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Megszépült tűzfal
Újjászületett a Kazinczy és Király utca sarkán lévő hatalmas tűzfal, amit ünnepélyesen április 21-én adtak át
a látogatóknak. Az alkotók célja, hogy a városban fellelhető számtalan tűzfal rémesen elhanyagolt állapotára
felhívják a figyelmet. Reménykednek, hogy a színesre festett tűzfal sikere segít majd hogy a város többi, ugyancsak elhanyagolt részletének megújulásában is. A VII. kerületi önkormányzat a továbbiakban is kész támogatni

ezt a projektet, hogy a városrész kis zegzugai is hangulatosabbak, otthonosabbak legyenek.
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Bécsi delegáció Erzsébetvárosban
Vattamány Zsolt VII. kerületi polgármester meghívására Budapestre látogatott Bécs VII. kerületének polgármestere, Thomas Blimlinger, valamint Christina
Beran kulturális irodavezető. A látogatás célja a két
kerület kölcsönös megismerése és a kapcsolatok szorosabbra fűzése, valamint fellendítése a kulturális,
turisztikai, kereskedelemfejlesztési és városfejlesztési
területeken. A bécsi delegáció egynapos programjá-

ban szerepelt a Király utca és környékének bemutatása is, hiszen a két kerület együttműködését a Király
utca – Design utca klaszter kezdeményezte egy bécsi
szakmai látogatás során. A látogatás végén a polgármesterek aláírták azt az együttműködési szándéknyilatkozatot, ami tartalmazza a kulturális, turisztikai,
kereskedelemfejlesztési és városfejlesztési területeken
való együttműködést.

Orff-hangszerek
az Alsóerdősori iskolában
Carl Orﬀ neve nemcsak zeneszerzőként írta be magát
a történelembe: pedagógiai módszerét tanárok ezrei
alkalmazzák még ma is. Az Alsóerdősori Bárdos
Lajos Általános Iskola és Gimnázium pedagógusai – Hasznosi Judit és Almási Attila – a csehországi
Slavonicében sajátították el a módszer alapjait, így
visszatérve iskolájuk is csatlakozott a nemzetközi Orﬀ
Schulwerk programsorozatához. Azóta szoros kapcsolatot ápolnak a csehországi Orﬀ Intézet munkatársaival, Lenka Pospisilovával és Jarmila Kotulkovával,
akik meghívták az iskola kórusát Stochovba. A kórus
a nemzetközi közönség előtt adott koncertet, aztán Hasznosi Judit irányításával
módszertani bemutatót tartott. Tavaly decemberben Carl Orﬀ özvegye, Liselotte
Orﬀ úgy döntött, hogy az alapítvány megajándékozza a fesztiválon részt vevő kórusok iskoláit és tanárát. A nagylelkű adomány speciális Orﬀ-hangszerek vásárlására
jogosította fel az iskolát, 7000 euró értékben. A salzburgi Studio 49 hangszerboltból
érkező hangszerek egy sajátos jellegű hangszerszobában kapnak majd helyet.

Zöldebb terek,
barátságosabb
parkok
Erzsébetvárosban csupán 25 ezer négyzetméternyi zöldterület található, ám az adottságok ellenére
mindent meg kell tenni azért, hogy gondozott parkok várják a látogatókat. Idén a legnagyobb parkot,
a Kazinczy és Király utca sarkán lévőt újítja fel az
önkormányzat: kicserélik a gyeptéglákat, valamint
több cserje és sövény ültetését is elvégzik majd. A
zöldterületek rendbetétele mellett a megrongált
padokat is felújítják és pótolják a hiányzókat. De
nemcsak a szépítésre fektet nagy hangsúlyt a kerületi vezetés: a közbiztonság még fontosabb ezeken
a területeken. Így a játszótereket a jövőben 24 órás
őrző-védő szolgálattal teszik biztonságossá. Az
önkormányzat ebben az évben zöld felületek fenntartására 87, játszótéri eszközök fenntartására pedig
tízmillió forintot különített el.
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Kulturális fejlesztés
a kerületben
Vattamány Zsolt polgármester hivatalában fogadta Halász Jánost, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium politikai államtitkárát. A tárgyalás fő témája Erzsébetváros kulturális tervének előkészítése
volt, valamint egyeztették az ezzel kapcsolatos szervezeti, intézményi struktúra kialakítását is.
A megbeszélést követően a polgármester kerületlátogatásra invitálta az államtitkárt, ennek során
megtekintették azokat a kulturális intézményeket, amelyek fontos alappillérei a készülő koncepciónak. Meglátogatták az épülő Szászház utcai sportcsarnok helyszínét, a Wesselényi utcai Erzsébetvárosi Közösségi Ház és a Kazinczy utcai volt Elektrotechnikai Múzeum épületét is.

Erzsébetvárosi
Védőnők Napja
Április 15-én tartotta testületi ülését
Erzsébetváros Képviselő-testülete, ahol
megszavazta, hogy szeptember 5-ét
nyilvánítsák az Erzsébetvárosi Védőnők Napjává, hiszen a védőnőknek
fontos szerepük van a nő-, anya-, magzat-, csecsemő-, gyermek-, ifjúság- és
családvédelemben. Feladatuk továbbá
az egészségnevelés, egészségfejlesztés.
A képviselő-testület megszavazta az előterjesztést, így a fővárosban kerületünk
az első, ahol a védőnők munkáját megbecsülve szeptember 5-ét hivatalosan
is Erzsébetvárosi Védőnők Napjaként
ünnepelhetjük.

2011. évi Növényesítési Pályázat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága a 15/2006. (II. 27.)
számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a
kerületi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények növénytelepítési támogatására.
A pályázati feltételeket és a támogatás felhasználásának szabályait
a 15/2006. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet részletesen tartalmazza. (A hivatkozott rendelet Erzsébetváros honlapján a www.
erzsebetvaros.hu címen megtalálható és letölthető.)

• Burkolt udvarokban biológiailag aktív felület, kert/udvari park
kialakítására az alábbi esetekben:
a) burkolat feltörése és eltávolítása után a nyerstalaj 50–100 cm mély
talajcseréjére, vagy hasonló mélységű átkeverésre biológiailag aktív
anyaggal, vagy földkeverék-ráhordással legalább 15 cm vastagságban,
szintbeli vagy kiemelt ágyás kialakítása és növényesítése;
b) burkolat meghagyásával, megfelelő szegély kialakításával kiemelt
ágyás létrehozására és annak növényesítésére;
c) zöldtető kialakítása a ház udvarán, erre alkalmas tetőzeten.

Pályázaton részt vehetnek a kerületi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények.

A pályázat benyújtása, elbírálása:

Pályázatot az alábbiakra lehet benyújtani:
• A ház utcai homlokzatát és/vagy körfolyosóját díszítő növényzet
azonos méretű, azonos színű, azonos anyagú balkonládában történő elhelyezésére;
• A növényzet egynyári virágokból történő összeállítása lehetőleg
egy vagy két fajból, illetve fajtából történhet;
• A homlokzati virágdísznek az első, vagy az I. és II. emeleti ablaksorban történő egységes elhelyezésére a ház teljes szélességében;
• A függőfolyosók korlátainak növényzettel történő ellátására, emeletenkénti egységes kihelyezéssel;
• Burkolattal ellátott udvarokban, épület homlokzata előtti területen planténeres örökzöld, illetve lombhullató díszfák és díszcserjék, egynyári és évelő levél és virágdíszű növények elhelyezésére,
• Biológiailag aktív felületek beültetésére, elsősorban fás szárú évelőkkel;
• A biológiailag aktív felületek termőképességének javítására, komposzt, szerves trágya bekeverésével, kertiföld-keverék ráhordásával,

• A pályázati anyag benyújtási határideje: 2011. május 13. 12.00 óra;
• A pályázatot és mellékleteit zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin kell benyújtani (Budapest VII. kerület
Erzsébet krt. 6., Garay utca 5.)
• Személyes eljuttatás estén a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáinak – (Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6., Garay u. 5.)
– nyitvatartási ideje (8–12 és 13–18 óráig);
• A pályázatokat a Városüzemeltetési Bizottság bírálja el;
• A pályázatok elbírálási határideje: 2011. május 30.
A növényesítési pályázat lebonyolításának módja:
Jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban
Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6., Garay u. 5. szám alatt vehető
át, vagy az önkormányzat honlapjáról is (www.erzsebetvaros.hu)
letölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Városgazdálkodási Iroda munkatársa a 462-3156-os telefonszámon.
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Az Élet Menete
Idén április 17-én a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjához kapcsolódóan országszerte megemlékezéseket tartottak.
A fáklyás felvonulással egybekötött megemlékezésen Tarlós István,
Budapest főpolgármestere mondott beszédet. Az Élet Menete Alapítvány idei, kilencedik magyarországi felvonulása a Klauzál tértől a Parlament felé vezetett, ahol José Manuel Barroso, az Európai
Bizottság elnöke videoüzenet formájában szólt a megemlékezőkhöz.
A Erzsébetváros Önkormányzatát Vattamány Zsolt, Erzsébetváros
polgármestere, valamint Rónaszékiné Keresztes Monika országgyűlési
képviselő képviselte. A menet záróakkordjaként a hatszázezer magyar
áldozat emlékére 600 darab fehér léggömböt engedtek a felhők fölé.

Nem szimpla ügy
Április 21-én, csütörtökön 17 órakor a Szimpla Kertben rendezte
meg az Élő Erzsébetvárosért Egyesület (AZERT) azt a kerekasztal-beszélgetést, amelynek célja, hogy párbeszédet kezdjen a
kerületi önkormányzatok, a kerületek lakói és a belvárosi vendéglátóhelyek tulajdonosai között. Az eseményen ott volt Erzsébetváros polgármestere, Vattamány Zsolt, aki együttműködéséről biztosította az egyesületet, hiszen a VII. kerület érdeke is,
hogy mindenki elégedett legyen: a kerület lakói, a szórakozni
vágyó fiatalok, és a vendéglátóhelyek tulajdonosai.

Bölcsődék Napja
Április 21-én immáron másodjára ünnepeltük a Bölcsődék Napját. A Bölcsődék Napja 2010-től államilag elismert ünnepnap,
ilyenkor a bölcsődék dolgozóit köszönthetjük. A Dob utcai bölcsődében rendezett eseményen Erzsébetváros polgármestere,
Vattamány Zsolt is részt vett, aki hangsúlyozta, mennyire fontos
ez a szakma a család, az anya és a gyermek számára is.

Aktuális
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Húsvét előtti
készülődés

Takarítsunk együtt!
Tavaszi nagytakarítás
Erzsébetvárosban

Húsvét előtti foglalkozásoknak adott
otthont a Csicsergő Óvoda, melynek
célja volt, hogy a magyar és nemzetiségi
gyermekek megismerkedjenek egymással, s közösen készüljenek az ünnepre. Az
óvodások kipróbálhatták a tojásfestést,
emellett rajzokkal, festéssel, énekléssel,
tánccal készültek a húsvéti ünnepekre.
Az eseményen jelen volt Juhász Gábor,
a kerület alpolgármestere, Kismarty
Anna és Benedek Zsolt képviselők,
Tóth Mária, az EPSZK vezetője, valamint Prodromidisz Nikosz görög, Kirov
Péter bolgár és Hardy Olivér Tamás lengyel kisebbségi önkormányzati vezetők.

A köztisztasági helyzet javítása, lakókörnyezetünk
szebbé, rendezettebbé tétele közös érdekünk!
Erzsébetváros Önkormányzata 2011. május 14-én
szombaton 09.00 órától tavaszi nagytakarítást tart,
melynek célja, hogy a kerület lakói a város vezetőivel, a hivatal munkatársaival, a kerületi iskolásokkal együtt tegyék rendbe Erzsébetváros utcáit.
Minél többen leszünk, annál nagyobb eredményt
tudunk elérni! A takarításhoz szükséges eszközöket
(vödör, tisztítószer, gumikesztyű, víz) biztosítjuk.
Csatlakozzon Ön is, jöjjön ki az utcára, mi ott
leszünk!
Erzsébetváros Önkormányzata

Rajzpályázat
Átadták a legjobbaknak járó díjat az önkormányzat
által meghirdetett rajzpályázat második fordulóján.
A rajzpályázatra minden olyan óvodás és iskolás rajzait várták, amelyek a húsvét témakörében születtek.
Az önkormányzat által meghirdetett pályázat célja a
tehetséges diákok megtalálása, felkutatása és támogatása volt. A pályázat következő, harmadik fordulójára a „Ha én lennék a polgármester” témában várják továbbra
is az óvodások és az iskolások rajzait.
Beküldési határidő: 2011. május 30.
Bővebb információt a www.epszk.
hu honlapon, illetve személyesen az
Erzsébetvárosi Pedagógiai Szakmai
Szolgáltató Központban (1073 Budapest, Kertész utca 20.) kaphatnak az
érdeklődők.

Újabb feljelentés
ingatlanügyekben
Erzsébetváros Önkormányzatának
április 15-én, a rendes testületi ülése
előtt, egy rendkívüli testületi ülés
keretében a kerület polgármestere,
Vattamány Zsolt kijelentette, hogy
újabb további 11 ügyben tesz feljelentést, ugyanis a képviselő-testület
elfogadta az elmúlt ciklus ingatlaneladásainak felülvizsgálatáról szóló
előterjesztését. A vizsgálat során kiderült, hogy 26 ingatlanügyletből csak
kettő eladásánál volt szerződésszerű
teljesítés, a többinél lebontott házak,
üres telkek, megszüntetett lakások
sora bizonyítja, hogy a korábbi vezetés nem a lakosság érdekeit tartotta
szem előtt.

Legyen tiszta
kerületünk!
Erzsébetváros Önkormányzata a kerületi lakók
véleményét kikérve kérte a segítséget új köztéri
szemetesedények kihelyezésére. A szemetesek kihelyezésével kapcsolatos felhívásra számos visszajelzés érkezett, ezek figyelembevételével választották ki a legmegfelelőbb helyszíneket. Az első kukát április 19-én az
Almássy utca és a Dohány utca sarkánál lévő sétálóutca elején Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere, Szikszai Zsolt alpolgármester és Szerencse Csaba
városüzemeltetési és beruházási referens helyezte el.
Az új kétfunkciós szemetesládák kihelyezése nemcsak
szemét bedobására, hanem a kutyatartók helyzetét is
megkönnyítve kutyaürülék tárolására is alkalmas. A
továbbiakban is számít a hivatal vezetése a lakók segítségére az új szemetesládák épségének fenntartásában,
hiszen közös érdek, hogy Erzsébetváros környezete
tisztább és élhetőbb legyen.
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Janikovszky
Egy döntés hátterében

A

z elmúlt hetekben többféle hír is napvilágot
látott a Janikovszky Éva Általános Iskola
jövőjével kapcsolatban. Összeesküvésről
és személyes indíttatásról szóló pletykák is
szárnyra keltek, pedig az átszervezés okai ennél jóval
prózaibbak.
Ráadásul a Janikovszky Éva Általános Iskola esetében
sincs szó intézménybezárásról, hiszen a tanulócsoportok egyben kerülnek át egy másik intézmény falai
közé. Mert bár a Janikovszky könyvelhette el a legnagyobb számú jelentkezést a kerületi iskolák között,
az épület befogadóképessége nem engedte meg, hogy
a kerület további iskoláinak tanulóit itt helyezzék el,
hiszen további létszámemelésre itt nincs lehetőség. Az
átszervezést azonban nem lehetett kikerülni, hiszen a
tervezett intézmény-összevonás nem egy önálló döntés, hanem egy komplex oktatásszervezési és fejlesztési program része, melynek hatásait együttesen érde-

mes vizsgálni, s nem az egyes elemek kiragadásával.
Ráadásul az esetben egy döntés-előkészítési folyamat
zajlik, amely megfelel a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 88. §-ában foglalt feltételeknek. A
Janikovszky Éva Általános Iskolára és Gimnáziumra
szakértői hatástanulmányok következtében, tehát
szakmai szempontok alapján esett a választás.

az okok Háttere

Az egyre apadó tanulólétszám, az egyre szorítóbb rezsiköltségek az ország minden területén gondot okoznak,
így Erzsébetvárosban is. Az elmúlt 15 év gyermeklétszámát áttekintve jól látszik, hogy közel a felére esett
vissza az óvodába-iskolába beíratott gyermekek száma,
így gyakran „félgőzzel”, a teljes létszám kihasználása
nélkül kellett az oktatási intézményeket fenntartani,
vele együtt pedig az intézmények kiadásait, költségeit
fedezni és kigazdálkodni.
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A demográfiai csökkenés és az önkormányzatok nehéz helyzete nem újkeletű
jelenség. Az elmúlt néhány évben is
számos hasonló összevonás történt az
országban, a fővárosban és a kerületben
is. Csak 2000 óta több mint egy tucat
kerületi óvoda szűnt meg, több erzsébetvárosi általános iskolát, gimnáziumot átszerveztek, megszüntettek, vagy
gazdaságossági okokból visszaadtak a
Fővárosi Önkormányzatnak. Volt olyan
év, amikor négy intézmény feladatellátása szűnt meg, de 2006-ban a Madách
Imre Gimnázium átadásával a kerület
elveszítette legnívósabb középiskoláját.
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IntézMényátszervezések

MIt Hoz a jövő?

óvodaI
összevonás

óvodaI
összevonás

Holló utca 5/9.
(feladatellátás megszűnt)
Klauzál tér 16.
Akácfa utca 32. (jogutód)
Király utca 97.
(feladatellátás megszűnt)
Nefelejcs utca 62.
(jogutód)

Murányi utca 8.
(feladatellátás megszűnt)
István út 37. (jogutód)
Városligeti fasor 29.
(feladatellátás megszűnt)
Városligeti fasor 39/41. (jogutód)
Városligeti fasor 23. (feladatellátás megszűnt)
Damjanich utca 6. (új címe Rózsa utca 32.)

IntézMényI MeGszüntetések

IskolaI összevonás

Hűvösvölgyi út 159. Számú Óvoda
Hernád utca 46. Számú Általános
Iskola

1999

2000

2001

2002

óvodaI
összevonás

Rottenbiller utca 33.
(feladatellátás megszűnt)
Damjanich utca 6.
(új címe Rózsa utca
32.)
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Hernád utca 3.
(feladatellátás megszűnt)
Hernád utca 42/46.
(jogutód)

2003

2004

2005

IskolaI
összevonás

Dohány utca 32.
(feladatellátás 2010-ben
megszűnt)
Kertész utca 30.
(jogutód)

2006

2007

Madách
Imre Gimnázium átadása a
Fővárosi Önkormányzatnak

2008

A költségvetés szigorú racionalizációt
követel meg az önkormányzattól, így
elkerülhetetlen volt, hogy a félgőzzel
működő iskolákat és óvodákat összevonják, hogy ezzel további milliókat
takaríthassanak meg. Ha csak a 2011.
évi költségvetést nézzük, a Janikovszky
Éva Általános Iskola és Gimnázium
tervezett kiadása 200.914.000 Ft-ra
rúgott volna, ráadásul az intézményen
belül – más iskola átszervezésével – több
tanuló nem lett volna elhelyezhető, így
a döntést úgy kellett meghozni, hogy a
lehető legnagyobb területű iskolaépület
funkcionáljon tovább, ahol több diák
is elhelyezhető. A Baross Gábor Általános Iskola ennek a feltételnek megfelel, ráadásul felújítása a közeljövőben
befejeződik, így a diákok egy felújított
épületben tanulhatnak tovább. A szülők
élhetnek a szabad iskolaválasztás lehetőségével, az önkormányzat lehetővé teszi,
hogy bármely más kerületi intézménybe
írassák át gyermeküket. Természetesen
minden átszervezés, átcsoportosítás
nehéz pillanatokkal jár, ami egy ilyen
helyzetben elvitathatatlan, mégis a döntés során a kerület összes diákjának sorsát figyelembe kellett venni.

Pályázat

A 2011. évi kaputelefon-rendszer létesítésére,
elavult rendszerek korszerűsítésére és felújítására
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 2011. évben is pályázatot ír ki kaputelefon-rendszer létesítésére, elavult rendszerek korszerűsítésére és felújítására.
A pályázaton részt vehet – tulajdonviszonytól függetlenül – minden
erzsébetvárosi lakóközösség.
A pályázaton elnyerhető önkormányzati támogatás a kaputelefonrendszer létesítési, korszerűsítési, illetve felújítási költség 50%-a, vagy
lakásonként maximum 10.000 Ft.
A pályázat feltételei
• A lakóház rendelkezzen zárható kapuval.
• A lakóközösség vállalja a kaputelefon-rendszer létesítésének, korszerűsítésének, illetve felújításának az önkormányzati támogatás és
a teljes bekerülési költség különbözetének megfizetését, továbbá a
rendszer karbantartását és fenntartását.
A pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáin és az Önkormányzat honlapjáról is (www.
erzsebetvaros.hu) letölthető.
A pályázatot zárt borítékban a Városüzemeltetési Bizottságnak
címezve 2011. május 13. 12 óráig a Polgármesteri Hivatal (1073
Budapest, Erzsébet krt. 6. és a 1076 Budapest, Garay utca 5.) Ügyfélszolgálati Irodáin kérjük benyújtani.

Pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Hiánytalanul kitöltött jelentkezési adatlapot.
2. Nyilatkozat a meglévő és felújítandó, illetve korszerűsítendő kaputelefon-rendszer kiépítésének idejéről.
3. Csatolni kell a megvalósítandó új rendszer műszaki leírását és a
kiépítésre vonatkozó költségvetést.
4. Nyilatkozat a pályázati kiírást megelőző 6 hónapon belül elvégzett
kaputelefon-rendszer korszerűsítési és kiépítési idejéről.
5. Csatolni kell a kiépített rendszer műszaki leírását, a kiépítésre vonatkozó költségvetést és a kivitelezésre vonatkozó számlát.
6. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a lakóközösség vállalja a
kaputelefon-rendszer létesítésének, korszerűsítésének, illetve felújításának az önkormányzati támogatás és teljes bekerülési költség
különbözetének megfizetését, továbbá a rendszer karbantartását és
fenntartását.
7. A Társasház Közgyűlési határozatát, amely a kaputelefon-pályázaton való részvételre vonatkozik.
A beérkezett pályázatokat a Városüzemeltetési Bizottság a benyújtási
határidőtől számított 1 hónapon belül bírálja el.
A pályázat eredményéről minden pályázó értesítést kap, valamint a
Városüzemeltetési Bizottság a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
is közzéteszi.
A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekre a Városgazdálkodási Iroda munkatársa a 462-3156-os telefonon készséggel ad felvilágosítást.

Egy társasház kálváriája
az erzsébetvárosi vörösmarty utca 14. szám alatt lévő társasház kálváriája
nem az idén kezdődött. a lakók kilátástalan körülmények között élik mindennapjaikat. a szóban Forgó társasházban a kerület önkormányzati képviselőjével,
ripka andrással tettünk látogatást.

L

omokkal teli sitteszsák, az építkezésen felhalmozott rengeteg törmelék és egy hatalmas
daru fogadott minket az udvar közepén. De
a legfurcsább a nagy csend, munkavégzésnek
sajnos semmi jele.
A vállalkozó közel fél éve ígéri, hogy a darut a jövő héten
elviszik, de a daru még mindig itt áll. Az itt lakók hónapok óta kerülgetik, tetemes súlya miatt pedig már az
udvar is megsüllyedt. A történet kezdete három évvel
ezelőttre tehető, amikor az itt lakók egy építési vállalkozóra bízták házuk sorsát, aki megígérte, hogy a tető
tulajdonjogáért cserébe (ahol új lakásokat alakítana ki)
felújítja az egész lakóházat. Jó ötletnek tűnt, mindenki
jól járt volna, hiszen a háznak nem volt pénze felújításra,
a tetőtér-beépítéssel pedig a vállalkozó eladható ingat-

2 éve leszedték a régi, felújítandó
tetőt. De helyére sem új tető, de még
ideiglenes sem került, a helyére,
emiatt két éven keresztül ázott
a ház felülről.
lanhoz jut. Azóta is bánják, hogy megkötötték a szerződést, melynek aláírását szorgalmazta nemcsak az akkori
közös képviselő (azóta már a harmadik társasházkezelő
képviseli a házat), a ház által megbízott ügyvéd, de mivel
a házban van 3 darab önkormányzati lakás, kikérték a
tulajdonos, a régi önkormányzat véleményét is. Ellenvélemény, kétely, aggály senki részéről nem merült föl.
Senki sem ellenőrizte a vállalkozó múltját, referenciáit,
hírnevét. De ami a legsajnálatosabb, azt sem, hogy van-e

szerződésben vállalt bankgarancia, az elvégzendő munkákra (jól) teljesítési biztosíték, azaz van-e a vállalkozónak pénze, fedezete elvégezni az általa elvállalt munkákat, és milyen kártérítési felelőssége van nem teljesülés
vagy hibás teljesülés esetén. Ma már tudjuk, hogy éppen
ez a kötelező gondosság, óvatosság hiányzott a szerződésből, és ez okozta a legnagyobb bajt.

tető nélkül

Eleinte nem volt probléma, hiszen a munkákat elkezdték, a gázvezeték, elektromos hálózat kicserélése, valamint a kéménybélelés megtörtént. De 2 éve leszedték
a régi, felújítandó tetőt. Helyére sem új tető, de még
ideiglenes sem került, emiatt két éven keresztül ázott
a ház felülről.
A társasház második és harmadik emeleti födémjében
lévő csapos fa födémgerenda tönkrement a rengeteg víz
miatt, a falakról a tégláig le kellett verni mindenhol a
vakolatot, a teljes padlózatot (szőnyeg, illetve parketta)
fel kellett szedni a lakásokban, esernyőkkel védték a
lakók, hogy ne ázzon a korlát, a folyosó, és az elektromos hálózat. Az udvar közepén álló daru alatt a talaj az
esőzések miatt megsüllyedt. Ez sajnos a ház szerkezetét
is érinti, hiszen ha a talaj megsüllyed, akkor a ház is
süllyed, a falakon már látszanak a repedések.
A 26 lakásos társasházból csupán nyolc lakásban maradtak még lakók. A többiek elköltöztek, mert nem bírták
az életveszélyes és egészségtelen körülményeket, a felfordulást. Valaki a gyermekéhez, valaki a szüleihez költözött vissza. Sokan, csak hogy elmeneküljenek innen,
áron alul eladták a lakásukat. Akik maradtak, csak azért
tették, mert egész egyszerűen nincs hova menniük.
A legfelsőbb emeletre érve láthatóak az üressé vált
önkormányzati lakások, amelyek a hiányos tető miatt

Aktuális

ripka andrás a körzet képviselője a helyszínre látogatott

beáztak, tönkrementek. Penészes, málló vakolatú falak
és irtózatos, fojtogató dohszag fogadja a belépőket. De
nemcsak a tetőtér alatt lévő önkormányzati lakások,
hanem a teljes harmadik emelet, továbbá a második
emeleti lakások is eláztak. A szerencsétlenség akkor
csapott át tragédiába, amikor egy idős ember meghalt
szén-monoxid-mérgezésben, mert a tető bontása során
a kémény eltömődött építési törmelékkel.
A folyosón minden nap életveszélynek vannak kitéve
a lakók jóformán nincsenek korlátok, valamint a cselédlépcsőt teljesen lebontatták, a helyére egy liftet terveztek, de közel egy éve csak egy ötemeletnyi üres lyuk
tátong egy lazán keresztbe tett deszka mögött.

Már csak a reMény Maradt

2010 őszén új közös képviselőt választottak, az építkezés óta immár a harmadikat, aki nem ijedve meg a
feladattól, agilisan hozzálátott a kilátástalannak tűnő
probléma megoldásához. Az újonnan választott közös
képviselőben látják a reményt a lakók, aki azonnal tájékoztatta az akkori önkormányzatot és az ERVA akkori
vezérigazgatóját a helyzetről, keresve a felelősöket és
a segítséget. Többször jelezte, hogy a kivitelező által
jelentett eredmények nem egyeznek a felmért eredményekkel, a beruházó cég folyamatosan félretájékoztatja
a hatóságokat. Vastag dossziék, szakértői tanulmányok
bizonyítják a gondatlan, hanyag munkavégzést.
A korábbi vezetés alatt az önkormányzat műszaki irodája pusztán felszólító leveleket küldött és bírságokat
rótt ki a kivitelezőre a befejezés sürgetése érdekében,
mivel a hatóság korlátozott jogköre ezt tette lehetővé.
A közös képviselő ezek után a „legfelsőbb szintig” is
elment, a belügyminiszterhez fordult, hogy segítséget kérjen a társasház részére, gyors pénzbeli segélyt

kért, hogy befejezhessék a tetőt a házat cserbenhagyó
kivitelező helyett. Ám az ígért 20 millió forint sem
érkezett meg, mert a visszafizetésére 1 éves garanciát
kellett volna vállalnia a Társasháznak, de honnan tudnának ennyi pénzt visszafizetni? Az önkormányzatnak
(a használhatatlanná vált 3 lakás utáni) mint 19%os tulajdonosnak csak az összeg 19%-ig kell és lehet
garanciát vállalni, a többségi tulajdonosoknak viszont
nyilvánvalóan nincs pénze.

a tanulsáG MIndenkIé

Az új önkormányzati vezetés megértve a problémát, a
társasház mellé állt, és perre viszi a ház ügyét. Az eset
sajnálatos tanulsággal szolgálhat a többi társasháznak,
hiszen az ide vezető, súlyos hibákat el lehetett volna
kerülni. Ennek a rossz, a házra nézve előnytelen szerződésnek a megkötésért nyilvánvalóan többen is felelősek. A lakók – hozzáértés hiányában – vakon bíztak az
akkori közös képviselőjükben. Fontos lett volna megvizsgálni vagy megvizsgáltatni a szerződést – nagyon
körültekintően – olyan szakértőkkel, akiknek van,
jogi, pénzügyi, banki, műszaki stb. területen ítélőképességük, jártasságuk. Bizony ezek a háttérmunkák
drágák, elég nagy kiadás a társasházaknak, de egy jó
szerződés biztosíték lett volna a munka határidőre és
jó minőségben való elvégzésére, kár esetén kártérítésre.
A lakók nagy része nyugdíjas, akik azt gondolták,
hogy nyugdíjas éveiket nyugalomban tölthetik a kerület egyik legszebb, legpatinásabb és korszerűen felújított épületében, a saját tulajdonukban, ehelyett ezt az
utóbbi pár évet még az ellenségeiknek se kívánnák.
Nem kívánnak többet, csak hogy legyen vége ennek
a borzalmas helyzetnek, és hogy valaki segítsen nekik
rendbe tenni a házukat.
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Célok és tervek
Fónagy jános Nemcsak az országos fejlesztésekkel, valamint a széchenyiés a széll kálmán-tervvel foglalkozik, de nagy hangsúlyt fektet a kerületi
munkahelyteremtésre, a kis- és középvállalkozások gazdasági
lehetőségeinek szélesítésére is.

Meséljen egy kicsit a múltról, hogyan jutott el a sikeres
politikai pályáig?
1942. július 11-én születtem Budapesten, majd a közgazdasági technikumban érettségiztem közlekedési
tagozaton. Miután 1962-ben csónaképítő asztalos
szakvégzettséget szereztem, az Építők Sportklubban
kezdtem dolgozni. 1964–1965-ben az Ózdi Kohászati
Üzemekben alkalmaztak, ekkor egy időre elhagytam
fővárosunkat, de a munka mellett 1966-ban az Eötvös

Céljaim közé tartozik még, hogy
kerületünk a kisiparosok üzleteivel,
szolgáltatásaikkal újra Budapest
egyik legpatinásabb kerülete
közé tartozzon.
Loránd Tudományegyetem jogi karán megszereztem a
diplomámat. Az egyetem után sikerült az Ózdi Ügyvédi
Munkaközösség alkalmazottjaként elhelyezkednem,
ahonnan tovább az Ózdi Járási Tanács mezőgazdasági osztályára mentem dolgozni. 1968-ban letettem az
ügyvédi-jogtanácsosi szakvizsgámat. 1981-től az Ózdi
Kohászati Üzemek vezető jogtanácsosa voltam, majd
később gazdasági igazgatója, végül marketingvezetője.
1993-ban beléptem a Fideszbe, amikor is 1994 és 1998
között a párt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei alelnökévé
választottak. 1994–1998-ban önkormányzati képviselő
voltam az ózdi képviselő-testületben. 1998 májusában
országgyűlési képviselő lettem, amikor is még ebben az
évben a Gazdasági Minisztérium politikai államtitkárává neveztek ki, majd 2000. február 1-jétől a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkáraként a gazdasági,
a pénzügyi és az agrárágazati referatúra irányítójaként
folytattam munkámat. 2000. december 1-jétől 2002.
május 27-ig közlekedési és vízügyi miniszterként tevékenykedtem. A 2002. őszi önkormányzati választásokon újra a megyegyűlés tagjává választottak. 2006-tól
a Fidesz budapesti elnöke vagyok, és még a 2006. évi

országgyűlési választásokon budapesti területi listán
szereztem mandátumot.
Jelenleg országgyűlési mandátumomat töltöm be, amit
2010-ben Budapest 10-es számú egyéni választókerületében szereztem, és ezúton is szeretném megköszönni
mindazoknak az embereknek, akik bizalmukkal kitüntetnek. 2010 júniusától új feladattal bővült feladatköröm, hiszen az újonnan alakult Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium parlamenti államtitkárává neveztek ki.
Mi most az Ön legfontosabb feladata?
Parlamenti államtitkárként a Fejlesztési Minisztérium
által előterjesztett és az egész ország számára nagy jelentőségű törvényeket képviselem a Parlamentben. A parlamenti államtitkár a miniszter általános helyettese. A
Fejlesztési Minisztériumhoz tartozik minden olyan tevékenység, ami a fejlesztéssel, a közbeszerzések témakörével kapcsolatos. Ezen belül természetesen a legfontosabb
hangsúlyt az új Széchenyi-terv és a Széll Kálmán-terv
kapja. De nemcsak parlamenti államtitkárként, hanem
országgyűlési képviselőként is igyekszem helytállni.
Erzsébetvároshoz való kötődése régmúltra tekint vissza?
Igen, régi a kötődésem a kerülethez. Nem most kerültem
erre a környékre, hiszen kamaszéveimet is itt töltöttem.
Nagyon jól ismerem a kerületet és a lakóit, hiszen Pestre
jártam egyetemre. A kerület kultúrája ugyancsak nem
elhanyagolható, mert mint tudjuk, a VII. kerület egy
vallási központ, hiszen több vallási felekezet központja
is itt található Erzsébetvárosban. De nemcsak a kerülettel, hanem a VIII. kerületben található Palotanegyeddel
is szoros a kapcsolatom, hiszen egyetemista éveim alatt
sokat ültünk a múzeum lépcsőin a barátaimmal. Azért
tudok azonosulni a kerület problémáival és ismerem jól
a lakóit, mert életem éveinek nagy részét a kerületben
éltem le. Ahhoz, hogy egy képviselő jól tudja végezni a
munkáját, elengedhetetlen az, hogy ismerje kerületének
problémáit és lakóit.
Milyen kihívásokkal találkozik kerületünk országgyűlési
képviselőjeként?
Országgyűlési képviselőként más feladatok hárulnak rám, mint parlamenti államtitkárként. Nemcsak
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elfogadója, észrevételezője, hanem alkotója is vagyok a
terveknek, irányoknak. Most például az egységes személyszállítási törvényen dolgozunk, amire csaknem 30
éven át várt a szakma. Budapesten a VII. és a VIII. kerületben a megélhetés, a munkavégzés és a biztonság mellett a legfontosabb a közlekedés, a közösségi közlekedés.
Az emberek túlnyomó része naponta buszon, villamoson, metrón utazik, így a mindennapi életünket befolyásolja az, hogy mennyibe kerül, milyen minőségű és
mennyire korszerű a közlekedés. Azon dolgozom, hogy
ez szabályozhatóvá váljon. Céljaim közé tartozik még,
hogy kerületünk a kisiparosok üzleteivel, szolgáltatásaikkal újra Budapest egyik legpatinásabb kerülete közé
tartozzon.
Melyek azok a problémák, amikkel szembesülnünk kell?
Jelenleg a legfontosabb feladataink közé tartozik a munkahelyteremtés és a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági lehetőségeinek szélesítése. Ezek azok
a területek, amikkel problémaként szembesülünk. Csak
akkor lehetünk versenyképesek, ha olyan piac- és ver-

Ahhoz, hogy egy képviselő
jól tudja végezni a munkáját, elengedhetetlen az,
hogy ismerje kerületének
problémáit és lakóit.

Fónagy János

1942-ben született Budapesten.
1966-ban szerzett jogi doktorátust
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karán.
1968-ban ügyvédi-jogtanácsosi
szakvizsgát tett.
Az egyetem elvégzése után ügyvédjelöltként, majd az Ózdi Járási
Tanácsnál a mezőgazdasági osztályon igazgatási csoportvezetőként
dolgozott. Később, 1981-ig jogtanácsos volt a putnoki mezőgazdasági termelőszövetkezetnél, aztán
1988-ig vezető jogtanácsos az Ózdi
Kohászati Üzemeknél.
1989–1998 között a Régió Ózdi
Szerkezetfejlesztő Kft. ügyvezető
igazgatójaként tevékenykedett.
1994-től a Fidesz Országos Választmány tagja.
1994 és 2002 között a Fidesz ózdi
elnöke.
Az 1998-as országgyűlési választáson Borsod-Abaúj-Zemplén megye

területi listájáról bekerült az Országgyűlésbe, majd a Gazdasági Minisztérium politikai államtitkára lett.
2000-ben a Miniszterelnöki Hivatal
politikai államtitkára.
2000–2002 között közlekedési és vízügyi miniszterré nevezték ki.
2002-ben országgyűlési választáson
újra mandátumot szerzett.
2006-ban budapesti egyéni jelöltként indult a VII. kerületben, s bekerült az országgyűlési választásokon
az Országgyűlésbe.
A Fidesz budapesti választmánya
2007. június 22-én a párt budapesti
elnökévé választotta.
A 2010-es országgyűlési választásokon Budapest 10-es számú
egyéni választókerületében szerzett
mandátumot.
2010 júniusában az újonnan alakult
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárává nevezték ki.

senyképes termékeket állítunk elő, amelyek minőségi és
nem a tömegtermékekkel veszik fel a versenyt. Ennek
érdekében pedig a minőséget nemcsak az áruk előállításánál, hanem a gazdaság minden folyamatában is alkalmazniuk kell. Ezáltal a munkanélküliség problémája is
enyhülne, hiszen köztudott, hogy ez a kerület Budapest
azon kerületei közé tartozik, ahol legmagasabb a munkanélküliségi ráta. Erzsébetváros önkormányzatának
polgármesterével, Vattamány Zsolttal azon vagyunk,
hogy minél több munkahelyet teremtsünk itt.
Mik a tervek a közeljövőben?
Ha végigmegyünk a Wesselényi utcán, vagy akár a Dob
utcán, akkor azt látjuk, hogy 5 üzletből 3 zárva van. Ezeknek az üres üzlethelyiségeknek a jelentős része önkormányzati tulajdonban van, ráadásul az önkormányzat
fizeti utánuk a közös költséget, ami nem kis összeg,
hiszen a tavalyi felmérések szerint ez az összeg elérte a
70 millió forintot. Szerencsére a VII. és a VIII. kerület
polgármesterei – Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere és Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere
– tejes mértékben együttműködőek ez ügyben, hiszen
nekik is elsődleges céljuk, hogy erre mielőbbi megoldást találjunk. Egyéni képviselőként azon vagyok, hogy
a VII. és a VIII. kerület üres üzlethelyiségeit kormányzati, önkormányzati, fővárosi hátszéllel beindítsuk. Az
önkormányzatokkal együttműködve azon dolgozunk,
hogy az embereknek élhetőbb kerületet biztosítsunk.
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A jótékonyság
elfeledett angyala
naponta többször rohanunk át a városon,
szaladunk egyik dolgunktól a másikig. ám,
aki szereti budapestet, akitől nem idegen
a belvárosi lét, az tudja azt is, mit jelent sétálni. csak úgy, úri passzióból, nézelődni és csodálni a helyet, ahol élünk. tévedés azt hinni, hogy
csak a duna-parti korzó vagy a jános-hegy kilátója nyújt csodákat. szép lehet egy délutáni
séta is az ismert Flaszteren, pontosabban, amiről azt hisszük, hogy ismerjük. ha Figyelmesen
nézünk, kinyílik a város, meglátunk egy sereg
olyan dolgot, amely mellett naponta
elmegyünk, mégsem vesszük észre.

E

gy ilyen, nekem járó, napfényes délután vetődtem az
Akácfa utcába, ahol aztán
végképp nem szokás nézelődni. A szűk kis megkopott utcán ma
is látszik, szép házak álltak itt valaha.
A 32-es számú, kétszintes ház bejáratánál sem egyszerű, sem díszes fakapu
nem áll, csupán egy jobb napokat látott, viharvert fémrácsozat, amelyen át belátni a kapualjba. Nyolc méterrel
beljebb, a jobb oldalon, félig a falba építve, összefirkálva,
közel embermagasságú posztamens, rajta egy név és egy
dátum: Bischitz Dávidné, 1889. A posztamens felett kis
szoborfülke, de a szobor már sehol. Ha az ember felkeresi a szoborlap.hu oldalt és beírja csupán az első három
karaktert, máris ott áll előtte egy idősebb hölgy mellszobra, Róna József alkotása. Bischitz Dávidnét temetésén, 1898. március 30-án az egykori beszámolók alapján
legalább annyian búcsúztatták, mint Kossuth Lajost:
„Meghalt Bischitz Johanna! A hír futótűzként terjedt
végig a városban… Halála minden körben döbbenetet
keltett… Ilyen tömeget Kossuth Lajos temetése óta nem
láthattunk…” – írja az Egyenlőség című zsidó felekezeti
és társadalmi hetilap.
A legnagyobb napilapok, köztük a Pesti Napló is,
1898. március 29-i keddi száma címlapos tárcában
foglalkozik a halálhírrel, majd két nap múlva, március
31-én 9. oldalán jelentős helyet szentel a temetésnek
is. Beszámol róla, hogy a Vigadó tér (itt állt a hölgy

Nevét országszerte ismertté tette
az az odaadó, áldozatkész
munkásság, melyet egész életében
a jótékonyságnak szentelt.
lakása) és a Deák Ferenc utca teljesen megtelt gyászoló
emberekkel, olyannyira, hogy nagyszámú rendőr igyekezett fenntartani a rendet a tömegben. A szertartáson
nem akárkik jelentek meg: gróf Szapáry István, gróf
Csekonics Endre, Ribáry József és Lukács Antal főrendiházi tagok, Rudnay Béla főkapitány, Ghiczy Béla altábornagy, Bachát Dániel evangélikus főesperes, Márkus
József főpolgármester, dr. Falk Miksa, dr. Neményi
Ambrus, a Pesti Napló főszerkesztője, Gajári Ödön, a
Magyar Újság főszerkesztője, Lánczy Leó, Neumann
Armin, dr. Nagy Sándor, Mezei Mór országgyűlési
képviselők, Babarci Schwartzer Ottó, dr. Keleti Gyula,
Máday Izidor, Busbach Péter, Arany László, aki természetesen Arany János fia, a pesti izraelita hitközség húsztagú küldöttsége Kohner Zsigmond elnök vezetésével,
Haraszti Jellinek Hernrik, Hűvös József, Nagy Gábor
miniszteri tanácsos, Saárossy-Kapeller Ferenc osztálytanácsos, a Magyar Vöröskereszt huszonöt tagú küldöttsége, a Fehérkereszt, a Jószív-Egyesület, a pápai izraelita
hitközség és még vagy harminc segítő egyesület képviselői. A gyászszertartást Kohn Sámuel főrabbi végezte.
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a pesti izraelita
nőegylet 1934-es
közgyűlése

Az izraelita egyházi kórus énekelt. A menetben 27
lobogó alatt különböző jótékonyegyesületek képviselői
haladtak és persze ott voltak Bischitzné intézetének, a
Szegény Gyermekkert-Egyesületnek gyámolítottja is.
Jókai Mór, aki ekkor 73 éves, az elhunyt asszony
fiához, Hevesi Bischitz Lajoshoz intézett nyílt levélben
búcsúzik: „Nagyságos Uram! Fogadja legőszintébb
részvétem kifejezését kedves anyjának elhunyta felett.
A megboldogultat, mint az emberiség jótevőjét minden igazak siralma kíséri a sírba. Az Ég áldása szálljon
derék utódjára. Mély tisztelettel maradok szerető híve:
dr. Jókai Mór.”
A Magyar Újság 1898. március 29-i számának (VII.
évfolyam, 88. szám) 4. oldalán, Bishitz Dávidné meghalt cím alatt jelenik meg egy nagy anyag, amely
ezrek, százezrek jótevőjeként emlegeti a 71 évesen
elhunyt hölgyet. „Nagy veszteség az ő halála, melyet
számtalan megmentett sirat meg őszinte részvéttel.”
Aztán így írnak: „Nevét országszerte ismertté tette az
az odaadó, áldozatkész munkásság, melyet egész életében a jótékonyságnak szentelt.”
A Függetlenség című lap III. évfolyamának 89.
száma, 1898. március 30-án címoldalon hozza a
temetésről szóló hírt, közte ez a két mondat: „Egyszerű zsidó nő. …Hajoljatok meg az igaz nagyság, az
igaz érdem, a született nemesség, igazi krisztusi jóság
előtt. …Valláskülönbség nélkül százezer embernél
többel tett jót e hazában.”
De vajon ki is volt ez a rendkívüli asszony, akinek munkásságát az elmúlt több mint egy évszázad
elhomályosította, akit elfeledtünk, akinek mellszobra
évtizedek óta nem áll megérdemelt helyén (a szobor
szerencsére megvan), az Akácfa utcai házon pedig egy
árva emléktábla sem emlékszik meg róla!
Bischitz Dávidné Fischer Johanna néven látta meg
a napvilágot 1827. március 8-án Tatán. Édesapja
Fischer Móricz, aki a herendi porcelángyár megalapítója és mellesleg a Hócipő alapító főszerkesztőjének, Farkasházy Tivadarnak ükapja. Az 1839-ben

alapított herendi porcelángyár már 1842-ben szerepelt az első magyar iparkiállításon, majd 1845-ben a
bécsi iparműkiállításon. A Fischer család fiai harcoltak az 1848/49-es szabadságharcban, Johanna pedig
nagy gondossággal ápolta otthon a sebesült honvédeket. A herendi gyár a világkiállításokon aratott sorozatos sikereket (London, 1851., 1855; Párizs, 1867.;
Bécs, 1873.) követően Európa-szerte híres gyárrá
vált. Fischer Móriczot Párizsban a Becsületrend
tisztikeresztjével tüntették ki, 1867-ben pedig „irsai”
előnévvel magyar nemességet kapott. Családi nevüket
később Farkasházyra változtatták, innét a rokonság.
Johanna 25 évesen, 1852-ben ment feleségül a sárbogárdi születésű, 41 éves, megözvegyült, háromgyermekes (Mari, Emmi, Móritz), kivételes vagyoni helyzetű Bischitz Dávid gabona- és gyapjúkereskedőhöz,
közös gyermekük azonban nem született. Johanna családi és vallási indíttatásból, hiszen
jómódú család lányként fiatalon
t „tIsztescedáká – szó szerIn
a
sebesült katonákat ápolt, míg férje
és általában
séGesséGet ” jelent
a Prágából menekült híres talmud
evezésére
az adakoz ás MeGn
tudós, Bischitz Salamon leszárHasználják:
mazottja, 1866. március 21-én
(a dátum akár lehetne a főváros
szociális gondozási rendszerének
születésnapja is!) 9 nőtársával
(Gottesmann Miklósné, Barnay
Ignácné, Goldstein Rezsőné,
Gomperz Zsigmondné, Fleischl
Dávidné, Gabz Bernátné, Munk
Mórné, Stein Henrikné, Ullmann
Józsefné) és Meisel Wolf Alajos
pesti főrabbival együtt alapították
meg a város később legjelentősebbé
váló jótékonysági intézményét, a
Pesti Izraelita Nőegyletet (PIN).

Cikkünket következő számunkban
folytatjuk.

ért, hogy ő
„Mert megismertem őt azés háza néparancsolja meg fiainak got [cedáká]
pének... cselekedjenek igazsá
és jogot...” (1Mózes 18:19.)

ányt adnI a
bIblIaI előírás adoM
van írva:
le
szeGénynek , HIszen
-

dő, testvé
„Ha lesz közötted szűkölköitnod kezeny
reid egyike... meg kell
7– 8.); és „...
det számára...” (5Mózes 15:, akár zselny
támogasd őt, akár jövevé .” (3Mózes
lér, hogy élhessen melletted..
25:35.)

A színek
szerelmese
„Szilárd Klára az a festő, aki otthonos a föld bármely táján. A történelem és a végzet különböző
világokba vetette. Míg másokat a sokszori, nem egyszer kegyetlen indíttatású helyváltoztatás
rideggé, kiégetté, kétségbeesetté tett, Szilárd Klárát megtanította a környezetekkel (tárgyakkal, emberekkel) való kapcsolatteremtés gyors reflexeire. A sivatag, a nagyváros, a világmindenség, a magyar, a francia, a zsidó ember egyként barátságosan tekint… képeiről.”
Buda Katalin írása

K

1944-ben hamis papírokkal elmenekült az országból, ám a határon elfogták, és mint kémgyanúst,
Németországban bebörtönözték.

lára 1921-ben, a Városligeti fasorban lévő egykori
Grünwald szanatóriumban született. Édesapja jó
módú, ismert ügyvéd volt. Édesanyja
tizenegy évig, Klára pedig hat évig
tanult zongorázni. Mindazt megkapta szüleitől, amire testi – és különösen szellemi –
fejlődésére szüksége volt. 16 éves korában minden előzmény nélkül leküzdhetetlen vágyat érzett arra, hogy
rajzoljon, fessen. Édesapja ezt ellenezte, ő ugyanis azt
szerette volna, ha lánya jogi pályára lép, és bíró lesz.
Abban az időben, Magyarországon mindössze négy
női bíró volt. Végül nem tehetett mást, mint engedett lánya kérésének, aki így járhatott a gimnázium
mellett hetente egyszer, Jaschik Álmos rajziskolájába.
A rajziskolában töltött órák jelentették számára az életet. Édesapját még az érettségi vizsgája előtt váratlanul
elvesztette.
Később Gallé Tibor festőiskolájába iratkozott be,
majd Örkényi Strasser Istvánhoz került, ahol Bernáth
Aurél tanára nagy hatással volt rá. 1944-ben hamis
papírokkal elmenekült az országból, ám a hatá-

ron elfogták, és mint kémgyanúst, Németországban
bebörtönözték. Összes rabtársát kivégezték, ám mikor
Klárára került volna a sor, a franciák felszabadították
a várost és vele együtt a börtönt is. Klára egy svájci
menekülttáborba került, ahol majdnem éhen halt.
Erős életösztönének köszönhetően élte túl a megpróbáltatásokat. Szabadulása után minden grafikai munkát elvállalt, főként könyv- és újságillusztrációt rajzolt.
Sikeres próbarajzai alapján a genfi Művészeti Akadémiának az utolsó osztályára vették fel. Ez azt jelentette,
hogy egy év múlva már svájci diplomával rendelkezett.
Férje, aki szerencsésen megmenekült a munkaszolgálatból, elvált tőle, miután feleségét a munkája
annyira lekötötte, hogy rá már nem tudott elég időt
fordítani. Klára nem sokáig volt társtalan, megismerkedett a magyar származású kürtössel, Baum Imrével,

Lokálpatrióta

aki Kodály, Weiner Leó tanítványa volt. 1938-tól ritka
hangszerének köszönhetően neves svájci zenekarokban játszott. A két fiatal egymásra talált, és hamarosan
összeházasodtak. 1951-ben elhagyták Svájcot, Klára
édesanyjával és férjével együtt letelepedett Izraelben.
Vonzotta őket a mindössze hároméves állam dinamizmusa. Férje is kihozatta szüleit, így nehezen éltek
öten a kürtművész fizetéséből. Ezért Klára munkához
látott. Három hónap alatt megtanult héberül, ezen
kívül még hat nyelven beszél, és három nyelven olvas.
Érdeklődése a monumentális művészet felé fordult.
Ravennába utazott, hogy megtanulja az üvegfestészetet. A zsinagógák üvegfestészete tiltja az emberábrázolást, ezért új, dekoratív formanyelvet teremtett. 14
zsinagóga és több középület üvegablakait tervezte és
kivitelezte saját műhelyében. Új hazájában az üvegfestészet hozta meg a sikert, hisz ezt ő honosította
meg. Most már minden szabadidejét a festészetnek
szentelhette: festhetett akvarelleket, olajképeket, sőt
még litográfiákat és szitanyomatokat is készíthetett.
1954-ben nyílt meg első kiállítása Tel-Avivban, majd
sorra következett Róma, Genf, London, Párizs. A sok
kiállítást megannyi díj, elismerés követte. 1984-ben,
São Paulóban megkapta „Az év festője” címet, a Brazil
Nemzeti Televízió nagydíját.
Férjét 20 évi házasság után elvesztette. Emlékére
évtizedeken át koncerteket rendezett szalonjában, ahol
olyan híres zenészek adtak önálló estet, mint Starker
János, és olyan híres vendég fordult meg körükben,
mint Zubin Mehta. 1988-ban magyar tévéstáb járt
Izraelben és filmet készített a kitelepült és itt híressé
vált magyarokról, köztük Szilárd Kláráról. A film
operatőre felvetette, hogy miért nem rendez kiállítást
Magyarországon. Ez gondolkodóba ejtette, és 1990ben már meg is nyílt első kiállítása a Vigadóban.
A honvágy erősen megszólalt benne hazája iránt, ahol
született, tanult és felnőtt. Hogy miért nem jött hamarabb haza? Talán sértődöttségből, hisz ő magyarnak
érezte magát, édesapja lovas tüzér hadnagy volt az első
világháborúban s amikor „1939-ben meghalt, katonai
pompával temették el, koporsóját nemzetiszínű zászlóval takarták le. Engem az apám öntudatos magyarnak nevelt, evangélikus iskolába íratott, a zsidóságomról alig tudtam. El se tudtam képzelni, hogy egyszer
valaki azt mondja, én nem vagyok magyar…”
1993-ban véglegesen hazatelepült Magyarországra,
abba a kerületbe, ahol született.
Azóta évente kiállít az ország különböző városaiban. 2002-ben a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjét adományozták a művésznőnek.
A festészet mellett, új területen, szobrászatban is
bemutatkozott, kompozíciói hegesztett vasszobrok.
Szentendrén, háza kertjében szoborparkot alakított ki.
Csodával határos módon, első férjével újra összetalálkozott, s 14 évig harmonikus házasságban éltek.
Szilárd Klára otthonos a föld minden táján, ezt tükrözi szobája, ahol munkás mindennapjait éli. Szobája
falait színes akvarelljei öltöztetik fel, ablakain a művész
által festett üvegkompozíciókon a felkelő nap sugarai
áradnak szét. Csángó, kalotaszegi népművészeti hímzések, a Hebronból származó fúvott üvegtárgyak,
Bernhard Prähauser osztrák faszobrász domborműve,
Tel-Avív látképe, Dohnányi versenyzongorája, mindmind Szilárd Klára belső világáról vallanak.

Szobája falait színes akvarelljei
öltöztetik fel, ablakain a művész
által festett üvegkompozíciókon a
felkelő nap sugarai áradnak szét.
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Izesélet

Indul az eperszezon!
Az eper több száz évvel ezelőtt nem ínyencségként, hanem gyógynövényként kezdte pályafutását, később dísznövénnyé avanzsált, gyümölcsét csak a XIV. századtól fogyasztják. Azóta azonban sikere töretlen, mindegy, hogy lekvár, sütemény, fagylalt vagy bármi más készül belőle.

Hozzávalók

Eperlekvár
csokoládéval

1 kg eper, 50 dkg
cukor, 1 evőkanál
vaníliakivonat,
10 dkg csokoládé

Az epreket alaposan megmossuk, lecsumázzuk, kettévágva magas falú lábosba
rakjuk. Feleannyi cukrot adunk hozzá,
mint amennyi a gyümölcs mennyisége. Folyamatosan kevergetjük egészen
addig, amíg elfő a leve, és megfelelően
sűrű állagú lesz. A csokoládét apró darabokra törjük és az utolsó fázisban a lekvár közé keverjük.

Epertorta
A három tojásfehérjét robotgéppel jó
habosra verjük, belekeverünk 10 dkg
porcukrot, majd a három tojássárgáját, végül a lisztet. Simára keverjük, és
két egyforma tortalapot sütünk belőle.
A maradék három tojássárgáját a tejjel
és a cukorral kikeverjük, hozzáadjuk
a vízbe áztatott zselatint, és tűzre téve
sűrű krémmé főzzük. Ha kihűlt,
belekeverjük a kemény habbá
vert tejszínhabot. A két tortalaHozzávalók
3 tojás, 10 dkg porcupot megkenjük a krémmel, és
kor, 10 dkg liszt,
a krémre halmozunk egy sor
2 dl rum, 50 dkg friss eper,
rumba áztatott eperszemet.
2 dl tejszín
Befedjük a másik tortalappal,
Krém: 3 tojássárgája, 2 dl
és a hűtőszekrénybe tesszük,
tej, 10 dkg cukor, 3 lap
amíg a krém meg nem derzselatin, 2 dl tejszín,
med. A végén eperszemekkel
1 kg eper
és tejszínhabbal tálaljuk.

Kultúra

Erzsébetvárosi
Közösségi Ház
2011. május havi program

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 17, Telefon:
413-3550, E-mail: kozhaz@kozhaz.hu
Május
5. /csütörtök/
• 15.00–19.00

Nosztalgiatánc – zenés, táncos
rendezvény, a zenét szolgáltatja: Diós Péter.

6./péntek/
• 17.00–20.00

Villámrandi – táncos ismerkedési est, beszélgetés fogyatékkal élők számára. Az
Értelmi Fogyatékosok Fővárosi
Érdekvédelmi Egyesületének
rendezvénye.

7. /szombat/
• 15.00–18.00

A Csend Fényei Klub összejövetele – hallássérülteknek.

• 15.00–18.00

12. /csütörtök/
• 15.00–19.00

Nosztalgiatánc – zenés, táncos
rendezvény. A zenét szolgáltatja: Diós Péter.

13. /péntek/
• 18.00–20.00

A Schweitzer Kör összejövetele.

• 13.00–20.00

Családállítás – az Országos
Gyermekvédő Liga rendezvénye.

16. /hétfő/
• 17.00

A Civil Szövetség Elnökségének ülése.

17. /kedd/
• 17.00–19.00

A Hársfa Egyesület klubnapja.

Az Erzsébetvárosiak Klubjának
összejövetele.

8. /vasárnap/
• 15.00–18.00

Sirály Sakk Klub – gyermekeknek, felnőtteknek.

„Édesanyám, lelkem…” – a
Takács Béla Zenebarát Kör
zenés délutánja. Belépő: 500 Ft

• 16.45–22.00

18. /szerda/
• 17.30–19.30

„Tavasszal kell a szerelem…”
– Vendég: a Kézfogás Együttes
Váradi Edit vezetésével. KözreAz Ezüst Hárs Egyesület össze- működik: Hegedűs Valér zonjövetele.
goraművész. A Művészetbarátok
Egyesületének rendezvénye.

9. /hétfő/
• 16.00–18.00

10. /kedd/
• 16.45–22.00

Sirály Sakk Klub – gyermekeknek, felnőtteknek.

19. /csütörtök/
• 15.00–19.00

Nosztalgiatánc – zenés, táncos
rendezvény. A zenét szolgálAz Erzsébetvárosiak Klubjának tatja: Diós Péter.
összejövetele.

• 17.00–19.00
• 17.00

Lakatos Klári festőművész és
az általa vezetett „Napénekéj”
Művészeti Csoport kiállításának megnyitója.

11. /szerda/
• 17.30–19.30

A rovásírás elemzése. Előadó:
Nagy Gábor faszobrász.
Házigazda: B. Molnár Zsuzsa.
A Művészetbarátok Egyesületének rendezvénye.

21. /szombat/
• 19.00–21.00

Liszt – Bartók Est. Liszt
Ferenc születésének 200. és
Bartók Béla születésének 130.
évfordulójára. Közreműködik:
Réthy Judit zongoraművész,
a Bárdos Lajos Kamarakórus
(karnagy: Kempelen Tünde)
és az Albinoni Kamarazenekar
(karnagy: Zsigmond Balassa).

• 15.00-18.00

A Hársfa Egyesület klubnapja.
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Kultúra
Az 1970-es évek Argentínája a katonai
rezsim uralma alatt állt, a tisztességes
eljárás a nemzeti bíróságokon pedig ritka
volt, mint a fehér holló. Egy nőt megerőszakolva és holtan találtak, míg a férje dolgozott, végül két emigráns munkavállalót
kényszerítettek arra, hogy bevallják a bűntény elkövetését. Az utolsó fejezethez azonban előbb ki kell nyomoznia a gyilkos hollétét, beváltva ezzel az áldozat férjének tett
negyedszázados ígéretét.

Színház
Georges Feydeau: OSZTRIGÁS
MICI – bohózat
2011. május 7., 8., 11., 19 óra
Magyar Színház, 1077 Budapest,
Hevesi Sándor tér 4.

Osztrigás Mici, a Maxime mulató bűbájos táncosnője szponzort keres. Miközben
kettőt pördül, hármat sasszézik, feldúlja
Petypon doktor polgári életét, kis híján
őrületbe kergeti Petypon nejét, botrányt
csinál Corignon hadnagy eljegyzésén és
ujja köré csavarja a Tábornokot – de bármit
műveljen is éppen, egy biztos: hogy képtelenség ellenállni neki…

FRIEDRICH DÜRRENMATT:
János király

2011. május 19., 19 óra
Örkény István Színház: 1075 Budapest, Madách tér 6., Jegypénztár:
267-3775

Két nagyhatalom csatározik egymással:
Anglia és Franciaország. A shakespeare-i
királydráma Dürrenmatt gunyoros átiratában a hatalmi játszmák mai dramaturgiáját tárja elénk. Hősei nem évszázados
távlatokban gondolkodó történelmi uralkodók, hanem a pillanatnyi állva maradásért taktikázó politikusok. A dramatizált
krónikából komédia lesz. Ami a lázas csaták, királyházasságok, ígéretek, törvények,
uralkodói tárgyalások és kézfogások után
marad: a még reménytelenebb jövő.

Mozi
Szemekbe zárt titkok:
El secreto de sus ojos/The
Secret in their Eyes argentin, spanyol film 2009.
krimi, thriller, dráma

Európa ArtMozi: 1074 Budapest,
Rákóczi út 82. TELEFONOS JEGYRENDELÉS: 322-5419, 06-20-4327503

Benjamín Esposito (Ricardo Darín) egy
nyugállományba vonult törvényszéki tisztviselő úgy határoz, megírja a nagyközönség számára a szakmai múltját kísértő
brutális kéjgyilkossági ügy igaz történetét:

Kiállítás
Museion No.1 Galéria: 26 év
– Dobány Sándor keramikusművész kiállítása

április 28. (csütörtök) – május 20.
(péntek)
Budapest IX. kerület, Üllői út 3.

Gondolatok az eltelt 26 évről
„Azért választottam a teáskannát, mert
kíváncsi voltam, meddig lehet a funkció
és a forma határait feszegetni. Mindig szerettem a kötött feladatokat, mert a gondolataimat kordában tartja. Aztán már nem
érdekelt a funkció. A forma annál inkább,
és festésük. Amikor a tárgy készül, már
tudom, miként fogom megfesteni. A kötöttségtől próbálok szabadulni, és keresem az
improvizációs lehetőséget. Összekeverem
régi melóimat, és applikálom legújabb csészéimet. Ez a bemutatkozás lehetőséget ad,
hogy lezárjam az elmúlt éveket. Azt tudom,
hogy így már nem szeretném tovább folytatni, de azt még nem tudom, hogyan kezdjem el. Várok.” (Dobány Sándor)

Kertész 29. Galéria: Adéle
Kaleh Geafer, festőművész
(állandó kiállítás)

Budapest VII. kerület, Kertész utca 29.

„1950. A Kazán-szorosban a Duna még
tisztán és szabadon örvénylett a Fekete-tenger felé. Útjában egy kis szigetet ölelt körül
Ada Kaleh-t, Jókai Senki szigete még mindenkié. Itt születtem, a Kelet mesés világát
tükröző, törökök által lakott, kazamatákkal, fügefákkal teli, jázmin- és érett gyümölcs illatú paradicsomban. Kislányként
ámulva néztem a folyón elvonuló hajókat,
sok érdekes emberrel, más vidékek átutazóival való találkozásaim során éreztem, hogy
életélményekben gazdag életet akarok élni.

Kultúra

Temesvári, kolozsvári iskolaéveim után
a családalapítás boldog évei jöttek. 1989
tavaszán a sokévnyi küzdelem, nélkülözés,
mellőzés után Magyarországra költözhettünk. 1992-ben a sorsom Zürichbe vezetett, ahol Carla Martinelli tanítványaként
beteljesíthettem régi vágyamat, festészetet
tanulhattam. Lett egy álmom a művészet céljáról, hogy meg kell ismernünk az
anyagi világot mozgató szellemi energiákat. E felismerések során megélt gondolataimat, érzéseimet igyekszem képszerűen
kifejezni festményeimben.”

OPERETTHAJÓ

2011. április 15-től október végéig
minden szerdán, pénteken és vasárnap 20–22 óráig
Információ és jegyváltás:
06 20-3329-116

Az Operaház művészeiből alakult és
immáron 12 éve nemzetközileg is elismert,
35 fős OPERETTHAJÓ TÁRSULAT,
mely tavaly ősszel adta 1250. jubileumi
előadását, most egy újszerű programmal
áll a nemzetközi és hazai publikum elé.
Műsorainkban opera- és operettrészletek,
folklór, klasszikus, sztepptáncok, hangszeres szólók hangzanak fel, miközben
svédasztalos vacsorakínálatunkból és italválasztékunkból válogathatnak a sétahajós
út alatt, miközben Budapest csodás panorámájában gyönyörködhetnek.

Könyv
Boér Katalin: Lombikban
fogant álmok (A mesterséges megtermékenyítésről
másképpen)
Magyarországon minden hatodik házaspár
meddő – sokan mégis tartanak a lombikprogramtól, mert nem tudják pontosan,
mivel jár. Orvosok odavetett félmondataiból, tudományos szakkönyvekből, internetes fórumokból próbálnak tájékozódni...
De hol kapnak választ a hétköznapi, mégis
nagyon fontos kérdéseikre? Ki mondja el
nekik részletesen, átérezve bizonytalanságukat, milyen útra lépnek, amikor a mesterséges megtermékenyítést választják?
A szerző, Boér Katalin maga is végigjárta
ezt az utat, és jól ismeri annak állomásait.
Tudja, min megy keresztül egy meddő pár;
milyen kudarcokat és reményeket élnek
meg, hová fordulhatnak segítségért, milyen
vizsgálatokon és beavatkozásokon esnek át,
és egyáltalán: mennyi lelki és gyakorlati
nehézséggel kell szembesülniük, míg megvalósíthatják álmukat.

Program
Erzsébetvárosi Tehetségnapok Rendezvény

Megnyitó műsora: 2011. május 6. 14:30
Amerikai Alapítványi Iskola (Budapest VII. Wesselényi u. 44.)
Látogatható: 2011. május 6–19-ig
10–16 óráig.
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Sport
Kihívás Napja

2011. május 18-án Erzsébetvárosban, Versenyközpont: Városligeti
Sportcentrum (A Városliget Dózsa
György út – Ajtósi Dürer sor találkozásánál)

Legyen Erzsébetváros Magyarország legsportosabb települése 2011-ben!
Sportoljunk legalább 15 percet ezen a
napon!
Sportolási lehetőségek:
labdarúgás, lábtenisz, tollaslabda, streetball, asztalitenisz, erdei tornapálya sporteszközeinek használata.
További helyszínek: kerületi fenntartású
iskolák, óvodák, Erzsébetvárosi Közösségi
Ház.
Keressük a kerület legsportosabb munkahelyét! Mozgósítási versenyt hirdetünk a
megmérettetésre benevező, VII. kerületi
székhellyel rendelkező cégeknek.
További információ: 462-34-40, illetve a
462-34-42 számon.
Budapesttől 35 km-re bentlakásos drogterápiás
otthon működik azok számára, akik szabadulni
szeretnének drogfüggőségükből.
www.drogterapia.hu
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Útravaló

„Kohn és Grün”
is az 1%-ért
kampányol
„Grün bemegy a henteshez és azt mondja:
abból a halból kérnék! Mire a hentes: de uram,
az sonka! Mire Grün felháborodottan: Nem a
nevét kérdeztem!” Többek közt ez a zsidó vicc
is az EMIH idei 1%-os óriásplakát kampányának
egy jellegzetes darabja. Az 1%-os kampányról, a zsidó kultúráról Köves Slomóval, az
Egységes Magyarországi Izraelita
Hitközség vezetőrabbijával beszélgettünk.

Nem egy megszokott kampánnyal készültek az 1%-os
időszakra. Miért pont viccekkel kampányolnak?
Azt mindannyian tudjuk, hogy egyházak nem nagyon
szoktak kampányolni, de mi úgy gondoljuk, ez egy jó
lehetőség, hogy megmutassuk magunkat és értékeinket.
Már emiatt is másabbak vagyunk, az pedig még inkább
nem jellemző, hogy egyházak viccekkel próbálják elérni
híveiket. De mi hiszünk benne, hogy így tudjuk csak
közvetíteni azt az üzenetet, hogy az egyház, a spirituális élet, nemcsak a szomorúsághoz, a komolysághoz
kapcsolódhat, hanem az élet minden területén ott van.
Így arra gondoltunk, hogy egy kis öniróniával, néhány
zsidó viccel szólítjuk meg az embereket. Persze nem szeretnénk elfelejteni, – ahogy ez a plakátunkon is szerepel, hogy ez csak egy százaléka a kultúránknak. Vannak
ugyanis dolgok, „amikkel nem viccelünk” – ahogy a
zsidó vicces plakátok hirdetik –, ez pedig a hagyomány,
oktatás, közösség.
Miért fontos Önöknek az egy százalék?
Az egy százaléknak nem egyszerűen csak anyagi vonzata van, hanem sokkal inkább a közösségformáló ereje,
az identitáserősítő ereje a legfontosabb. Hiszen így azok
számára is lehetőség nyílik az adakozásra, akik egyébként nem tudnának támogatni számukra fontos szervezeteket. A zsidó szervezetek számára ez még fontosabb
ügy, hiszen a zsidóság kérdése évtizedekig tabutéma
volt, még a zsidó családokon belül sem szívesen beszéltek erről a témáról a megélt negatívumok miatt. Éppen
ezért minden olyan lehetőség, amikor egy zsidó pozitívan tud kapcsolódni egy közösséghez, az egy rendkívüli
lehetőség, és ezt ki kell használni.
A pozitív szemlélet az egyik legfontosabb ismérve szervezetüknek.
Így igaz, a mi közösségünk ezt az identitást, ezt a pozitív
szemléletet tűzi zászlajára, számunkra fontos, hogy ne a
holokauszt jusson eszünkbe a zsidóságról, hanem azok
a pozitív üzenetek, azok a közösségi értékek, és azok a
kulturális értékek, amiket a zsidóság magáénak tudhat.
Ezeket a pozitív értékeket kell előtérbe helyezni, hiszen
ettől épülhetünk emberileg, spirituálisan és kulturáli-

san egyaránt. Ha az elmúlt időszakot nézzük, azt gondolom, eredményeink jól mutatják, hogy szükség van erre
a szemléletváltásra. A rendszerváltás napjaiban elinduló,
és mára a hazai zsidóság meghatározó erejévé váló, elsőszámú véleményformáló vallási irányzatunk egyszerre
hirdeti a zsidó vallás és kultúra évezredes értékeit, és
egy előremutató oldottabb pozitív zsidó identitást. Az
elmúlt évtizedekben több tízezer embert értünk el, és
segítettünk hozzá ősei kultúrájának és vallásának megismeréséhez. Könyvkiadással, felnőtt- és gyermekoktatási programjainkkal, szociális segítségnyújtásunkkal
sok-sok ember életét változtattuk meg. Pesti Jesivánk és
Zsidó Tudományok Szabadegyetemünk megnyitásával
magas szintű zsidó oktatási lehetőséget biztosítunk.
Erzsébetvároshoz való kapcsolódásuk egyre nagyobb méreteket ölt, hiszen nemsokára itt nyitják meg iskolájukat.
Az önkormányzat jóvoltából egy pályázaton megnyertük annak a Dohány utcai iskolaépület bérleti jogát,
ahol ősszel megnyitjuk az iskolánkat. Eddig a bölcsődei
és óvodai oktatásunk a XII. kerületben volt, de minden
tekintetben előnyösebb a VII. kerületi helyszín. Akik
eddig kikerültek az óvodából és iskolába indultak,
azok számára igazából nem tudtunk helyet biztosítani
sehol. Csupán egy néhány fős magántanulást tudtunk
biztosítani nekik, de mivel nem volt meg a megfelelő
infrastruktúra, ezért ezt nem tudtuk bővíteni. Most
az a reményünk, hogy szeptembertől a Dohány utcai
épületben elindulhat oktatási intézményünk. Nyilván
az iskola akkreditálása egy hosszabb folyamat lesz, azt
nem tudjuk majd szeptemberre elvégezni, így az első
évben magántanulóként tanulnak itt diákjaink, de a
következő évben már szeretnénk, ha az iskolánk minden
szempontból akkreditált iskolaként működne tovább.
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Fogadóórák
eGyénI választókerületI képvIselők

Wencz Miklós

1. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Városüzemeltetési Bizottság (elnök),
Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság (tag)

Fogadóóra helye: Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal,
1073 Budapest, Erzsébet krt.
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap
első és harmadik hetének
csütörtökén 16.00 és 19.00
óra között
Elérhetőség: wencz.miklos@
erzsebetvaros.hu

Megyesi Mózes

2. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság (tag), Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság
(tag), Ifjúságpolitikai tanácsnok

Fogadóóra helye: Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal,
1073 Budapest, Erzsébet krt.
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap
harmadik hetének hétfőjén,
16.30 és 17.30 óra között
Elérhetőség: megyesi.mozes@
erzsebetvaros.hu

Szikszai Zsolt

3. sz. egyéni választókerület
Alpolgármester (gazdasági,
kerületfejlesztési és pénzügyek)

Fogadóóra helye: Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal,
1073 Budapest, Erzsébet krt.
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap
első és harmadik hetének
csütörtökén, 14.00 és 17.00
óra között
Bejelentkezés: 06 1 462 3251
Elérhetőség: szikszai.zsolt@
erzsebetvaros.hu

Ripka András

4. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság (tag), Városüzemeltetési Bizottság (tag), Emberjogi
tanácsnok

Fogadóóra helye: Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal,
1073 Budapest, Erzsébet krt.
6. I. em. 115.

Fogadóóra ideje: minden hónap
első hetének csütörtökén,
16.00 és 18.00 óra között
Elérhetőség: ripka.andras@
erzsebetvaros.hu

hétfőjén, 13.30 és 18.00 óra
között
Bejelentkezés: 06 1 462 3251
Elérhetőség: vattamany.zsolt@
erzsebetvaros.hu

Benedek Zsolt

Kismarty Anna

5. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottság (elnök), Városüzemeltetési
Bizottság (tag)

Fogadóóra helye: Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal,
1073 Budapest, Erzsébet krt.
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap
első és harmadik hetének
keddjén, 16.00 és 18.00 óra
között
Elérhetőség: benedek.zsolt@
erzsebetvaros.hu

Molnár István

6. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottság

Fogadóóra helye: 1073 Budapest, Rottenbiller utca 32.
(Sportcsoport irodája)
Fogadóóra ideje: minden hónap
első péntekén 13.00 és 15.00
óra között
Elérhetőség: molnar.istvan@
erzsebetvaros.hu

Nagy Marianna

7. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok:
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság (tag), Városüzemeltetési Bizottság (tag), Épített
örökségvédelmi tanácsnok

9. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Művelődési, Kulturális és Szociális
Városüzemeltetési Bizottság
(tag), Kultúrpolitikai tanácsnok

Fogadóóra helye: Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal,
1073 Budapest, Erzsébet krt.
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap
harmadik hetének hétfőjén
16.30 és 17.30 óra között
Elérhetőség: kismarty.anna@
erzsebetvaros.hu

Bartusné Benedek
Barbara

10. sz. egyéni választókerület
Bizottság/tanácsnok: Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság (tag), Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság
(tag), Szociális és egészségügyi
tanácsnok

Fogadóóra helye: Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal,
1073 Budapest, Erzsébet krt.
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap
első hetének csütörtökén,
15.00 és 18.00 óra között
Elérhetőség: bartusne.benedek.
barbara@erzsebetvaros.hu

Tímár László

Bizottság (elnök), Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság (tag)

Fogadóóra helye: Alsóerdősori
Bárdos Lajos Általános Iskola,
1074 Budapest, Alsóerdősor
utca 14-16. földszint
Fogadóóra ideje: minden hónap
első csütörtökén, 17.00 és
19.00 óra között
Bejelentkezés:
06 30 948 1655
Elérhetőség: nagy.marianna@
erzsebetvaros.hu

Fogadóóra helye: Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal,
1073 Budapest, Erzsébet krt.
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap
második és negyedik hetének
csütörtökén, 17.00 és 18.00
óra között
Elérhetőség: timar.laszlo@
erzsebetvaros.hu

Vattamány Zsolt

Juhász Gábor

Fogadóóra helye: Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal,
1073 Budapest, Erzsébet krt.
6. I. em. 115.
Fogadóóra ideje: minden hónap
második és negyedik hetének

Fogadóóra helye: Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal,
1073 Budapest, Erzsébet krt.
6. I. em. 115.

8. sz. egyéni választókerület
Polgármester

12. sz. egyéni választókerület
Alpolgármester (művelődési,
közoktatási, ifjúságpolitikai és
sportügyek)

Fogadóóra ideje: minden hónap
második és negyedik hetének
csütörtökén, 14.00 és 17.00
óra között
Bejelentkezés: 06 1 462 3251
Elérhetőség: juhasz.gabor@
erzsebetvaros.hu

lIstás képvIselők

Moldován László

Fogadóóra helye: Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal,
1073 Budapest, Erzsébet krt.
6. 2. em. 213.
Fogadóóra ideje: minden hónap
második hétfőjén 17.00 és
19.00 óra között
Elérhetőség: moldovan.laszlo@
erzsebetvaros.hu

Puskás Attila Sándor

Fogadóóra helye: Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal,
1073 Budapest, Erzsébet krt.
6. 2. em. 213.
Fogadóóra ideje: minden hónap
utolsó keddjén 12.00 és 14.00
között
Elérhetőség: puskas.attila@
erzsebetvaros.hu

Stummer János

Fogadóóra helye: Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal,
1073 Budapest, Erzsébet krt.
6. 2. em. 213.
Fogadóóra ideje: minden hónap
első hétfőjén 13.00 és 15.00
óra között
Elérhetőség: stummer.janos@
erzsebetvaros.hu

Gergely József

Fogadóóra helye: Haverok
kávézó, Dohány u. 1/c
Fogadóóra ideje: minden hónap
harmadik csütörtök 16.30 és
17.30 között
Elérhetőség: gergely.jozsef@
erzsebetvaros.hu

Dr. Kispál Tibor

Fogadóóra helye: Király utcai
nyugdíjasklub, Király u. 97.
(bejárat a Rózsa utca felől)
Fogadóóra ideje: minden hónap
második hétfőjén 16.00 és
18.00 óra között
Elérhetőség: kispal.tibor@
erzsebetvaros.hu

Szabadidő

Fejtörő
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tegye próbára tudását és ügyességét, és Fejtse meg
rejtvényeinket! a helyes megFejtést beküldők között
könyvcsomagokat sorsolunk ki.

Előző
számunk
keresztrejtvénymegfejtésének
nyertese:
Fehér istván
1077 budapest,
Wesselényi utca

Keresztrejtvény

Fejtse meg keresztrejtvényünk
fősorait, és küldje be szerkesztőségünkbe!
Címünk: 1077 Wesselényi u. 17.
Következő beküldési határidő:
2011. május 11.

Sudoku

A világ egyik legismertebb és legkedveltebb játéka a sudoku. Az eredeti négyzet 9 vízszintes és kilenc függőleges sorból áll, amelyek –
véletlenszerűen elosztva – 1-től 9-ig terjedő számokat kapnak. A számokat az üresen maradt kockákba kell elhelyezni 1-től 9-ig úgy, hogy
kétszer ugyanaz a szám egyetlen vízszintes, egyetlen függőleges sorban, illetve egyetlen 3x3-as kis négyzetben sem szerepelhet.
Kellemes időtöltést kívánunk!
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Apróhirdetések

Szolgáltatás
ERZSÉBETVÁROSI GYORSSZERVIZ! Duguláselhárítás, víz-,
villany-, gáz-, fűtésszerelés és
teljes körű gázkészülék-javítás.
Anyagbeszerzéssel, garanciával
0–24 óráig. Kiszállási díj nélkül.
Tel.: 06(1)321-1826, 06(20)3343438
VÍZ-, VILLANY-, GÁZ- ÉS
FŰTÉSSZERELÉS anyagbeszerzéssel, garanciával hétvégén és
munkaszüneti napokon is. Tel.:
06(1)280-3262, 06(20)595-4147
Zárlakatos! Gyorsszolgálat!
Zárnyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, ajtó-,
ablakrácsok, lakatosmunkák, galériakészítés! Tel.: 06(30)299-1211
Vízóraszerelés, egyéb vízvezeték-szerelés. Tel.: 06(1)2514912
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ! HÉRA
gázégők, konvektorok, tűzhelyek, FÉG vízmelegítők javítása,
karbantartása. Bán László Tel.:
06(1)220-9765, 06(20)432-5598
Villanyszerelés, gyorsszolgálat, bojlerjavítás kiszállási díj
nélkül. Tel.: 06(20)9393-799
Festés, mázolás, tapétázás
megbízható szakemberekkel,
garanciával, kisebb asztalosmunkák. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel.: 06(1)352-0188,
06(30)906-8696

Impresszum
Erzsébetváros Önkormányzatának kéthetente megjelenő
ingyenes lapja
Az újságban található
adatok, fényképek, egyéb
tartalmak szerzői jogvédelem
alatt állnak.

VÍZSZERELÉS, CSAPOK, SZIFONOK, WC-csészék, WC-tartályok cseréje, javítása. Mosó-,
mosogatógépek bekötése. Tel.:
06(30)447-3603
Redőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző
szerelése, javítása, garanciával.
Tel.: 06(1)261-3380, 06(30)9734378, 06(20)424-2618
Dajka, gyermekfelügyelő,
gyógypedagógiai asszisztens képzés. Kasza Képző. Tel.: 06(1)2765918, Ny. 01006404
Amennyiben még nem találta
meg társasházának a megfelelő
közös képviselőt, hívja a kft.-nket.
Jelszavunk: megbízhatóság, szakértelem, kiváló munka reális áron.
Tel.: 06(1)223-1497,
e-mail: lillilus@citromail.hu
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL,
GARANCIÁVAL! Orion, Videoton,
ITT-NOKIA, Nordmende, Grundig,
Vestel, Panasonic, Samsung,
Schneider.
Tel.: 06(20)531-7638
TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖZÖS
KÉPVISELET, TÁRSASHÁZ KÖNYVELÉSE. Megbízható, lehető legjobb szolgáltatás több évtizedes
gyakorlattal kedvező áron. Kérje
ingyenes árajánlatunkat. E-mail:
thaz.kozoskepviselo@gmail.com
Tel.: 06(30)668-5058

Főszerkesztő: Kiss Henrietta
Szerkesztő: Török Emese
Grafikus: Szomor Csaba
Korrektor: Dudás Márta
Fotós: Acsai Miklós,
Deák Szabolcs
Szerzők: Bóka B. László,
Buda Katalin, Molnár József

Tavaszi akció! Műanyag nyílászárók megfizethető, reális áron
a gyártótól. Teljes körű árnyékolástechnika, például: redőny,
reluxa, rovarháló. 20-40%-os
kedvezmény! Rövid határidő. Tel.:
06(30)719-1632, 06(70)2420464
Kéménybélelés, javítás!
Tel.: 351-7455, 06(20)961-3153,
VII., Nefelejcs u. 43.
Antialkoholista szakemberekkel
szobafestést, mázolást,
tapétázást, csempézést, kőművesmunkát stb. nagytakarítással
vállalunk. Tel.: 06(20)998-2369,
fax: 365-2662
Villanyszerelés! Volt ELMŰ-s
javít minden lakásvillanyt, villanyfűtést garanciával, számlaképesen is, korábbi veszélyes
szerelések és érintésvédelmi
hiányosságok dokumentálása. Érdemes megőrizni! Tel.: 06(70)2590089, 06(1)337-0338
Teljes körű könyvelés,
adótanácsadás. Kérjen ingyenes
ajánlatot. Tel.: 06(70)775-6574,
www.profikonyveles.com

Egyéb
Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket, teljes
könyvtárakat, vitrintárgyakat, régi
képeslapokat, valamint DVD-t,
hanglemezt. Tel.: 06(1)332-0243,
06(20)922-0001

Az újság munkálataiban
közreműködtek:
Sajtófőnök: Dr. Vető Marietta
Sajtóreferens: Seres Edit
Hirdetésfelvétel:
hirdetes@erzsebetvaros.hu
Cím: 1077 Budapest,
Wesselényi utca 17.
Telefon: 462-0794
Fax: 462-0795
E-mail: erzsebetvarosiujsag

Bélyeggyűjteményeket,
papír- és fémpénzeket, képeslapokat, régi iratokat, porcelánt,
egyéb régiségeket vásárolunk. VI.,
Andrássy út 16. H–P: 10–17. Tel.:
06(1)266-4154
Készpénzért vásárolunk!
Aranyat, ezüstöt, briliáns ékszereket, festményeket, órákat. Arany:
4500-7000 Ft/gramm, tört ezüst:
98-120 Ft/gramm VII. Wesselényi
u. 19. Tel.: 317-9938

Egészség
Fogsorjavítás, készítés,
alábélelés. Gyorsan, precízen.
Rászorultaknak háznál is. Vécsei
Julianna. Tel.: 06(20)230-3547,
06(1)789-2859
Gyógypedikűrt, manikűrt
vállalok. Hívásra házhoz megyek!
Tel.: 06(30)242-9507

Oktatás
Körtemuzsika családi napközi
felvesz 5 hónapos kortól gyermekeket. Kiemelt program, zenei és
angol nyelvi képességfejlesztés.
Teljes ellátási díj: 35.000 Ft/hó.
1071 Damjanich u. 36. fszt. 4.
Tel.: 06(70)365-5113
Családi napközi külön foglalkozásokat hirdet 5 hónapos kortól:
zenebölcsi, zeneovi, torna, tánc,
angol stb. 1071 Damjanich u. 36.
fsz. 4. Tel.: 06(70)365-5113
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erzsebetvaros.hu
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