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A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia
Vattamány Zsolt
“Köszöntöm a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeinket. Kérem Önöket, hogy
rendkívüli testületi ülésünk kezdetén énekeljük el a Himnuszt.”
HIMNUSZ
Vattamány Zsolt
“Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 15-i rendkívüli ünnepi
ülését megnyitom. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a megválasztott
önkormányzati képviselők közül jelen van 14 fő, az ülés határozatképes.
A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatomat a mai ülés napirendi
pontjaira, mely szerint a mai ünnepi ülésen az „Erzsébetváros Díszpolgára” cím, a „Pro
Urbe Erzsébetváros” díj, az „Erzsébetváros Sportjáért” díj, valamint az „Erzsébetváros
Mestere” kitüntetés átadására kerül sor.
Szavazásra teszem fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatokat, melynek elfogadásához
egyszerű többség szükséges, és mivel rendhagyó módon nem csak a Képviselő-testület tagjai,
hanem meghívott vendégeink is az asztalnál foglalnak helyet, megkérem csak a képviselőket,
hogy kézzel jelezzék a napirend elfogadását. Tartózkodás, ellenszavazat nem volt, tehát
megállapítom, hogy a Képviselő-testület 14 igen 0 nem és 0 tartózkodással a napirendi
javaslatot elfogadta.”

112/2012. (III.15.) számú határozat:
- Napirend elfogadásáról (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy mai ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja:
1.)

Önkormányzati elismerések adományozása
- „Erzsébetváros Díszpolgára” cím
- „Pro Urbe Erzsébetváros” díj
- „Erzsébetváros Sportjáért” díj
- „Erzsébetváros Mestere” kitüntetés

Lázár Csaba
Elmondja Juhász Gyula: Március idusára című versét.
Csúri Ákos
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság javaslata és a 110/2012. (II. 27.)
számú határozata alapján 2012-ben „Erzsébetváros Sportjáért” díjjal Bujka Barbara vízilabda
játékost tünteti ki. A díjat átadja Vattamány Zsolt polgármester.
Lázár Csaba
Bujka Barbara vízilabdázó erzsébetvárosi, VII. kerületi lakos, aki a magyar vízilabda
válogatott tagjaként, kiemelkedő sporttevékenységével, nemzetközi eredmények elérésével
elévülhetetlen érdemeket szerzett a kerületnek. 2005 óta 126-szor játszott a magyar női
vízilabda-válogatottban, melynek tagjaként háromszor nyert Európa-bajnoki bronzérmet. A
2007-ben Melbourne-ben megrendezett Világbajnokságon hatodik helyet szerzett a csapatával
és legutóbb a januári hollandiai Európa Bajnokságon volt a bronzérmes magyar csapat
meghatározó tagja. A kerület hírnevének öregbítéséért végzett munkájával érdemelte ki az
„Erzsébetváros Sportjáért” díjat.
Vattamány Zsolt polgármester átadja a díjat. A díjat átveszi Bujka Barbara.
Lázár Csaba
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a 109/2012. (II. 27.) számú határozata alapján 2012-ben az „Erzsébetváros
Mestere” kitüntetést Bognár Ferenc részére adományozza. A díjat átadja Vattamány Zsolt
polgármester.
Csúri Ákos
A Szövetség és a Barát utca sarkán található cukrászdát 1957-ben hozta létre Bognár Ferenc
cukrászmester. Kitartó, igényes munkájának köszönhetően vált híressé, közkedvelté a több
mint 55 éve működő cukrászda. A helyi polgárok nem csak a kiváló minőségű édességek
miatt keresik fel, hanem azért is, mert köszönhetően a cukrászmester közösségteremtő
személyiségének az üzlet otthont ad a helyiek összejövetelinek, rendezvényeinek. Bognár
Ferenc cukrászmester nívós szolgáltatásaival, a hosszú évtizedek alatt folyamatosan elégedett
fogyasztók elismeréseként érdemesült a kitüntető cím elnyerésére. Erzsébetvárosban végzett
eddigi munkásságát leginkább az „Erzsébetváros Mestere” címmel köszöni meg a kerület
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Bognár Ferencnek.
Vattamány Zsolt polgármester átadja a kitüntetést. A díjat átveszi Bognár Ferenc.
Lázár Csaba:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a 108/2012. (II. 27.) számú határozata alapján 2012-ben a „Pro Urbe
„Erzsébetvárosért” díjat Vas János részére adományozza. A díjat átadja Vattamány Zsolt
polgármester.
Csúri Ákos:
Vas János tanár 1927-ben született, Kiskunhalason. A Budai Tanítóképző Intézetben kapott
tanítói oklevelet, majd 1948-tól a kerületi Dob utcai Általános Iskolában biológiát, kémiát,
majd a tanári oklevél megszerzését követően rajzot tanított. Szabadidejét Magyarország és
Erdély tájainak megismertetésére fordította. 20 éven át szervezett kirándulásokat Erdélybe,
ezzel segítve az ottani faluturizmus létrehozását. Mindemellett a Mikológiai Társaság
tagjaként előadásokat tartott a gombák világáról, karikatúráit kiállításokon láthatta az
érdeklődő közönség. A kitüntető díjat a helyi közösség érdekében végzett munkásságáért,
továbbá Erzsébetváros kapcsolatainak gazdagításában szerzett érdemeiért kapja. A Pro Urbe
díj idei díjazottja Vas János.
Vattamány Zsolt polgármester átadja a díjat. A díjat átveszi Vas János.
Vas János
Csak annyit szeretne hozzáfűzni, hogy ha felmennek a II. emeletre, ott gombakarikatúrákat és
vadvirág karikatúrákat láthatnak. Érdemes megnézni. Köszöni szépen.
Csúri Ákos
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a 107/2012. (II. 27.) számú határozata alapján 2012-ben a posztumusz
„Erzsébetváros Díszpolgára” címet idősebb Albert Flórián részére adományozza. A díjat
átadja Vattamány Zsolt polgármester.
Lázár Csaba
Albert Flórián – az egyetlen magyar aranylabdás labdarúgó, a Nemzet Sportolója – 1941-ben
született Hercegszántón. Pályafutása alatt végig a Ferencváros játékosa volt, megtestesítve
ezzel a ma már oly ritka klubhűséget. A legendás 9-es számú mez tulajdonosa 1952-ben a
Ferencváros junior csapatában kezdte játékos pályafutását, majd 1958-ban 17 évesen a felnőtt
csapatban is bemutatkozott, ahol két gólt szerzett. 1960-ban bajnoki ezüstérmet és 27
találattal a gólkirályi címet nyerte meg. Még ugyanebben az évben olimpiai bronzérmet
szerzett. 1963-ban már Vásárvárosok Kupa döntőt játszott és megszerezte élete első bajnoki
címét, amelyet még három követett. 1964-ben Európa bajnoki bronzérmet nyert a nemzeti
csapattal. Pályafutása csúcsán, 1965-ben a Fradival megnyerte a Vásárvárosok Kupáját, 1967ben pedig elnyerte a legjobb európai labdarúgónak járó Aranylabdát. Albert Flórián és
családja 1952-ben költözött Budapestre, a mai István utca 26-ba, amelyről mindig szeretettel
emlékezett meg. Bár a családot kitelepítették Budapestről, a fiatal Albert általános iskolai
éveit a Hernád utcai iskolában töltötte, ahol – többek között – Lakat Károly is tanára volt.
Alapfokú tanulmányai után a Madách Gimnáziumban érettségizett, illetve ezen iskola falai
közül lett válogatott labdarúgó. Életművéért posztumusz ”Erzsébetváros Díszpolgára” címmel
tünteti ki a kerület. A díjat a család képviseletében ifj. Albert Flórián veszi át.
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Vattamány Zsolt polgármester átadja a díjat. A díjat átveszi ifj. Albert Flórián.
Lázár Csaba
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy 106/2012. (II. 27.) számú határozata alapján 2012-ben az „Erzsébetváros
Díszpolgára” címet Demjén Ferenc részére adományozza. A díjat Vattamány Zsolt
polgármester adja át.
Csúri Ákos
Demjén Ferenc 1946. december 21-én született Diósgyőrött a család harmadik gyermekeként.
Édesapja a helyi Vasgyár mérnöke volt, de politikai okok miatt elbocsátották állásából. A
család 1951-ben Budapestre költözött és Demjén Ferenc a Kertész utcai Általános Iskola után
elvégezte a Petrik Lajos Vegyipari Technikumot, így szerezve vegyésztechnikusi
szakvégzettséget. A zene, az éneklés mindig fontos volt a család számára. Sokáig egy
zenekarban játszott a bátyjával. Családjával Budapesten, a VII. kerületben és szabadidejében
Dióspusztán él. 1970-ben találkozott Bergendy Istvánnal, aki meghívta saját együttesébe.
Szövegíróként a Jöjj vissza vándor című dallal debütált, amelyet további slágerek követtek.
Bergendy és zenekara szombatonként a legendás E-klubban játszott ötezer néző előtt. Az
országos ismertséget az 1970-es szilveszteri televízió műsor hozta el számukra, igaz, csak egy
csúszásnak köszönhetően vehettek részt a programban. Demjén 1977-ben kilépett a
Bergendyből, és szólóalbumot jelentetett meg, de ennek dalait már az ez év őszén megalakult
V'Moto-Rock nevű együttessel mutatta be. 1978 és 1983 között Kovács Kati számára írt
dalszövegeket, de a filmzene sem hagyta hidegen. Többek között a Szerelem első vérig, a
Szerelem második vérig, a Moziklip, valamint a Honfoglalás című nagy sikerű filmekhez írt
betétdalokat, amelyeket részben ő is adott elő. 1996-ban munkásságáért megkapta a Magyar
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, majd 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztjét. A többszörös EMeRTon-díjas művész 2010-től Budapest díszpolgára, 2012től pedig már Erzsébetváros díszpolgára is. „Erzsébetváros Díszpolgára”, tegnaptól Kossuth
díjas Demjén Ferenc.
Vattamány Zsolt polgármester átadja a díjat. A díjat átveszi Demjén Ferenc.
Vattamány Zsolt
“Tisztelt megjelentek, tisztelt vendégeink, tisztelt Képviselő-testület. Megállapítom, hogy mai
ülésünk végére értünk. Kérem, hogy énekeljük el közösen a Szózatot.”
SZÓZAT
Vattamány Zsolt
A mai ünnepi ülés végére értek, az ülést 9 óra 20 perckor bezárja. Szeretné meginvitálni a
jelenlévőket egy ünnepi koccintásra, hogy kötetlenül is gratulálhassanak a díjazottaknak.
Köszöni szépen, hogy részt vettek a mai megemlékezésen.
dr. Gotthard Gábor
jegyző

Vattamány Zsolt
polgármester
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