebonyolításának
módja:

KIZÁRÓ FELTÉTELEK: Nem állapítható meg támogatás olyan lakásra , melyben már van földgáz
alapú fûtési lehetõség, a lakást albérlet vagy más
módon hasznosítják, a pályázattal érintett lakásra
olyan pénzintézeti vagy egyéb önkormányzati támogatás van érvényben, mely érinti a lakás fûtési
rendszerének kiépítését is, továbbá lakás fenntartásával kapcsolatos költség tartozása áll fenn (
áramdíj, vízdíj, gázdíj, közös költség (lakbér).
A szabályok be nem tartása a pályázatból való kizárást eredményezi.

A pályázaton elnyert támogatás a földgáz alapú
rendszer kiépítéséhez nyújtandó utólagos hozzájárulás. A munkálatok elvégzését igazoló számlát az
önkormányzattal kötött megállapodás megkötésétõl számított 12 hónapon belül kell benyújtani. A
számla benyújtása után az Önkormányzat 30 napon belül folyósítja a támogatást a kedvezményezett számára.
Budapest, 2006. május 15.

- A pályázatot a Szociális Bizottság bírálja el.
- A Szociális Bizottság döntését a Polgármesteri Hi-
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Magyar vadak Párizstól Nagybányáig 1904-1914
(2006. március 22 - július 30.)
A kiállítás a 20. század elsõ felében kibontakozó új, fauve szellemiségû hazai festészet bemutatására vállalkozik, melyet eddig még egyetlen tárlat sem ölelt fel. Az itt szereplõ mûvek Berény Róbert, Bornemissza Géza, Czóbel Béla, Galimberti Sándor, Perlrott Csaba Vilmos,
Tihanyi Lajos, Ziffer Sándor és társaik - nem alkottak csoportot, nem törekedtek önálló
elméletek kialakítására.
Összekötötte õket azonban a francia festészet (elsõsorban Gauguin és Cézanne) megismerése,
valamint a legfrissebb francia festõi áramlat, a fauvizmus képviselõinek, Matisse, Derain,
Vlaminck, Marquet szemléletének elfogadása. A magyar mûvészek olyan sajátos stílust alakítottak ki, mely a francia inspirációkon kívül a nagybányai hagyományokat, a plein air festészet
eredményeit is magába foglalja. A tárlat tematikus egységekben rendezi el a bemutatott
anyagot, ezáltal a modern magyar mûvészet kialakulásának legfontosabb helyszíneit: Párizst,
Nagybányát, Kaposvárt és Nyergesújfalut ismerhetjük meg.
MAGYAR NEMZETI GALÉRIA, BUDAVÁRI PALOTA, C ÉPÜLET,
FÖLDSZINT ÉS III. EMELETI IDÕSZAKI KIÁLLÍTÓTÉR
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REJTVÉNY –

K U LT Ú R A

BEKÜLDENDÕ A FÕSOROK MEGFEJTÉSE.
Szerkesztõségünk címe: 1077 Budapest, Garay utca 5. Aki személyesen szeretné
eljuttatni hozzánk megfejtését, szerkesztõségünkben névvel, címmel ellátott zárt borítékban vagy levelezõlapon leadhatja. E-mail címünk: olvlev@erzsebetvaros.hu
Csak a névvel, címmel ellátott megfejtéseket van módunkban regisztrálni. Beküldési
határidõ: július 20. A 2006/9. lapszám nyertesei: Kovács Róbert, Murányi u. 51.;
Szalainé Balogh Erzsébet, Garay u. 26.; Gulyás Lászlóné,Thököly út 25. III. 25.
Gratulálunk! Jelen lapszámunk nyertesei az alábbi hirdetésen szereplõ kozmetikai
szalonban egy-egy kezelést nyertek. A nyereményrõl szóló levél, telefonon történõ
egyeztetés után (462-34-11), szerkesztõségünkben átvehetõ.

Olvasni jó!

Pöttyös Panni sorozat
Bár manapság már sokan nem vesznek kezükbe könyvet,
hiszen ott az internet, a digitális könyvtárak, ráadásul a televízió, videó és dvd áradat, mi azért lelkesen hirdetjük,
hogy remek szórakozás egy-egy jó könyvvel a kezünkben eltölteni naponta néhány fél órát.
Amikor eljön az esti meseolvasás
ideje, a felnőttek is szeretnek olyat
olvasni, ami számukra is szórakoztató. A népszerű Pöttyös Panni
sorozatban a főszereplő Pannit
óvodás korától kísérhetjük, a mindennapi és a fantasztikus események között. Panni és kis barátja,
Peti, rengeteg kalandban vesz
részt, Nagymama óvó, féltő, mégis okos szeretete mellett. A sorozat
részei bármelyik könyvesboltban,
de antikváriumban is fellelhetőek.

Küldje be Ön is kedvenc
könyvének címét, írójának
nevét, és néhány sorban írja
meg, miért ajánlja olvasásra.
Ha van olyan könyve, melyet
megunt, vagy nincs helye a
tárolásra, ne dobja ki. Ha leadja szerkesztõségünkben
akkor témája szerint eljuttatjuk az iskolákba és a helyi
nyugdíjasklubokhoz.
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Nyári tábor az
Orczy kertben
Szakemberek közreműködésével Nyári Művészeti- és
Sporttábort szerveznek az
Orzy kertben június 19-től augusztus 18-ig, kéthetes turnusokban, napi háromszori étkezés biztosításával. A VII. kerületi iskolába járó gyermekek után csak a napközis étkezési díjat kell kifizetni. Az
egyes turnusokra való beiratkozás időpontja: hétköznapokon 14 és 18 óra között, a beiratkozáshoz a gyermek TAJ
kártyája is szükséges! Jelentkezés és további információ:
Józsefvárosi Kulturális Központ - Orczy kert, VIII. kerület Orczy út 1. Telefonszám:
333-9501, 313-0298.

Csoportos
kiállítás
A Godot Galériában
(Madách út 8.) július 4-ig
tekinthető meg a Individuális petroglifák konceptuális absztrahálása
című csoportos kiállítás.
A kiállítás kurátora, Visi
István, ezúttal ál-petroglifákat, indián totem
szobrokat készített saját
kezűleg és bocsátotta a
művészek rendelkezésére, akik ezeket felöltöztették, feldíszítették saját
jellegzetes motívumaikkal. Korábbi, hasonló kiállítás volt 2000-ben a
Misztikum a Vígadó Galériában, ahol a kiindulási pont a bölénykoponya
volt.
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Baross-est

A Baross Gábor Általános Iskola énekkara, illetve alsó és felsõ tagozatos osztályai
adtak változatos mûsort az iskola névadójának emlékére rendezett, hagyományos rendezvényen. A Baross-estre június 7-én került sor az iskola tornatermében.

Lakossági fórum
Az Erzsébetvárosiak Klubja lakossági fórumot tart június
22-én 17 órakor az Almássy Téri Szabadidõközpont II.
emeleti kamaratermében (Almássy tér 6.). A fórum témái:
1. Polgármesteri tájékoztató az elmúlt 4 év fejlesztési terveinek és a lakosságot érintõ egyéb célkitûzéseinek megvalósításáról. 2. A kerület közrendvédelmi és közbiztonsági helyzete. Vendégek: Hunvald György polgármester, Bán
Imre képviselõ, Basa István a Közrendvédelmi Közbiztonsági Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kht. Ügyvezetõ igazgatója. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Élõzenés vacsorák
A Spinoza
Étterem,
Színház és Kávéház Dob
utca 15.) nyári programja: élőzenés vacsorák
minden csütörtökön 19
órától. A műsorban sanzonok, kuplék, operettek,
jiddis, cigány, orosz da-

GONDOS ANYA

lok hangzanak fel. Időpontjai: június 22., 29.,
július 6., 13., augusztus
10., 17., 24. Asztalfoglalás: a 413-7488 telefonszámon. Az étterem július 16. és augusztus 8.
között zárva tart.

Fák
és tájak
Abonyiné Serbán Lia és
Szekeres József festőművészek Fák és tájak című
kiállítását
tekinthetik
meg az érdeklődők július
30-ig naponta 10 és 18
óra között. Cím: III. számú Szociális Szolgáltató
Központ, Nyitott Műterem, Dózsa György út
46. Információ: 3415533.

- Már a mosolyából látom, hogy fogunk mi
még találkozni.
- Azt hiszi, maga olyan
ellenállhatatlan?
- Nem, fogorvos vagyok.
* * *
- Halló, elmegyógyintézet?
- Igen.
- Mondja, nem szökött
meg ma maguktól egy
õrült?
- Nem. Miért kérdi?
- Mert valaki ma megszöktette a feleségemet.
* * *
A részeg hajnalban hazatámolyog. Belép az
ajtón, ahol a felesége
már a nyújtófával várja. Mire a férj: - Drágám, te még éjjel 2-kor
is sütsz?
* * *
- Téged mi zavar jobban, a tudatlanság
vagy a közöny?
- Nem tudom és nem is
érdekel!
* * *
Padlizsán hajnal felé ittasan megy haza. Bemegy
az elõszobába, és felveszi a telefont.
- Anyukám - mondja a feleségének -, õsmagyar
lettem.
- Hogy-hogy õsmagyar? - kérdi elképedve
az asszony. Padlizsán
beleszól a telefonba: Itt Tas!

Ön is ott lehet a VB-n!
Az Almássy Téri Szabadidőközpontban
(Almássy tér 6.) június
9-től július 9-ig több
helyszínen, különböző
méretű kivetítőkön, szabadtéri és fedett helyszíneken kísérhetik figyelemmel a futball világbajnokság meccseit az
érdeklődők. A VB mecscseinek szünetében, illetve a mérkőzések között,

előtt és után party, disco,
rock and roll zenék hallgatása közben fényshow
mellett múlathatják az
idejüket a látogatók. A
felhevült szurkolók az
uszodában hűthetik le
magukat.
A belépés minden
helyszínre
ingyenes,
csakúgy, mint a VB időszakában megrendezésre
kerülő koncertek.

ERZSÉBETVÁROS
a VII. kerületi önkormányzat ingyenes lapja

Fõszerkesztõ: Sári Judit

- Fiacskám! Meghoztam a vacsorádat…

Szerkesztõ: Matus Adrien
Fotó: Kissimon István · Fõmunkatárs: Almási Kitti
Cím: 1073 Budapest, Garay utca 5.
Telefon: 06-1-462-34-11 Fax: 462-34-18
E-mail: ujsag@erzsebetvaros.hu
Kiadja: Erzsébetváros Önkormányzata
Megjelenik 41 ezer példányban

