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Vattamány Zsolt polgármester
„Tisztelt megjelentek! Köszöntöm a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, az ünnepi ülésen
megjelent vendégeinket, díjazottjainkat. Kérem Önöket, hogy énekeljük el közösen a Himnuszt.”
HIMNUSZ
Vattamány Zsolt polgármester
„Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 15-i rendkívüli ülését
megnyitom. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Távollétét
Stummer János képviselő úr, Molnár István képviselő úr és Puskás Attila Sándor képviselő úr
jelentette be. A tisztelt képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták a javaslatomat a mai ülés
napirendi pontjára, mely szerint a mai ünnepi ülésen az „Erzsébetváros Díszpolgára” cím, a
„Pro Urbe Erzsébetváros” díj, az „Erzsébetváros Sportjáért” díj, valamint az „Erzsébetváros
Mestere” díj átadására kerül sor. A jelen levő önkormányzati képviselők számára szavazásra
teszem fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatot, melyeknek elfogadásához egyszerű
többség szükségeltetik, kérem képviselőtársaimat, hogy a rendhagyó ülésen rendhagyó módon
kézzel szavazzunk a napirendről. Aki egyetért a kiküldött napirendi pontokkal, kérem, tegye fel a
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kezét.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 10 fő. A Képviselő-testület a napirendi
pontot 10 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
108/2014. (III.15.) számú határozat:
- Napirend elfogadásáról (10 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” díj.

Vattamány Zsolt polgármester
„A díjátadó ünnepi részének megkezdéséhez átadom a szót Horváth Márknak.”
Horváth Márk moderátor
„Tisztelettel köszöntöm Önöket a 2014. évi Erzsébetváros elismeréseinek díjátadó ünnepségén.
Külön köszöntöm Vattamány Zsolt polgármester urat, Rónaszékiné Keresztes Monika
országgyűlési képviselő asszonyt, Szikszai Zsolt alpolgármester urat, Medgyesi Judit aljegyző
asszonyt, Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testületét, valamint a tisztelt díjazottakat
és kedves vendégeiket. Ünnepi műsorunkban közreműködő gitártrió fellépői Sárközi Lili, Sárközi
József és édesapjuk, id. Sárközi József. Lili iskolai tanulmányait a budapesti Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskolában végzi, öccse általános iskolás. A gyermekek édesapjuktól
tanultak meg gitározni. Lili előadóművész és gitártanár szeretne lenni, öccse szintén zenei
pályára készül. Műsoruk első blokkjaként kérem, hallgassák meg ifj. Sárközi József előadásában
Chor menüettjét, majd a Csillagok, csillagok című népdalt Sárközi Lili énekli.”
Chor menüett ifj. Sárközi József előadásában
Csillagok, csillagok című népdal Sárközi Lili előadásában
Horváth Márk moderátor
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2014-es évben kitüntető díjak és címek adományozásáról döntött. E szándék
szerint adományozza oda az „Erzsébetváros Díszpolgára” címet is, mely cím erkölcsi elismerés a
közösség egy kiváló tagjának, amivel Erzsébetváros tiszteletét és megbecsülését fejezi ki a cím
viselője iránt kiemelkedő munkásságának elismeréseként.
A testület a 2014-es évben az „Erzsébetváros Díszpolgára” címet Dr. Sásdi Antalnak, a Péterfy
Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ főigazgatójának adományozza
kiemelkedő munkássága elismeréseként.
Dr. Sásdi Antal Újhartyán községben született, általános iskolai tanulmányait még itt végezte,
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majd 1965-től Budapestre költözött az Eötvös József Gimnáziumban érettségizett. A Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvos diplomát 1975-ben, majd belgyógyász
szakorvosi szakvizsgát tett 1980-ban, egészségügyi szakmenedzser végzettséget 2002-ben szerzett
szintén a Semmelweis Egyetemen. Munkahelyei a Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház, majd a
SOTE II. Női Klinika, ahol belgyógyász egyetemi adjunktus volt 1993-ig. Később az Erzsébet
Kórház belgyógyászat osztályvezető főorvosa, majd orvosigazgató-helyettese lett, később orvosigazgatója, főigazgató-helyettese 1995. és 1997. közt. A Péterfy Sándor Utcai KórházRendelőintézet és Baleseti Központ osztályvezető főorvosa 1998-ban, intézetvezető főorvos 2006ig, orvos-igazgató helyettes 2006. és 2007. közt, orvos-igazgatója 2008. és 2010. közt, majd
főigazgatója 2012. július 1-től. Egészségügyi intézményben eltöltött szolgálati ideje 38 év. 1993.
óta a mai napig ugyanazon a helyen dolgozik, időközben azonban több kórház összevonást is
megélt. Az V., VI., VII., VIII. kerület ellátásáért felelős 4 telephely áll irányítása alatt, melyből a
Fiumei úti Baleseti Központ országos szintű ellátással működik. Több mint 2 millió ember
ellátása tartozik hozzájuk. 2200 dolgozó munkáját koordinálja, orvosait többször tüntették ki „Az
év orvosa” címmel. Összetartó, lendületes szakmai gárda kovácsolódott irányítása alatt, akik
összetartásukkal és elhivatottságukkal tartanak ki a kórház mellett. A 46 osztályból tíz hármas
progresszivitású szinten működik, az osztályvezetők közül pedig tizenketten tagjai szakmai
kollégiumoknak, közülük öten tagjai valamelyik háromfős szakmai tagozatnak. Nem elégszik meg
azzal, ha működik az ellátás, folyamatos fejlődés a célja, ennek érdekében felméréseket készítenek
az ellátáshoz kapcsolódóan a betegek elégedettségének növelése céljából. Művészetterápiára
alkalmas külön helyiséget is kialakítottak a kórházban. Minden részletre kiterjedő figyelemmel
viseltetik a személyzet az 1848-ban épült épület iránt is. Egyrészről az épület megóvása,
másrészről a betegek közérzete érdekében. Főigazgatói munkáját elhivatottság, és a folyamatos
fejlődés igénye határozza meg. Nyugodt alaptermészete, kiváló kommunikációs és diplomáciai
készsége, valamint remek humora teszi olyan emberré, aki ekkora felelősséggel járó feladat
elvégzése mellett hivatástudattal mindig az újításra törekszik, és hogy minél jobbá tegye a
betegek ellátását. Ehhez családja támogatása is elengedhetetlen, felesége szülésznő, két
leánygyermeket nevelnek.
Budapest Főváros VII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Sásdi Antalnak, kiemelkedő
munkásságának elismerése jeléül adományozza az „Erzsébetváros Díszpolgára” címet. A díjat
Vattamány Zsolt Erzsébetváros polgármestere adja át Dr. Sásdi Antalnak, kérném, fáradjon ki az
elismerő oklevél átvételére.”
Vattamány Zsolt polgármester átadja a díjat. A díjat átveszi Dr. Sásdi Antal.
Horváth Márk moderátor
„Az „Erzsébetváros Díszpolgára” címnek Erzsébetváros Képviselő-testületének döntése alapján
posztumusz adományozása is lehetséges. A testület 2014-ben posztumusz díszpolgári címet
adományozott Petschauer Attila kétszeres olimpiai bajnok magyar kardvívó, újságírónak.
Budapesten született 1904-ben, gyermekkorában kezdett vívni. Tanítója szerint ő volt „az új
D’Artagnan”. 1923-ban – mindössze 19 évesen – az Európa-bajnokságon egyéniben harmadik
lett, 1925-ben ezüstérmes, 1927-ben bronzérmes, 1929-ben ismét ezüstérmes, majd 1930-ban
megint bronzérmet szerzett. 1930-ban és 1931-ben csapatban meg is nyerte az Európabajnokságot. Viszonylag fiatalon, huszonnyolc évesen vonult vissza az aktív sporttól. A húszasharmincas évek egyik legjobb kardvívójaként tagja volt az 1928-as és az 1932-es olimpiai
kardcsapatnak is. A versenyzés befejezését követően újságíróként működött ‘Az Est’ nevű lapnál,
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gyakran írt színikritikákat is, népszerű alakja volt a két világháború közötti fővárosi
művészéletnek. Magyarország németbarát politikájának eredményeként a negyvenes évekre a
magyar zsidókat is elérte a hátrányos megkülönböztetés. 1942-ben munkaszolgálatra vitték a
keleti frontra Az ukrán Davidovka melletti munkatáborban 1943. január 20-án egy sorakozó
alkalmával felismerte őt a táborparancsnok, Cseh Kálmán alezredes, aki lovasként maga is részt
vett az amszterdami olimpiai játékokon, szörnyű kínzásra ítélte. Kárpáti Károly – szintén olimpiai
bajnok – tanúja volt a kínzásnak és Petschauer halálának. Így emlékszik: “Az őrök rákiáltottak:
‘Te, olimpiai érmes kardvívó… Lássuk, hogy tudsz fára mászni!’ Tél közepe volt, rettenetes hideg,
de ráparancsoltak, hogy vetkőzzön le és másszon fel az egyik fára. Azt parancsolták neki, hogy
kukorékoljon, közben vízzel locsolták. A metsző hidegben a víz ráfagyott a testére, ő pedig
rövidesen meghalt.” Petschauer Attila életét filmen is megörökítették. Szabó István 1999-es
filmjében, A napfény ízében, Sors Ádám karakterében az ő alakját mintázza meg Ralph Fiennes.
Bár a film fikció, az egyik főszereplő élete és halála Petschauer életének egyes elemein alapul.
1985-ben a Zsidó Hírességek Csarnoka tagjának választották. Egy leszármazója, Dr. Richard
Markowitz kezdeményezésére 1994 óta az USA-ban évente megrendezésre kerül a Petschauer
Attila Emlékverseny, amely az Egyesült Államok egyik legrangosabb kardversenyének számít. A
Magyar Olimpiai Bizottság néhány évvel ezelőtt a Farkasréti temetőben obeliszket állított
Petschauer Attila és további öt, ismeretlen helyen nyugvó sportember emlékének. Erzsébetváros
Önkormányzata e posztumusz díszpolgári cím mellé Petschauer Attila kardvívó emlékét őrző
tábla felállítását javasolja Erzsébetváros Képviselő-testületének. Díszpolgáraink életét
megörökítjük, nagyságukat, teljesítményüket, igyekszünk közvetíteni a jövő nemzedékének
számára is, így Dr. Sásdi Antal főigazgató úr és Petschauer Attila kardvívó érdemei is bevezetésre
került az Erzsébetvárosi Díszpolgárok könyvébe.
Erzsébetváros Önkormányzata a 2014-es évben a „Pro Urbe Erzsébetvárosért” díjat adományoz
Gesztelyi Nagy Zsuzsanna festőművésznek.
Debrecenben született. Már kisgyermek korában kitűnt rajztehetségével, édesanyja idejében
felismerte kiemelkedő adottságát, és támogatta fejlődését. A Képző- és iparművészeti Gimnázium
elvégzése után 6 évig Berlinben élt, ahol építészek mellett dolgozott. 1996-ban kezdett a
festészettel komolyabban foglalkozni, 1998-ban az Ars Hungarica Művészeti Szakiskola festő
szakán végzett, majd 2004-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerezte meg festő- és
művésztanári diplomáját, de ekkorra már több hazai és külföldi egyéni és csoportos kiállítása is
volt. Több mint 10 éve lakik Erzsébetvárosban. Lakásában kialakított műtermében születnek
alkotásai. A gyakorlat mellett oktatja is a festészetet, tanítványai közül többen nyertek felvételt
képzőművészeti oktatási intézményekbe. Jelenleg saját magát is továbbképzi, művészetterápiás
tanulmányokat folytat. Festményeit a fény érzékelése és képek általi érzékeltetése és a színek
kompozíciója teszi igazán egyedivé. Munkáiban a fény színeinek sajátosságait adja vissza olyan
életszerűséggel, amely által képei életre kelnek. A tér síkjainak kifinomult ábrázolása okán a
festmények szinte kézzel foghatók. 2003-ban Barcsay-díjat, 2004-ben pedig KogART-díjat nyert.
Rengeteg egyéni kiállítása volt már, többek között a budapesti Cirko Galériában, a Suzuki Ház
Galériában, a Mucius-, a Retorta-, a Hilton-, a Saint-, a Ráday- és az Inda Galériában.
Válogatott csoportos kiállításokon is számtalanszor bemutatkozott. A budapesti KOGARTgyűjtemény, és a luxemburgi European Invest Bank közgyűjteményében is szerepelnek művei.
Budapest Főváros VII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Gesztelyi Nagy Zsuzsannának
a helyi közösség érdekében végzett kimagasló munkája, Erzsébetváros kapcsolatainak
gazdagítása elismeréséül adományozza a „Pro Urbe Erzsébetvárosért” díjat. A díjat Vattamány
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Zsolt Erzsébetváros polgármestere adja át.”
Vattamány Zsolt polgármester átadja a díjat. A díjat átveszi Gesztelyi Nagy Zsuzsanna.
Horváth Márk moderátor
„Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete döntésének alapján a 2014-es évben a
„Pro Urbe Erzsébetvárosért” díjat adományoz Ráday Mihály filmoperatőr, rendező, TV-s
szerkesztő, művészettörténész, városvédőnek.
Ráday Mihály Erzsébetvárosban született az akkori Liget Szanatóriumban, melynek helyén ma
konferencia központ áll. Édesapja Ráday Imre színművész, édesanyja Ferda Erzsébet Magdolna
divatdiktatrisz. A kerülethez nemcsak születése, lakhelye, és iskolája köti, hanem későbbi
munkássága is elválaszthatatlan Erzsébetvárostól. Nem túlzás kijelenteni, hogy nála jobban senki
sem ismeri a kerületet, annak épületeit, történetét, titkait, részleteit. Rengeteg ház, és épület
köszönheti neki fennmaradását, helyreállítását. Segítségével alakult meg az Elektrotechnikai
Gyűjtemény, valamint Ő találta ki a Róth Miksa Emlékház megalakítását is. Rengeteg olyan
értékes ház van, mely sorsának alakulásában része volt, többek közt ilyen a Hungária-Fürdő, az
Árkád bazár, a Royal Szálló. Művészettörténészként és városvédőként is fáradhatatlanul küzd
értékeink, örökségünk megóvása érdekében. Támogat minden olyan törekvést, mely az épületek
korabeli hangulatát, értékeit és látképét hivatottak helyreállítani, megőrizni és fenntartani. 1981ben embereket toborzott, hogy fotókkal örökítsék meg a budapesti épületeket, ez a gyűjtemény
kötet formájában Adalékok címmel jelent meg, és ma is hozzáférhető. Az ekkor együtt dolgozó
csapatból alakult meg 1983-ban a Városvédő Egyesület, melynek alapítója és mai napig elnöke.
Felfogásában és hozzáállásában Széchenyi és Andrássy Gyula szemléletét igyekszik megőrizni,
miszerint Budapestet nem kerületekre osztva, hanem egynek, egésznek kell tekinteni, hiszen egyegy városrész vagy kerület nem határolható el az által valódi egységéből, hogy közé határvonalat
húznak. Egy kicsit mégis kiemelkedik ebből az egységből Erzsébetváros, hiszen azon kívül, amit a
szem lát rengeteg titkot rejtenek épületei, a belső terek, udvarok, korlátok, melyek históriáját
Ráday Mihály egytől egyig ismer, és igyekszik az emberekkel megismertetni cikkekben,
könyvekben, filmekben, magazinműsorokban. Rengeteg díjjal és kitüntetéssel méltatták munkáját,
a teljesség igénye nélkül említenék néhányat: 1969-ben Oberhausen nagydíjat, 1979-ben Balázs
Béla-díjat kapott, 1982-ben neki ítélték a Film- és Tv kritikusok díját, 1990-ben Pro Urbe
Budapest elismerést kapott, 1994-ben „Medals of Honour”, az Europa Nostra örökségvédelmi
szervezet díját nyerte el. 1996-ban Kossuth-díjjal tüntették ki, 2005-ben Táncsics Mihály-díjjal,
2005-ben Prima díjjal méltatták. 2009-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztjét, 2012-ben pedig a Gundel művészeti díj odaítélésével ismerték el tevékenységét.
Munkásságának bármely területén, a filmezéstől a művészettörténetig kimagasló eredményeket
ért és ér el szenvedélyes és kitartó hozzáállásával, és neki köszönhetően méltó módon őrizhetjük
meg örökségeink az utókor számára.
Budapest Főváros VII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Ráday Mihálynak a helyi
közösség érdekében végzett kimagasló munkája, Erzsébetváros kapcsolatainak gazdagítása
elismeréséül adományozza a „Pro Urbe Erzsébetvárosért” díjat. A díjat Vattamány Zsolt
Erzsébetváros polgármestere adja át.”
Vattamány Zsolt polgármester átadja a díjat. A díjat átveszi Ráday Mihály.
Horváth Márk moderátor
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„Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-es évben „Pro Urbe
Erzsébetvárosért” díjat adományozott Vigyázó Istvánnak, a Nagycsaládosok Országos Egyesület
VII. kerületi csoportja vezetőjének.
Vigyázó István születése óta Erzsébetvárosi lakos. 5-en voltak testvérek, feleségével 4 gyermeket
nevelnek. Negyedik gyermeke születésekor lépett be a Nagycsaládosok Országos Egyesületébe,
majd 1995-ben választották a VII. kerületi szervezetek vezetőjének. Az Egyesület alapszabályban
rögzített céljai: az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért
érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a
nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. Tagjai azok lehetnek, akik
háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, az egyesület céljaival és
feladataival egyetértenek, és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában. A tagság
generációról generációra öröklődik. Felbecsülhetetlen a közösség építő és formáló szerepe,
melynek mozgatórugója a kerületben Vigyázó István személye, egyfajta védőhálót biztosítva az
Egyesület tagjai számára. A szervezetek vezetői régiós fórumokon és képzéseken vesznek részt,
ezzel elősegítve a minél kifinomultabb szervezeti működést egyesületi és közéleti színtéren
egyaránt. Elkötelezetten dolgozik a maradandó értékek, értékrend fenntartásáért, hiszen a család
fontossága megkérdőjelezhetetlen. Szoros együttműködésben áll az országos egyesülettel, évente
több alkalommal közös programokat, találkozókat, kirándulásokat szerveznek, ezáltal a hosszú
évek során kialakult egy olyan összetartó közösség, akik hasonló örömökben és nehézségekben
részesülnek, ezáltal nagy segítségére lehetnek egymásnak. 2014-ben ünnepeljük az ENSZ
Családév 20. évfordulóját, elismerve a család szerepét és mindenekfelett álló fontosságát.
Budapest Főváros VII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Vigyázó Istvánnak a helyi
közösség érdekében végzett kimagasló munkája, Erzsébetváros kapcsolatainak gazdagítása
elismeréséül adományozza a „Pro Urbe Erzsébetvárosért” díjat. A díjat Vattamány Zsolt
Erzsébetváros polgármestere adja át.”
Vattamány Zsolt polgármester átadja a díjat. A díjat átveszi Vigyázó István.
Horváth Márk moderátor
„Tavaszi szél vizet áraszt című népdalfeldolgozást hallhatják id. Sárközi József előadásában.
Majd Oláh Ibolya Magyarország című dalát énekli Sárközi Lili.”
Tavaszi szél vizet áraszt című népdal id. Sárközi József előadásában
Oláh Ibolya: Magyarország című dala Sárközi Lili előadásában
Horváth Márk moderátor
„Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság javaslata alapján a 2014-es évben az „Erzsébetváros Sportjáért” díjjal tűnteti ki Dr.
Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót.
Kiss Gergely 1977-ben született, gyermekkora Erzsébetvároshoz köti. Gimnáziumi tanulmányait a
kerületi Madách Imre Gimnáziumban végezte, majd a Szegedi Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi karán jogi diplomát szerzett. 9 éves korában kezdett vízilabdázni a BVSC
csapatában, majd a Tungsramhoz igazolt. Kiemelkedő tehetségével nagyon fiatalon kitűnt, 16
évesen már tagja volt a férfi felnőtt válogatott keretének. Posztja jobb szélső, bal kezes, erőteljes
lövéseit az egész világ ismeri. Háromszoros Olimpiai bajnok, Világbajnok, kétszeres Európa
bajnok, kétszeres Világliga győztes, háromszoros Euroliga győztes, háromszoros Euroliga döntős,
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hatszoros bajnoki aranyérmes, kétszeres magyar kupa győztes, Máltai kupa győztes, ifjúsági és
junior Európa bajnok, junior Világbajnok. 1996-ban, 97-ben és 98-ban Kiváló ifjúsági sportolódíjat kapott, 2000-ben Az év magyar csapatának tagja, 2000-ben és 2004-ben Aranysapka díjat
kapott, amit az Európai Vízilabdaklubok Szövetsége a sportág legnagyobbjainak ítél oda. 2008ban „A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal” kitüntetést kapott, szintén
2008-ban Budapest díszpolgárává választották, és szintén ebben az évben I. osztályú
"Honvédelemért" kitüntetésben részesült. 2009-ben Az év magyar vízilabdázójának választották,
2012-ben pedig Miniszteri elismerő oklevelet kapott. Ma is aktív sportoló, 2012. óta a Budapest
Honvéd csapatában játszik. Méltó példakép a felnövekvő generáció számára, a tehetség mellett
kimagasló szorgalmával, és a sportág iránti elkötelezett szeretetével érte el kivételes sikereit.
Budapest Főváros VII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Kiss Gergelynek a sport
területén elért kimagasló eredményeinek elismerése jeléül adományozza az „Erzsébetváros
Sportjáért” díjat. A díjat Vattamány Zsolt Erzsébetváros polgármestere adja át.”
Vattamány Zsolt polgármester átadja a díjat. A díjat átveszi Dr. Kiss Gergely.
Horváth Márk moderátor
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság javaslata alapján „Erzsébetváros Sportjáért ” díjjal
jutalmazza Wágner Zsuzsanna testnevelő tanárnőt.
Wágner Zsuzsanna 1992. óta lakik a kerületben, 3 gyermeke van. 1985-ben végzett az Egri
Tanárképző Főiskolán, biológia-testnevelés szakon. 1993. óta dolgozik Erzsébetvárosban, előbb a
Hernád u. 3. számú Általános Iskolában, majd 2004-től a Baross Gábor Általános Iskolában.
Mivel mind a két intézményben központi szerepet kapott a testnevelés és a sport, tanított
szaktárgya kiemelt jelentőségű. 2011-től az iskolai sport munkaközösség vezetője, 2014-től pedig
kerületi munkaközösség-vezetőként is tevékenykedik. A testnevelés tanítása mellett délutáni
sportfoglalkozásokat és sportnapokat is szervez, kupákat és házibajnokságokat koordinál.
Kerületi és budapesti szinten készíti fel a tanulókat a Diákolimpia sportágaira, elsősorban
kézilabda, atlétika és sakk sportágakban. 2011-től hagyományosan ő szervezi a kerületi
sakkbajnokságot, budapesti sakkversenyeken rendszeresen képviseli Erzsébetvárost a tanulókkal.
Tanítványai többször nyerték el az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntetést. Immár 8 éve
kíséri el a diákokat a nyári sport-, szabadidős és sí táborokba, 2011. óta táborvezetőként. Több
pályázati anyagot készített el a különböző kerületi és fővárosi pályázatokhoz támogatásokat
szerezve az iskolának. Folyamatosan képzi magát, az utóbbi évek folyamán aerobic oktatói
szakképesítést szerzett, e mellett számos továbbképzésen vett részt, többek közt informatikai
eszközök emelt szintű alkalmazása, sajátos nevelésű és hátrányos helyzetű gyermekek integrált
oktatása, elsősegély-tanfolyam. 2014. elején az új tantervben előírt „Kölyökatlétika oktatása”
tanfolyamot végezte el. Az első sport tagozat az iskolában 8 évvel ezelőtt az ő irányítása alatt
indult el, ez az osztály ebben az évben fog végezni. Amikor teheti, a gyerekekkel sportol, odaadó,
precíz tanár követendő példakép tanítványainak.
Budapest Főváros VII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Wágner Zsuzsannának a sport
területén elért kimagasló eredményeinek elismerése jeléül adományozza az „Erzsébetváros
Sportjáért” díjat. A díjat Rónaszékiné Keresztes Monika országgyűlési képviselő asszony adja át
Wágner Zsuzsanna tanárnőnek.”
Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester átadja a díjat. A díjat átveszi Wágner Zsuzsanna.
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Horváth Márk moderátor
„Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság javaslata alapján a 2014-es évben az „Erzsébetváros Sportjáért” díjat adományozott a
kerületi Hársfa Egyesület részére.
A Hársfa Egyesület 22 évvel ezelőtt Angyal Józsefné, Erika és Iván Gyuláné, Eszter hozták létre
azzal a szándékkal, hogy értelmileg akadályozott gyermekeik értelmileg akadályozott társaikkal
együtt sportolhassanak, és szabadidejüket hasznosan tölthessék el. Angyal Józsefné, Erika 35
éven keresztül aktívan tevékenykedett a kerületben, 22 éven át a kerületben szervezte az értelmileg
sérült fiatalok mozgásfejlesztését, asztalitenisz foglalkozását, és kosárlabda edzését. A Bethlen
Gábor téri Gyógypedagógia Főiskolán, a Garay utcában az Alsóerdősori Általános Iskolában és
az Állatorvosi Egyetemen tevékenykedett. Iván Gyuláné, Eszter alapító tagja volt az Értelmi
Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetségének is, Erzsébetvárosi lakos volt. Élete során
több száz értelmileg sérült embernek szerzett munkahelyet, nyaraltatta őket és hozzájárult
életminőségének javulásához. A két alapító kitartó és áldozatos munkájának köszönhetően a
Hársfa Egyesület Magyarországon szinte egyedülállóan szülői összefogásból működött és
működik a mai napig is. Taglétszámunk meghaladja a 250 főt. Az Egyesület az iskolából már
kikerült, 18. életévüket betöltött értelmileg akadályozott és halmozottan sérült fiatalok munkaidő
utáni hasznos elfoglaltságát biztosítják sportprogramok keretében. Az Egyesület által biztosított
lehetőségek kiemelkedő szerepet játszanak a fogyatékkal élő emberek életminőségének
javításában és integrációjában. Az edzéseket Angyal Józsefné kezdte, először csak gyógytorna
foglalkozásokat tartottak, majd később heti rendszerességgel végzett kosárlabda, atlétika, úszó és
asztalitenisz edzések következtek. Ezután a szülői felügyelet mellett végzett közös foglalkozásokat
felváltották a szakedzőkkel folytatott edzések. Az egyesület már a megalakulás évében
csatlakozott a Magyar Speciális Olimpia Szövetséghez és a Magyar Értelmi Fogyatékosok
Sportszövetségéhez. A Hársfa Egyesület az ország legaktívabb és legismertebb sport klubjai közé
nőtte ki magát az értelmileg akadályozott emberek szférájában. Az Egyesület kiváló
eredményekkel képviselteti magát mind hazai, mind külföldi versenyeken. 1999-ben a Magyar
Speciális Olimpia Szövetség a Hársfa Egyesületnek adta meg a lehetőséget, hogy kiutazhasson az
Egyesület Államokba, Észak-Karolinába a négyévenként megrendezendő Speciális Olimpia
Világjátékokra és összemérhesse tudását a világ számos csapatával kosárlabda sportágban, ahol
olimpiai ezüstérmet szereztek. Ez a siker a maga nemében páratlan volt, mivel Magyarország
kosárlabda sportágban ilyen sikert még soha nem ért el világversenyen. 2000-ben a női
kosárlabda csapatuk képviselte Magyarországot a hollandiai Speciális Olimpia Európa
Játékokon, ahol aranyérmet szereztek a legerősebb csoportban. 2000-ben a sidney-i Paralimpián
László János asztalitenisz sportágban olimpiai 4. helyezett lett. 2000. év végén női kosárlabda
csapatukat a Magyar Újságírók Szövetsége munkatársainak szavazatai alapján az év 2. legjobb
csapatának választottak. 2007-ben az Egyesület egyik tagja eljutott Kínába az SO Sanghaji nyári
világjátékára, ahol a magyar válogatott olimpiai ezüstérmet szerzett. 2008-ban Törökországban
kosárlabda csapatuk Európa bajnoki ezüstérmet szerzett Spanyolország mögött. Az edzéseken
kívül kirándulásokat, nyaralásokat, táborokat szerveznek, valamint céljuk, hogy elősegítsék
értelmi fogyatékosok sportolásával foglalkozó szakemberek képzését. A sport egy olyan egységes,
nemzetközi értékrenddel és szabályokkal rendelkező tevékenység, melynek célja azonos és nem
enged megkülönböztetést, ezáltal elősegítve az elfogadást. Az Egyesület két megbecsült alapító
tagja, Angyal Józsefné és Iván Gyuláné sajnos 2013 nyarán elhunytak. Az egyesület e díjat
nagybecsű emlékük ápolására kívánja fordítani.
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Budapest Főváros VII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hársfa Egyesületnek a sport
területén elért kimagasló eredményeinek elismerése jeléül adományozza az „Erzsébetváros
Sportjáért” díjat. A díjat Rónaszékiné Keresztes Monika országgyűlési képviselő asszony adja át
az egyesület elnökének és képviselőjének, Galambos Zsoltnak.”
Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester átadja a díjat. A díjat átveszi Galambos Zsolt.
Horváth Márk moderátor
„Kérem, hallgassák meg a Citrusfa című magyar népdalt és a Let It Be című Beatles számot
Sárközi Lili és Ifj. Sárközi József előadásában.”
Citrusfa című népdal Sárközi Lili és ifj. Sárközi József előadásában
Beatles: Let It Be című dala Sárközi Lili és ifj. Sárközi József előadásában
Horváth Márk moderátor
„Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-es évben az „Erzsébetváros
Mestere” díjat adományoz Zoltán Tamás ötvös iparművésznek.
Zoltán Tamás gyermekkorában keramikusnak készült. Később jelentkezett a Képző- és
iparművészeti Gimnázium kerámia szakára, de csak az ötvös szakon volt egy megüresedett hely.
Ennek egészen addig nem örült, amíg be nem lépett az ötvösműhelybe, ami egyből magával
ragadta. A különös miliő, a sajátos illat, a furcsa szerszámok mind elbűvölték, és e véletlen
folytán találta meg szakmáját, amit a kezdetek óta szenvedéllyel űz. Néhány évet gyakorlaton
töltött a pénzverdében, majd az Iparművészeti Főiskolán tanult, ahol később szakmai oktató is
lett. Ebben az időszakban ékszerek, lakberendezési tárgyak, díjak, kisplasztikák kerültek ki kezei
közül. Számos munkáját a Képcsarnok Vállalat galériájában állítottak ki. Önálló kiállításai
mellett hazai és nemzetközi díjakat is nyert. A Nemesfémművesek Országos Ipartestületének
elnöke volt. A folyamatos szakmai kihívások keresése, a kísérletezés jegyében dolgozott, és
amikor találkozott Szvetnik Joakimmal, az Iparművészeti Múzeum főrestaurátorával, ott helyben
eldöntötte, hogy restaurátor lesz. Addig az alkotás folyamatában és szépségében találta meg
szenvedélyét, majd a helyreállítás vette át a főszerepet az életében. A restaurátornak a felelőssége
felbecsülhetetlen. Az utókor számára megőrzött tárgyak, leletek olykor több száz évesek, és
helyreállításukkal a történelem egy-egy darabja maradhat fent eredeti minőségében, fényében.
Régi készítőjének bőrébe bújva, az adott kor szellemét ismerve, hibalehetőség nélkül kell újjá
alkotni a tárgyakat. Ehhez kimagasló ismeretekre és jártasságra van szükség művészettörténelem,
fémműves, vegyészeti ismeretekből, de az alapos előkészületek olykor más szakemberek tudására
támaszkodva valósulnak meg. Számos tárgy köszönheti neki fennmaradását, liturgikus és világiak
egyaránt. Ezek múzeumok kiállítási tárgyai, és számos magángyűjtemény őrzi őket. Legrégebbi
helyreállított darabja egy 16. századi, reneszánsz korabeli misekehely volt, aminek hatvan
százaléka sérült, további harminc százaléka pedig hiányos volt, ezt később Prágában állították ki.
Zoltán Tamás több mint 10 éve lakik Erzsébetvárosban, szakmája iránti elhivatottsága vonzotta
ide, hiszen Erzsébetváros régen az ötvösség központja volt. Létrehozott egy egyedülálló ötvös
mesterségtörténeti gyűjteményt, melyet kuriózumnak számító tárgyi eszközök és dokumentumok
alkotnak. Legutóbb a Közlekedési Múzeum adott otthont a kiállításnak.
Budapest Főváros VII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Zoltán Tamásnak,
Erzsébetváros területén végzett, kimagasló kisipari szakmai munkájának elismerése jeléül
adományozza az „Erzsébetváros Mestere” díjat. A díjat Vattamány Zsolt Erzsébetváros
polgármestere adja át.”
9

Vattamány Zsolt polgármester átadja a díjat. A díjat átveszi Zoltán Tamás.
Horváth Márk moderátor
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 87/2014.
számú határozata alapján a 2014-es évben az „Erzsébetváros Mestere” díjat adományoz Gervai
László csillárkészítő mesternek.
Erzsébetvárosban született és generációkra visszamenőleg kötődik a kerülethez. Nagyszüleinek
zöldséges boltja volt a Wesselényi utcában, szüleinek pedig trafikja a Klauzál téren. Gervai
László műhelyét 1990-ben nyitotta, és azóta is ugyanott működik, a Hevesi Sándor tér 3. szám
alatt. A csilláros mesterséggel véletlenül, a katonaság után ismerkedett meg. Bár ekkorra már a
gépjavító technikumot elvégezte, így közel állt hozzá ez a szakma, amely mára már szenvedélyévé
vált. Különleges hivatását, a csillárkészítést és javítást már csak pár mesterember végzi
Budapesten. Munkái közt sokféle stílusú csillárokat találunk, Mária Terézia korabeli, francia és
angol barokk, valamint szecessziós stílusúakat. A nagyipari előállítású bútorok és kiegészítők
elterjedésével ma már egyre kevesebben keresnek eredeti, régmúlt korokat megélt csillárokat,
ezért vendégköre is főleg örökségekből származó darabok felújítási munkáival keresi fel, de sokan
külföldről is hozzá fordulnak, hiszen nagyon nehéz a szakmában jártas mestert találni. Főként
fémmel dolgozik, de a bronz és sárgaréz összetevők mellett a fa, az aranyozott és a textil elemek
felújítása, az elektromos szerkezetek cseréje is egy-egy munkafázist jelentenek. Az összetettebb és
másik szakma jártasságát igénylő műveletek elvégzését más-más mesterekre, vésnökökre,
aranyozókra bízza, így szinte már-már baráti kapcsolatokkal őrzik a régi szakmák hírnevét is.
Miután a vevőkör és a kereslet átalakult az idők során, ezért a műhely manapság új életre kelt.
Két fiatallal, egy lakberendező és egy ötvössel osztja meg jelenleg műhelyét, így a meglévő
koncepcióba építve, újragondolt régi bútorokkal bemutató termet hoztak létre. Az egyedi és
különleges hangulatú műhelyben kiállításokat és felolvasó esteket is tartanak. Társulásuk
kiemelkedő példája a régi és új utánozhatatlan ötvözetének, ami egy eltűnőben lévő szakmának
adhat reményt a fennmaradásra.
Budapest Főváros VII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Gervai Lászlónak
Erzsébetváros területén végzett, kimagasló kisipari szakmai munkájának elismerése jeléül
adományozza az „Erzsébetváros Mestere” díjat. A díjat Rónaszékiné Keresztes Monika képviselő
asszony adja át.”
Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester átadja a díjat. A díjat átveszi Gervai László.
Horváth Márk moderátor
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-es
évben az „Erzsébetváros Mestere” díjat adományoz a kerületi lakosság felterjesztése alapján
Farkas Ferenc kárpitos mesternek.
Farkas Ferenc Rákoscsabán született, iskoláit már Erzsébetvárosban végezte. Édesapja kárpitos,
első műhelye a Szövetség utcában volt, utána a Nagydiófa utcában, majd 1949-ben nyitotta meg
önálló műhelyét a Wesselényi utca 26. szám alatt. Kisgyerekként sok időt töltött édesapja
műhelyében. Négy lánytestvére mellett egyedüli fiúgyermekként édesapja szerette volna, ha ő is
ezt a szakmát választja. 1961-ben kezdte kitanulni a mesterséget, gyakorlatát is a szülői
műhelyben töltötte. Később édesapja hirtelen betegsége következtében hamar át kellett vennie a
műhelyt. Nagyon nehéz dolga volt, hiszen fiatal kora hátrány volt, az emberek a tapasztalt
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iparosmesterekben bíztak meg leginkább. Ugyan tanonc korában édesapja körbevitte, bemutatta,
így a környező mesteremberek ismerték már, de komoly munkával helytállt, és így bizonyította
rátermettségét és tehetségét. 1979. óta viszi saját nevén a műhelyt. Akkoriban még nagyobb
kereslet volt az egyedi, minőségi bútorokra, melyek szépségükkel, minőségükkel biztosították az
időtállóságot, szinte műalkotások voltak. Farkas Ferenc Wesselényi utcai műhelyének
kirakatában gyönyörű bútorokat lát az ember. Munkássága és boltja ritkaságnak számít. Aki ide
betér, nem csak a műhelyébe nyer betekintést, de a régi fotók, oklevelek, diplomák minden
részletükben tükrözik az elhivatottságot, és a szakma szeretetét.
Budapest Főváros VII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Ferencnek
Erzsébetváros területén végzett, kimagasló kisipari szakmai munkájának elismerése jeléül
adományozza az „Erzsébetváros Mestere” díjat. A díjat Rónaszékiné Keresztes Monika
országgyűlési képviselő asszony adja át.”
Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester átadja a díjat. A díjat átveszi Farkas Ferenc.
Horváth Márk moderátor
„Végezetül köszönöm megtisztelő figyelmüket és átadnám a szót Vattamány Zsolt polgármester
úrnak az ünnepi képviselő-testületi ülés bezárására.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Kedves vendégek, tisztelt Képviselő-testület! Megkérem Önöket, hogy ülésünk végén énekeljük el
közösen a Szózatot.”
SZÓZAT
Vattamány Zsolt polgármester
Megállapítja, hogy mai ülésük végére értek, az ülést 9 óra 17 perckor bezárja. Egyben meghívja a
jelenlévőket a mellettük lévő kisterembe egy állófogadásra. Köszöni, hogy eljöttek.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Vattamány Zsolt
polgármester
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