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Idén Mácsai Pál vehette át az Erzsébetváros Díszpolgára kitüntetést március 15-én. A színművész meghatódott 
az elismeréstől, és lapunknak adott interjújában elmesélte, hogy a díjat előlegnek tekinti: szeretne még többet 
tenni Erzsébetvárosért, hogy saját értékrendje szerint is kiérdemelje a díszpolgári címet. Az Örkény István 
Színház igazgatója a díjjal járó pénzt a Madách Gimnázium diákszínpadi munkájához ajánlotta fel.
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Rendőr- és tűzoltónap a Városligetben 
Tisztelt Erzsébetvárosi Polgárok!

Idén április 25-én (szombaton) a szokásos színes programmal ismét megrendezzük az immár 
hagyományos Rendőr- és tűzoltónapot a Városligetben. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 
ez évben először a BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság külön 
standdal képviselteti magát, ahol körzeti megbízotti szolgálatunk 
tagjaival, illetve bűnmegelőzési tanácsadónkkal találkozhatnak, 
válogathatnak kiadványainkból, továbbá a gyermekek részére 
is szervezünk a rendészeti szerveket bemutató programo-
kat. Terveink szerint ugyancsak jelen lesznek Erzsébetváros 
Rendészeti Igazgatóságának (korábbi közterület-felügyelet) 
képviselői, illetve a helyi polgárőr szövetség tagjai. Ezúton 
kérem Önöket, hogy tiszteljenek meg minket érdeklődésük-
kel, és látogassák meg Erzsébetváros standját!

Köszönettel:
dr. Kiss Szabolcs rendőr alezredes, kapitányságvezető

Erzsébetváros március 15-i 
ünnepi képviselő-testületi 
ülésén átadták a kerületi elis-
meréseket. Vattamány Zsolt 
polgármester szerint elenged-
hetetlen méltányolni azon 
embereket, akik példaképként 
állhatnak mindenki előtt. 

„Egy kerületnek 
fontos feladata, 

hogy meg be
csülje polgárait, 

akik kiemelkedően teljesíte-
nek saját területükön. A díja-
zottak névsorából is látszik, 
hogy Erzsébetváros milyen 
sokszínű, hogy mindenki más 
és más módon tesz városunk-
ért. Szeretnénk megteremteni 
annak a lehetőségét, hogy itt 
mindenki jól érezze magát, 
otthonának tekintse a kerü-
letet. Egész évben hálásak 
vagyunk minden itt élő apró 
tettéért, jobbító gondolatáért, 
és szerencsére az ilyen ünne-
peken lehetőségünk van arra, 
hogy ezt ki is nyilvánítsuk” 
– fogalmazott Erzsébetváros 
polgármestere.

A testület az ünnepi ülésen 
az Erzsébetváros Díszpolgára 
címet Mácsai Pál Kossuth- 
és Jászai Mari-díjas színész, 

rendező, érdemes művésznek, 
az Örkény István Színház 
igazgatójának adományozta, 
kiemelkedő munkássága 
elismeréseként. (Mácsai Pállal 
készült interjúnkat a 10–11. 
oldalon olvashatják.)

Erzsébetváros képviselő-
testületének döntése alapján 
az Erzsébetváros Díszpolgára 
kitüntetés posztumusz ado-
mányozása is lehetséges, így 
ezt az elismerést idén Elekfy 
Jenő festőművész, grafikus 
részére ítélték oda, a díjat 
a művész unokái vették át. 
Elekfy Jenő a Magyar Képző-
művészeti Főiskola akvarell-
festészet tanára, tanszékveze-
tője volt. Az Erzsébet krt. 20. 
szám alatt élt egy műterem-
lakásban, egyik szép akva-
rellje a körút látképe. Köztéri 
művei a Magyar Nemzeti 
Galériában és a Fővárosi Kép-
tárban láthatóak.

Az ünnep alkalmából átad-
ták a Pro Urbe Erzsébetváros 
díjat is, melyet dr. Pataki 
Éva vehetett át. A doktornő 
1977-ben a Péterfy Kórház 
szájsebészeti osztályán helyez-
kedett el, 1989-től szájse-
bész-szakfőorvosként, később 
 – 1995-től 2014-es nyugdíjba 
vonulásáig – a szájsebészet és 
fogröntgen vezető orvosaként 
dolgozott.

Szintén Pro Urbe Erzsé-
betváros díjat kapott Krieger 
Artúr aranykoszorús kárpitos-
mester, aki saját munkái és 
üzlete mellett mindig komoly 
részt vállalt az ipartestület 
működésében is. 

Csáki Rita, a kerületi RS9 
színház rendező-színész, 
operatőrének munkáját is 
Pro Urbe Erzsébetváros díjjal 
jutalmazták.

Erzsébetváros önkor-
mányzata a sport területén 
elért kimagasló eredmények 
elismerésének jeléül Erzsébet-
város Sportjáért díjat alapí-
tott, melyet idén Kántorné 
Lépold Katalin testnevelő 
tanárnőnek ítéltek, aki 28 éve 
tanít ugyanabban a kerületi 
iskolában, mely ma Erzsébet-
városi Kéttannyelvű Általános 

Iskola, Szakiskola és Szakkö-
zépiskola néven ismert.

Az Erzsébetváros Mestere 
kitüntető címet Falk György 
ötvösmester, valamint 
Körmöndi Géza cukrászmes-
ter kapta meg.
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Sószobával bővült a Városligeti Bölcsőde
Az ország egyik legmodernebb bölcső-
déje sószobával gazdagodott az egész-
séges életmód jegyében. A sóterápia 
megelőzi a légúti fertőzések kialaku-
lását, az asztma vagy allergia súlyos-
bodását. Természetes úton, gyógy-
szerek nélkül gyógyítja a felnőtteket 
és gyermekeket egyaránt, akár enyhe 
(orrfolyás, köhögés), akár súlyosabb 
(hurut, gyulladás) légúti betegséggel 
küzdenek. A helyiség két oldalába 
parajdi sósziklát építettek be, melynek 
része egy hátulról megvilágított hima-
lájai sótégla is. Ezenkívül sópárásító 
készülék is található a sószobában, 
amely még hatékonyabbá teszi ezt 
a közkedvelt terápiát.

Erzsébet-taxit a hétbe!
A 2015. február 18-i testületi ülésen a 2015. évi költségve-
tés-előterjesztéshez módosító indítványt nyújtottam be az 
Erzsébet-taxi elindítására vonatkozóan. Ennek ötlete évekkel 
ezelőtt fogalmazódott meg bennünk, célja pedig elsősorban 
az idősek életének, mindennapjainak megkönnyítése. A kép-
viselő-testület támogatásáról biztosított a projekt ügyében, 
így javaslatomra 12 millió forintot különítettünk el e célra az 
idei évben. Eltökélt szándékom, hogy azt a programot, amit a 
legutóbbi önkormányzati választáskor fideszes képviselőjelölt társa-
immal kötelezettségvállalásként én is aláírtam, teljesítsük. Erzsébetváros 
7+7 pontjában szerepelt, hogy „egy erre a célra rendszeresített elektromos autóval segítünk az arra 
rászorulóknak a bevásárlások után a csomagokkal hazajutni, cipekedni, vagy eljutni az orvosi 
rendelőbe, az óvodába, a patikába.” 

Tímár László 11. EVK képviselő

Köszönet az erzsébetvárosiaknak

Isten éltesse 
András bácsit!
Benedek Zsolt önkormányzati képvi-
selő otthonában köszöntötte Szécsé-
nyi Andrást, aki februárban töltötte 
be 90. életévét. András bácsi büszkén 
mesélte, hogy immár 50 éve él Erzsé-
betvárosban, sőt családjával ők voltak 
az első beköltözők a Damjanich utcai 
társasházba. Korábban határőrként 
tevékenykedett, szabadidejében pedig 
családfakutatással foglalkozik, ered-
ményeit egy könyvben is összegezte. 
Jó egészséget kívánunk neki!
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A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
A kommunista diktatúrák áldozataira 
emlékezett a Fidesz erzsébetvárosi szer-
vezete február 25-én. 1947-ben Kovács 
Béla politikust, a Független Kisgazda-
párt (FKGP) főtitkárát ezen a napon 
tartóztatták le jogellenesen, majd a 
Szovjetunióba internálták. A megemlé-
kezésen Sólyom Bence képviselő idézte 

fel a történelem azon időszakát, amikor a 
szovjet típusú diktatúrában koholt vádak 
alapján több száz embert tartóztattak le 
és börtönöztek be vagy küldtek kényszer-
munkatáborokba. Az előadást követően 
a Fidesz frakció koszorút helyezett el az 
’56-os forradalom mártír költője, Gérecz 
Attila emléktáblájánál, a Klauzál tér 

9. szám alatt. Vattamány Zsolt, Erzsé-
betváros polgármestere kifejtette: „Úgy 
gondolom, kötelességünk átadni a jövő 
nemzedékének az áldozatok emlékét, 
hogy soha többé ne legyen diktatúra.” 
A kommunizmus áldozatairól először 
2001-ben emlékeztek meg az országgyű-
lésben és az ország iskoláiban.

Csak a valóban rászorulók jussanak támogatáshoz

Változások a szociális 
ellátórendszerben

Március 1jével megváltozott Erzsébetváros szociális segélyezési rendszere. 
A módosítások egyik fő célja, hogy csökkenjenek a visszaélések, az igazán 
rászorulókhoz azonban valóban jusson el a segítség. Dr. Vető Marietta szociális 
ügyekért felelős alpolgármester szerint szinte valamennyi támogatási formát 
továbbra is igénybe vehetik a rászorulók, bizonyos támogatások összegét pedig 
emelték, és kibővítették a jogosultak körét.

Lakossági fórum 
a devizahitelekről

Tisztelt Érintettek! Tisztelt Érdeklődők!

Az önkormányzat és az MNB támogatásával a Széchenyi 
Hitelszövetség ezúton tisztelettel meghívja Önt és kedves 

hozzátartozóit az alábbi ankétra.

„A devizahitelek és ÖN” egy olyan fórum, ahol lehetőséget 
kap, hogy kérdezzen, és iránymutatást kapjon.

Időpont: 2015. április 1. (szerda)

Helyszín: ERöMŰVHÁZ  
1077 Budapest, Wesselényi utca 17. 1. emelet, díszterem

Program:

18.00–18.45 A devizahitelekkel kapcsolatos törvényi háttér 
ismertetése (megszűnt kölcsönök, problémamentes fizetés, 

késedelem, felmondás, végrehajtás,  
követelésengedményezés, peres eljárás)

18.45 Egyéni kérdések és a válaszok őszintén, nyíltan!

Kérjük, jöjjenek, tájékozódjanak és kérdezzenek! Minden 
érdeklődőt tisztelettel várnak a szervezők!

Arcok és sorsok a Dob utcai 
iskolában
Egy hétig volt látható Szalai Klára „Arcok és sorsok” című 
jótékonysági kiállítása az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általá-
nos Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola Dob utcai épületében. 
A kiállítást a diákok örömmel fogadták. 

A művésznő Erzsé-
betvárosban született, 
öt éves koráig élt a 
kerületben. A középis-
kola elvégzése után az 
Apor Vilmos Katoli-
kus Főiskolán szerzett 
diplomát. A hányat-
tatott gyermekévek 
szorongásaitól való 
menekülés vezette a 
képzőművészet felé. 
Néhány éve Boris 
Vallejo festményeinek átdolgozásával foglalkozott, majd egy port-
réfotó-sorozat hatására kezdett bele az arcképek rajzolásába.

Gránicz Tamás festőművész szerint Szalai Klára „a rajz minden 
mesterségbeli fogását és kifejezési lehetőségét ismeri, a hajszálvékony 
vonaltól a szinte odasuhintott széles kontúrig. Békés, nyugodt han-
gulatú portréin keresztül bemutatja a csendet felkavaró vihart is.”

A kiállítást az Egy Mosoly Egyesület támogatta.

Gérecz Attila emléktáblájánál emlékeztek az áldozatokra Sólyom Bence önkormányzati képviselő

„A szociális ellátórendszer célja egy-egy élethelyzet átme-
neti kezelése, megoldása kell, hogy legyen, ennek ellenére 
gyakori, hogy éppen konzerválja azt. Több olyan szigorítás 
bekerült a helyi rendeletbe, amelynek célja a visszaélések 
elkerülése” – magyarázta dr. Vető Marietta szociális ügye-
kért felelős alpolgármester a vá lto zások okát. 

Az állampolgárok szociális  
támogatással való ellátása   
március 1-jétől  
az önkormányzatok feladata lett, 

a szociális törvény pedig csak a kötelező ellátásokra vonat-
kozó szabályokat tartalmazza. Ebbe a körbe a járások által 
nyújtott támogatási formák tartoznak, mint például az 
időskorúak járadéka vagy a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás, mely a korábbi szociális segélyt váltja fel, és 
azoknak jár, akik nem tudnak részt venni a közfoglalkoz-
tatásban. A járás hatáskörébe tartozik az egészségkároso-
dási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, az ala-
nyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság megállapítása is.

„Szinte valamennyi támogatási  
formát továbbra is igénybe vehetik 
a rászorulók: 

települési támogatás igényelhető átmeneti vagy tartós 
létfenntartási gondok, krízishelyzetek esetén a lakhatás 
költségeinek viselésére, adósságrendezési célból, »temetési 
segélyként«, a gyógyszerkiadások viseléséhez vagy éppen 
a beiskolázás költségeinek csökkentésére.  Emelkedik a 
fűtéstámogatás összege, illetve bővítettük a beiskolázási 
támogatásra jogosultak körét” – hangsúlyozta az alpolgár-
mester.

A méltányossági ápolási díj azonban megszűnik, a rászo-
rulók ezentúl a Segítő kezek elnevezésű program, illetve a 
házi segítségnyújtás keretein belül kaphatnak segítséget.

A támogatásokról a hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáin (Erzsébet krt. 6., Garay u. 5. szám alatt), továbbá 
a Humánszolgáltató Iroda 462-3328-as telefonszámán 
kaphatnak bővebb tájékoztatást. Dr. Vető Marietta szociális ügyekért felelős alpolgármester
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Táborozási lehetőség Ruzinán 
és Balatonmáriafürdőn
Erzsébetváros önkormányzata a hátrányos helyzetű kerületi 
gyermekek számára szervezett nyári tábor vagy nyári sporttábor 
igénybevételére vissza nem térítendő támogatásként pályáza-
tot hirdetett. A pályázók az önkormányzat fenntartásában lévő 
óvodák, illetve általa működtetett iskolák, továbbá kizárólag a 
VII. kerületben bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező civil 

szervezetek, sportegyesületek és egyházak lehetnek.  A pályáza-
tot zárt borítékban „Rózsaszállási tábor 2015” vagy „Balaton-
máriafürdői tábor 2015” megjelöléssel, a pályázati feltételeknek 
megfelelően kell megküldeni, benyújtani 2015. március 31-ig 
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1076 Budapest, Garay utca 
5.). A pályázati felhívás, adatlap és mellékletei letölthetőek a 
www.erzsebetvaros.hu honlapról. A kerület vezetésének célja, 
hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek üdülhessen a szlo-
vákiai Ruzinán vagy Balatonmáriafürdőn. 2014-ben összesen 
600 kerületi gyermek és felnőtt élt ezzel a lehetőséggel.

Nőnapi köszöntés
A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet 
és megbecsülés kifejezésének napja, melyet 
hazánkban március 8-án ünnepelünk 1948 
óta. Ebből a jeles alkalomból Vattamány Zsolt 
polgármester virággal köszöntötte a polgármesteri 
hivatal hölgy munkatársait.

Megjelent  
a Kopogtató kiadvány
Erzsébetváros önkormányzata az idei évben is kiadvánnyal 
segíti a kerületi szülőket a megfelelő nevelési-oktatási intéz-
mény kiválasztásában, ahol a gyermekek leginkább kiteljesed-
hetnek, s igazán boldogan tölthetik óvodás, iskolás éveiket. 

Vattamány Zsolt polgármester lapunknak elmondta: „A VII. 
kerületben számos színvonalas, különleges karakterrel ren-
delkező óvoda és iskola található, melyek egyéni tantervvel 
és képzési specializációval rendelkeznek. Óvodáinkban és 
iskoláinkban a legmagasabb szintű szaktudással bíró peda-
gógusok nevelnek, tanítanak és oktatnak 
az önkormányzat által felújított 
intézményekben, a megfe-
lelő infrastruktúra mel-
lett.” A füzet – melyet 
az önkormányzat 
eljutta tott a kerü-
leti óvodákba és 
is kolákba is – min-
den olyan infor-
mációt tartalmaz, 
amely a tudatos és 
megalapozott intéz-
mény vá la sztá shoz 
szükséges.

Nyílt nap az alsóerdősori 
iskolában
Vidám hangulatú, tartalmas délelőttön vehettek részt azok 
az óvodások és szüleik, akik megjelentek az alsóerdősori iskolá-
ban a leendő elsősöknek szervezett nyílt napon. Az intézmény 
tanulói változatos műsorral mutatták be az iskolában folyó tevé-
kenységek eredményességét.  A Kicsinyek kórusa, a Dunántúli 
néptáncot előadó tánccsoport és a Brémai muzsikusok című 

mesejáték is lekötötte a kicsik figyelmét. A legnagyobb tapsot 
a Tűztánc kapta, mely a tavalyi iskolai gála kiemelkedő pro-
dukciója volt. A szülőknek szóló igazgatói tájékoztató alatt az 
óvodások aktívan bekapcsolódhattak a játékos foglalkozásokba. 
A program második felében a leendő elsős tanítók bemutató 
óráin a gyerekek és a szülők együtt vehettek részt. 

Az 1848/49-re emlékeztek  
a Dob utcai iskolában
Március 13-án ünnepi műsorral emlékeztek az Erzsébetvárosi 
Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 
Dob utcai diákjai és pedagógusai a 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc eseményeire. A 6. m osztályosok több hetes 
felkészülés után mutatták be színvonalas műsorukat a nemzeti 
színbe öltöztetett tornateremben. 

Jogsegélyszolgálat és a kapu-
figyelő rendszer bővítése
Erzsébetváros képviselő-testülete február 
18-án tárgyalta a 2015. év költségveté-
sét. A Fidesz frakció a 2010 óta tartó 
fejlődés folytatása és a választási kam-
pányban tett ígéreteinek megvaló-
sítása mellett foglalt állást. Ennek 
részeként módosító indítványaimban 
javasoltam ingyenes jogsegélyszolgálat 
létrehozását, illetve a kapufigyelő rend-
szer kiépítésére vonatkozó pályázat kiter-
jesztését. A jogsegélyszolgálathoz a jövőben azok 
az erzsébetvárosiak fordulhatnak, akiknek jogi segítségre van szükségük, 
de anyagi lehetőségeik nem engedik meg, hogy ügyvédet fogadjanak. 
Az ingyenes jogsegélyszolgálat felállítására 10 millió forint elkülönítését 
javasoltam. A 2012 óta sikeresen és eredményesen működő kapufigyelő 
pályázat részeként 2015-ben megkezdjük a 100 százalékban önkormány-
zati tulajdonú házak kapuinak megfigyelő rendszerrel való ellátását is, 
melynek költségeit – javaslatomnak köszönhetően – az önkormányzat 
vállalta. Az intézkedéstől Erzsébetváros közbiztonságának további javu-
lását, a besurranó tolvajok megfékezését várjuk.

Sólyom Bence, 12. EVK önkormányzati képviselője

Meghívó egyeztető 
fórumra
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkor-
mányzata tisztelettel meghívja Önt az önkormányzati 
tulajdonú közterületeken található vendéglátó teraszok 
tárgyában tartandó 2015. évi egyeztető fórumára.

Egyeztető fórum időpontja: 
2015. április 14-én 17.00 óra 
Helye: 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármes-
teri Hivatal ülésterem (Erzsébet krt. 6. I. emelet)

Kérjük, hogy amennyiben a fórumon részt kíván venni, 
úgy a részvételi szándékát nevének, lakcímének meg-
adásával, az érintett közterület pontos megjelölésével, 
valamint a kifogásolt probléma rövid leírásával együtt 
írásban (személyesen a hivatal ügyfélszolgálatain  
(Erzsébet krt. 6., Garay u. 5.) vagy elektronikus úton  
az info@erzsebetvaros.hu címen) legkésőbb 2015. már-
cius 24-én 12.00 óráig jelezni szíveskedjen. A jelentkező-
ket ezen időpont után a meghirdetett napirendi pontok-
ról írásban értesítjük.

Az egyeztető fórum egyebekben nyil-
vános, melyre Erzsébetváros valameny-
nyi polgárát tisztelettel meghívjuk.
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Kedves Erzsébetvárosiak!
Erzsébetváros önkormányzata kerületünk fejlődése és 
élhetőbbé tétele érdekében megkezdte a kerületi település-
fejlesztési koncepció (TFK) és az integrált településfejlesz-
tési stratégia (ITS) készítését. A fejlesztési dokumentumok 
Erzsébetváros közigazgatási területére vonatkoznak. A TFK 
az épített, illetve a természeti környezet és a társadalom 
fejlődésének célrendszerét, hosszú távú jövőképét határozza 
meg. Az ITS e célrendszeren alapuló középtávú fejlesztési 
stratégiát rögzíti. Kérjük, ha településfejlesztéssel kapcsolatos 
javaslata, észrevétele, véleménye van, jelezze az alábbi e-mail 
címen: 
koncepcio.strategia@erzsebetvaros.hu

vagy postai úton:
Budapest VII. Ker. Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda
1076 Budapest, Garay utca 5.

2015. április 20-ig várjuk szíves észrevételeiket.
A kapcsolódó dokumentumok megtekinthetőek  
a www.erzsebetvaros.hu honlapon az Erzsébetváros / Telepü-
lésfejlesztés menüpont alatt.

Budapest, 2015. március 18.
Tisztelettel: Hutiray Gyula alpolgármester



Közművelődési 
pályázati felhívás
 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költség-
vetésben biztosított előirányzat terhére, a VII. kerület 
Erzsébetváros 2015. évi közművelődési, kulturális prog-
ramjainak támogatására „Közművelődési pályázat 2015” 
címen előfinanszírozással pályázatot hirdet. 

A pályázat célja az Erzsébetváros területén székhellyel, 
telephellyel rendelkező, nem önkormányzati fenntartású 
közművelődési, művészeti tevékenységet folytató egye-
sület, alapítvány és gazdasági társaság programjának 
támogatása. 

A pályázatot zárt borítékban „Közművelődési pályázat 
2015” megjelöléssel, a pályázati feltételeknek megfele-
lően kell benyújtani 2015. március 31-ig Budapest Fővá-
ros VII. Kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala 
Humánszolgáltató Irodájánál (1076 Budapest, Garay 
u. 5., I. em. 114.). A pályázati űrlap ugyanitt vehető át, 
vagy az önkormányzat honlapjáról is letölthető. 

További információ  
a www.erzsebetvaros.hu weboldalon.

Civil pályázati felhívás
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormány-
zat Képviselő-testülete működési és programpályázatot ír ki 
az Erzsébetvárosban működő, regisztrált civil szervezetek 
részére. 

A pályázat célja: a helyi civil szervezetek működésének és 
programjai megvalósulásának segítése; az autonóm erzsé-
betvárosi közösségek támogatása; az erzsébetvárosi polgárok 
közösségi érdekeinek érvényesítése; a közhasznú tevékenység 
lokális megvalósulásának támogatása, valamint az „európai 
polgárrá” válást segítő programok, ismeretterjesztő alkalmak 
lebonyolításának segítése. 

A pályázat csak személyesen nyújtható be 2015. március 
31-én 12.00-ig Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 
Polgármesteri Hivatalánál (1076 Budapest, Garay u. 5., I. 
em. 114.). 

A pályázati űrlap ugyanitt vehető át, vagy az önkormány-
zat honlapjáról is letölthető. 

További információ 
a www.erzsebetvaros.hu weboldalon.

Testületi hírek
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Képviselő-testület a 2015. február 18-án megtartott rendes ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rende-
lete egyes rendeletek módosításáról (hatályba lép: 2015. február 26. napján),

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.23.) önkormányzati rende-
lete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (hatályba lép: 2015. február 24. 
napján),

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rende-
lete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában 
álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 
2015. március 1. napján),

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati ren-
delete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek elidegenítéséről szóló 18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2015. március 
1. napján),

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) önkormányzati ren-
delete a pénzbeli, természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 17/2013. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2015. február 23. napján),

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete 
a szociális ellátások és szociális szolgáltatások igénybevételének helyi szabályozásáról (hatályba lép: 2015. március 1. napján).

Felhívások
Erzsébetváros önkormányzatának képviselő-testülete javaslat-
tételre kéri fel a kerületi közoktatási intézmények vezetőit és a 
kerületi intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek/tanulók 
szüleit a

2015. évi „Erzsébetváros Jövőjéért” díj adományozására.

„Erzsébetváros Jövőjéért” díj adományozható annak a sze-
mély nek, aki Erzsébetváros területén legalább 10 éve végez 
kimagasló szakmai munkát a jövő generációjának fejlesztése, 
oktatása, nevelése, képzése, ellátása, védelme, szabadidejének 
hasznos eltöltése terén. Ezenkívül példamutatásával a gyermek 
szocializációjának, önmegvalósításának, hasznos, értékes pol-
gárrá válásának segítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Erzsébetváros önkormányzatának képviselő-testülete
javaslattételre kéri fel a kerületben lakókat és az itt működő 
szervezeteket a

2015. évi „Egészséges Erzsébetvárosért” díj adományozására.

„Egészséges Erzsébetvárosért” díj adományozható annak a 
személynek, aki legalább öt éve végez Erzsébetváros önkor-
mányzata egészségügyi intézményében, illetve Erzsébetvá-
ros önkormányzatával kötött ellátási szerződésben foglalt 
egészségügyi szolgáltatás terén kiemelkedő szakmai munkát, 
és legalább 10 éves, egészségügyi szolgáltatásban szerzett 
munkaviszonnyal rendelkezik.

A javaslatokat 2015. április 10-ig lehet benyújtani.  
Minden további információ és a kitöltendő formanyomtat-
vány is megtalálható a www.erzsebetvaros.hu weboldalon.

Önkormányzati támogatás  
a gázvezeték-felújításokra
Erzsébetvárosban különösen nagy gon-
dot kell fordítanunk a társasházakra, 
hiszen 2010 előtt évtizedekig nem 
kapták meg azt a figyelmet és segítséget 
sem az épületek, sem az itt élő polgárok, 
ami őket megilleti, a mindennapokat 
könnyebbé, biztonságosabbá és élhe-
tőbbé teszi. A házak többsége kívül-belül 
felújításra szorul, az esztétikai jellegű 
munkálatokon túl pedig gondolnunk 
kell a szinte láthatatlan, mégis gyakran 
életbevágóan fontos problémákra is: a 
régi, elavult gázvezetékek felújítására sok 
esetben a társasházak nem fordítanak 
elég figyelmet. Sajnos az olyan esetek is gyakoriak, amikor a lakókö-
zösségek nem tudják önerőből felújítani házuk gázvezeték-hálózatát. 
Előfordul, hogy a bajt csak akkor észlelik, amikor a gázszolgáltató 
– a gázvezetékek rossz állapotára hivatkozva – kizárja a társasházat 
a gázszolgáltatásból. Erzsébetváros önkormányzata éppen ezért évek 
óta igyekszik támogatni a gázszolgáltatásból kizárt társasházakat: a 
2015-ös költségvetésben az eredetileg előirányzott 10 millió forintot 
módosító javaslatomra 25 millió forintra emelte a képviselő-testület, 
hogy még több segítséget biztosíthassunk az erzsébetvárosiaknak.

Veres Zoltán, 3. EVK önkormányzati képviselő
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Több pénzt a civil 
szervezeteknek!
Erzsébetváros életében kiemelt szerepet töl-
tenek be a civil szervezetek, egyesületek, 
hiszen az önkormányzattal hatéko-
nyan együttműködve segítenek az 
idősek és az elesettek ápolásában, 
a hátrányos helyzetben élők min-
dennapjainak könnyebbé tételé-
ben, ezenkívül színes gyerek- és 
kulturális programokat szervez-
nek, ezzel is hozzájárulva kerüle-
tünk sajátosságainak, hagyománya-
inak és sokszínűségének megőrzésében, 
az itt lakók közérzetének javításában. 

Mindezekre figyelemmel javasoltam a 2015. február 18-i testü-
leti ülésen, az éves költségvetés megvitatásakor, hogy emeljük 
fel az e szervezetek részére előirányozott, támogatásra szánt 
összeget. Indítványomat a képviselő-testület el is fogadta.

Másik szívügyemnek tekintem a bűnmegelőzést, ezért a kapu-
figyelő rendszerek pályáztatásánál előírt támogatás növelését 
is szorgalmaztam, mert úgy látom, a társasházaknak nagy 
szükségük van az önkormányzat segítségére, és a tavalyi év 
tapasztalatai alapján egyértelmű igény van a belső biztonsági 
rendszerek kiépítésére. Ezt a javaslatomat is támogatta a testü-
let, így az idei évben még több erzsébetvárosi társasház pályáz-
hat kapufigyelő rendszer telepítésére.

Kismarty Anna, 
a 9. EVK önkormányzati képviselője



Erzsébetváros Díszpolgárává választották 
az Örkény István Színház igazgatóját

Erzsébetváros Díszpolgára címmel jutalmazta a kerület vezetése Mácsai Pált,  
az Örkény István Színház igazgatóját. A színművész nagyon örül az elismerésnek,  
de – személyiségéből fakadóan – azonnal azon kezdett gondolkodni, vajon jár-e  
ez neki. Lapunknak adott interjújában beszélt a boldogság képességéről,  
a kételkedés kötelezettségéről is. 

Mit értékel elismerésként?
Az elismerés olyasmit jelent, hogy 
mások értékelik, amit én csinálok. 
Bennem sajnos általában kételyeket 
ébreszt. Talán, mert én magamban, 
belül, nem szoktam elégedett lenni. 
Ez alkati adottság, és nem feltétlenül 
öröm. Tudok boldog lenni, pilla-
natokra, ez igaz a munkámban és 
a magánéletemben is. De a megelége-

dettség inkább hosszabb távú jóérzés 
lenne, és ez sajnos elkerül engem. 

Amikor díjat kap, elgondolkodik, 
hogy az mennyire szól a művésznek 
és mennyire az „embernek”?
Ez nem választható el. Ezért is kell 
mindig észnél lenni: színésznél min-
dig együtt hat a saját személyiség – 
illetve az, amit abból a nyilvánosság 
elé enged az ember – és a szerepek, 
az ismertség által keltett illúzió. 
Biztos, hogy az vagyok én, aminek 
látnak? Megérdemlek én ennyi figyel-
met, vagy ez csak a pályám velejárója, 
ezért inkább hárítanom kellene?  Egy 
díj vagy elismerés kapcsán ilyesmik 
jutnak eszembe, és leginkább zavarba 
jövök. 

Miért?
Mert nem vagyok én olyan nagy 
szám. Meghat, hogy Erzsébetváros 
díszpolgárának választottak,  külö-
nösen, hogy az erről döntő testület – 
egyhangúlag – úgy érzi, hogy ezt én 
megérdemlem, de biztos van olyan, 
aki nálam többet tett a kerületért. Én 
működtetem a színházat, és hozzám 
kötődik az Örkény Kert koncepciója, 
megszervezése. Ebbe valóban bele-
tettem, amit tudok, de ez a díszpol-
gári cím mégiscsak inkább előleg. 
A díjjal járó pénzt például a Madách 
Gimnázium diákszínpadi munkájá-
hoz ajánlom fel, és biztosan vannak 
még olyan pontok, amiket eddig nem 
vettem észre a kerület és a színház 

között, vagy a környékkel kapcsolat-
ban magamban. 

Mennyire volt fontos önnek, mikor az 
Örkény élére került, hogy a színház 
és a kerület között jó és élő kapcsolat 
legyen?
Kifejezetten. Egy intézmény legyen 
ott jelen, ahol működik. Ezért kezd-
tük el az Örkény Kertet is. Nekünk 
is, a nézőknek is, az itt élőknek és 
a csak erre járóknak is fontos, hogy 
a Madách tér nem olyan, amilyen 
volt. Nem mi találtuk ki, hogy milyen 
legyen, de mi hangoskodtunk érte, 
és jólesik erre gondolni. 

Az Örkény István Színház olyan, 
amilyennek szerette volna, mikor 
idekerült?
Olyan, de nem olyan, mint amilyen-
nek most szeretném. Ez egy folyamat, 
mikor az ember elér valamit, amire 
vágyik, akkor már nem azt szeretné, 
hanem a következő célját. A színház-
ban ez azt jelenti, hogy folyamato-
san meg kell haladni önmagunkat. 
Mindig mindenért az igazgató felel: 
az előadásért, a színházat körülvevő 
hangulatért, a szendvics minőségéért 
a büfében és azért is, hogyan köszön-
nek a jegyszedők.

Akkor nem értem a korábban említett 
érdemtelenséget.
Én csak arra gondolok, hogy egy  
40 éve itt dolgozó óvónő többet tett 
a kerületért, mint én, aki 14 éve szín-

házat csinálok itt. Csak én a kirakatban 
vagyok, ő meg nem. Ezt tudni kell. 
A színház látványos terep; tudom, hogy 
nem csináljuk rosszul, hogy fontosabb 
a kerületnek, mint régebben volt, hogy 
szorosabb a kapcsolatunk Erzsébetvá-
rossal, mint korábban; tudom, hogy 
az Örkény Kert mindenkinek szívügye, 
de akkor is meghat, hogy Erzsébetváros 
úgy érzi, szeretné ilyen formában meg-
köszönni éppen az én munkámat. A Pál 
Utcai Fiúkban – az ugyan a Ferencvá-
rosban játszódik – Ács Feriék elmennek 
meglátogatni a beteg Nemecseket, és 
annak édesanyja csokoládét akar adni 
nekik. Ács Feri ezt mondja: „Nekünk 
ezért nem jár csokoládé”, és szalutál. 
Nekem sem jár semmi, de jól esik ez 
a visszajelzés. 

A fővárosi színházak között sikerült 
az Örkényt oda pozícionálni, ahova 
szerette volna?
Nagyjából igen. A prózai, művészszín-
házak között nem érdektelen, amit csi-
nálunk, de a változásnak, a fejlődésnek 
sosincs vége. Ez a szakma nem olyan, 
mint a sport, hogy valaki első lesz, és 
övé a kupa. Oda lyukadtunk ki, ahol 
elkezdtük a beszélgetést: sok örömöm 
van az Örkény színházban, de elégedett 
nem vagyok. 

 „Nem vagyok én 
olyan nagy szám!”

Vattamány Zsolt polgármester adta át a díszpolgári címet

Mácsai Pál nemcsak ötletgazdaként,  
de fellépőként is rendszeres résztvevője  

az Örkény Kertnek
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A jelenlévők közösen énekelték el 
a Himnuszt, majd Horváth Márk 
moderátor arra emlékeztette az egybe-
gyűlteket, hogy a magyar történelem 
során mindig kiemelkedő jelentősége 
volt e nap megünneplésének, mert 
„jelentése a magyar szívekben magá-
ban hordozza a szabadság, a fejlődés, 
a modernizáció és a nemzeti tudat 
érzését.”

Ezután az Erzsébetvárosi Két tan-
nyelvű Általános Iskola tanulója, Garai 
Bendegúz szavalta el Petőfi Sándor 
„A XIX. század költői” című versét, 
majd Vattamány Zsolt polgármester 

mondott beszédet. „A haza nem egy 
elvont fogalom, amelyet a történelem-
könyvek lapjairól, régi nagy költők ver-
seiből ismerünk. A haza minden, ami 
körülvesz bennünket. Az otthonunk, 
ahonnan reggel elindulunk, és ahová 
este hazatérünk. Az utcák, amelyeket 
nap mint nap bejárunk. A munka-
helyünk, a kedvenc kávézónk, a sarki 
zöldséges bolt. A hazánk az a hely, 
ahol a családunk él, ahol boldogulunk, 
és ahol boldogok vagyunk. S ha így 
tekintünk rá, akkor már nem is olyan 
nehéz megfogalmazni, mit tudunk 
tenni mi a hazáért” – mondta Erzsé-

betváros polgármestere, hozzátéve, 
hogy a harcmentes, békés idősza-
kokban a fejlődésért kell harcolni, de 
ez a küzdelem sem kicsi. „Remélni 
egy jobb jövő eljöttét soha nem volt 
elegendő, a reménykedésből ugyanis 
soha nem lesz változás” – fogalmazott 
Vattamány Zsolt, aki a tettekről szólva 
azt is elmondta, hogy a Klauzál tér 
felújítását tervezi az önkormányzat, 
ezért arra kérik az erzsébetvárosiakat, 
hogy legyenek partnerek a közvetlen 
környezetük alakításában, és mondják 
el véleményüket, ötleteiket a renoválás 
kapcsán. 

A kerület vezetőjének szavai után 
Hoffmann Richárd, az Erzsébetvá-

rosi Kéttannyelvű Általános Iskola 
tanulója Erkel Ferenc Bánk Bánjának egy 

részletét énekelte el, majd az ünnepélyes 
koszorúzás következett. A Magyar huszár 
szobornál elsőként Vattamány Zsolt polgár-
mester és dr. Vető Marietta alpolgármester 
asszony helyezte el a megemlékezés virágait 
Erzsébetváros önkormányzata nevében. 
A Fidesz–KDNP erzsébetvárosi szervezete 
nevében Benedek Zsolt képviselő rótta 
le tiszteletét, a Magyar Szocialista Párt 
erzsébetvárosi szervezete részéről dr. Kispál 
Tibor és Devosa Gábor képviselő helye-
zett el koszorút. A Jobbik Magyarországért 
Mozgalom kerületi szervezete nevében 
Stummer János önkormányzati képviselő, 
a VII. kerületi Jobbik képviseletében pedig 
Tóth Gyula alapszervezeti elnök helyezett 
virágokat a szobornál. A Lehet Más a Poli-
tika részéről Moldován László önkormány-
zati képviselő és Schábedly Dávid kerületi 
elnök, míg a Szövetség az Európai Erzsé-
betvárosért frakció nevében Ujvári-Kövér 
Mónika, Németh Gábor és Szücs Balázs 
képviselők koszorúztak. Lerótta tiszteletét 
Rónaszékiné Keresztes Monika választó-
kerületi elnök, valamint a kerületi kor-
mányhivatal, iparkamara, civil szervezetek, 
intézmények képviselői is. Az megemléke-
zés a Szózat közös szavalásával ért véget.
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A haza minden, ami
körülvesz bennünket

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata koszorúzási 
ünnepséggel emlékezett meg az 1848/49es forradalom és szabadságharc 
eseményeiről és hőseiről március 15-én a Klauzál téri Magyar huszár szobornál.

Vattamány Zsolt polgármester 
mondott beszédet

Benedek Zsolt a kerületi Fidesz képviseletében emlékezett

Dr. Kispál Tibor és Devosa Gábor MSZPs 
képviselők koszorúznak

Moldován László (LMP) is fejet hajtott a hősök 
tiszteletére

Stummer János (Jobbik) is részt vett  
az ünnepségen

A Szövetség az Európai Erzsébetvárosért 
frakció tagjai is lerótták tiszteletüket

Aktuális
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nak így nem felelnek meg. Nem lehet, 
nem szabad a társasházakat magukra 
hagyni, mert amit ma kisebb költ-
séggel úgy gondolunk, hogy meg tu-
dunk oldani, az később nagyon sokba 
fog kerülni a lakóközösségeknek és a 
kerületnek is. 

Nagy Andrea felvetésére a vissza 
nem térítendő felújítási pályázattal 
kapcsolatban azt a választ kapta, 
hogy ezt a támogatási formát a fő-
város az idei költségvetésében már 
megszüntette, tehát az önkormány-
zat hiába is tervezné be, a fővárostól 
erre plusz támogatás már nem lenne 
igényelhető. 

– Nagyon szomorú, hogy a tár-
sasházak egyre kevesebb támogatási 
lehetőséggel tudnak élni, de öröm 
az ürömben, hogy a korábbi évekhez 
képest a kerületi pályázat összege je-
lentősen megemelkedett, és ebben 
újra szerepel 50 millió forinttal a 
vissza nem térí tendő támogatások 
összege is – fűzte a fentiekhez a kép-
viselő. – Mivel a pályázat nemsokára 
kiírásra kerül, itt szeretném felhívni 
a közös képviselők fi gyelmét arra, 
hogy a várható munkálatokkal kap-
csolatban kezdjék el megtervezni 
pályázataikat, amennyiben kérdésük 
van, akár én, akár nyilván bármelyik 
képviselőtársam szívesen állunk ta-
nácsadással rendelkezésükre. 

– Én évtizedek óta társasházakkal, 
közös képviselettel foglalkozom ci-
vil munkám során. Nem kérdéses 
számomra, hogy a legége tőbb prob-
lémákat a társasházi lakóközösségek 
erejükön felül is meg akarják oldani, 
sokszor azonban nem is nagyon te-
hetnek mást, mint adósságokba verik 
magukat a kötelező határozatok vég-
rehajtása miatt. Folyamatos „toldo-
zás-foldozás” zajlik egy társasház ban 
az anyagi lehetőségekhez igazodva, 
ahelyett, hogy célzottan különböző 
pályázati keretekből, lehetőségekből 
kisebb-nagyobb felújításokat terve-
zetten tudnának megvalósítani. A 
legtöbb társasház megpróbál tudato-
san tervezni, azonban sokuk számára 
egy ördögi kör valósul meg az újabb 
és újabb felújítási igények kapcsán. 
Az önkormányzat az elmúlt 4 évben 
is biztosította a társasház-felújítási 
pályázaton való részvételt a lakókö-
zösségeknek, azonban megszüntette 
a vissza nem térítendő pályázati kere-
tet. Ennek következménye az, hogy a 
Főváros nem tudta támogatni a VII. 
kerületi társasházakat, hiszen a kiírás-

Patchwork, azaz folton folt házaink
Társasházi támogatások. A februári testületi ülésen a költségvetés vitája előtt rendkívüli ülésre került 
sor, melyen a Szövetség az Európai Erzsébetvárosért frakció előterjesztését vitatták meg a képviselők. A tár-
sasház-felújítások megreformálásáról szóló javaslatot Nagy Andrea képviselő foglalta össze a vita után. 

Moldován 
László

Bérlőre váró üzlethelységek. Lehangoló lát-
vány a sok bezárt üzlet látványa, immár nem csak a külső utcák, 
de a kerületi főútvonalaink is tele vannak hasonló üzletekkel. 
Moldován László képviselő véleménye szerint ez nemcsak város-
képi szempontból elkeserítő, hanem az önkormányzat számára 
is jelentős anya gi tehertétel. Az LMP-s képviselő javaslatokat ké-
szít elő a hivatal és a kerület vezetése felé a helyzet rendezésére, 
mert a jelen állapot nem csak bevételkiesést, de még kiadásokat is 
okoz. Véleménye szerint a vállalkozók becsábítása a kerületbe egy 
komplex terv része kell, hogy legyen, nem lehet arra várni, hogy 
majd valaki jelentkezik a bérbe-adandó üzlethelyiségek sorát ke-
resve. A javaslat részét képezi, hogy civil és nonprofi t szervezetek-
nek, kulturális műhelyeknek bérleti díj nélkül – a rezsi megfi zeté-
se mellett –, adná bérbe az üres üzlethelyiségeit az önkormányzat.

 » Kritikus műszaki állapotban
Nagy Andrea
Tel.: 06-30-486-5567
E-mail: nagy.andrea@
erzsebetvaros.hu

Társasházaink műszaki állapota nagyon sok helyen kri-
tikus. Ide sorolhatóak az épületgépészeti problémák, a 
víz-, vagy gázvezetékek siralmas állapota, jó pár épület 
elkeserítő statikai jellemzői, az életveszélyes függőfo-
lyosók, a tetők, kémények, kéményjárdák kritikán aluli 
minősége. Nem tűnik egetrengető problémá nak, de 
nagyon veszélyesek lehetnek a megkopott korlátok, 
lépcsőfokok is, ugyanúgy mint a lépcsőházak, belső 
homlokzatok  sokszor veszélyes, omladozó állapota. 
Nem csak esztétikai szempontból fontosan ezek a 
felújítások, ugyanúgy mint az elektromos hálózatok, a 
felvonók, a kaputelefonok állapota sem. 
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2015 a társasházak éve lehet. A február 18-i képviselő-testületi ülés legfontosabb napirendje a költ-
ségvetés elfogadása volt. Molnár István képviselő a számára legfontosabb területről, a társasházaknak nyújt-
ható támogatásokról nyilatkozott.

Közösen a társasházakért 
– kiemelt támogatás

külön, megemelt összeggel, vissza nem 
térítendő támogatással is lehet pá-
lyázni. A márciusi képviselő-testületi 
ülésre még egy további javaslatot is be 
kívánok vinni, mely a lift -felújítások 
támogatásáról szól majd.

– Nagyon jó érzés volt a költségve-
tés ezen témájának tárgyalása. Már 
az előterjesztésen is látszott, hogy 
kiemeltként kívánja a kerület kezel-
ni a társasházak kérdését. Előzetesen 
számos egyeztetést folytattunk, hogy 
az ülésen azok a számok alakuljanak 
ki, melyeket elképzelünk. Tudni kell, 
hogy minden kiadást növelő javaslat-
nak meg kell jelölni a forrását, ahon-
nan elvesszük az összeget. Vattamány 
Zsolt polgármester előterjesztése le-
hetőséget biztosított a képviselőknek 
arra, hogy ezt megtehessék. Én hat 
módosítót nyújtottam be, ezek közül 
öt a társasházi támogatások növelé-
sére irányult. Hogy a kérdés valóban 
előtérbe került, azt mi sem mutatja 
jobban, mint az, hogy rajtam kívül 
ugyanehhez a témához nyújtottak be a 
polgármester által a költségvetésbe be-
fogadott, pozitív javaslatot az MSZP, a 
Fidesz, a Jobbik és az LMP képviselői 
is. Így nem meglepő, hogy a képviselő-
testület egyhangú, 17-0-s szavazással 
fogadta el azokat. Készítettem egy 
táblázatot, mely összefoglalja a kiala-
kult eredményt. A pályázatok egyik 
részét a Pénzügyi és Kerületfejleszté-
si, a másik felét a Városüzemeltetési 
Bizottság fogja kiírni, előre láthatóan 
április elején. A részletekről hely hiá-
nyában nehéz mindent elmondani, de 
amit a legfontosabbnak tartok – és ezt 
ígértem tavaly a választókerületem la-
kóinak –, hogy több mint kétszeresére 

Kérem válasz-
tókerületem 
Lakóit, hogy ha 
a pályázatokkal, 
azok feltételeivel 
kapcsolatban 
kérdésük lenne, 
keressenek meg 
a 462-3132-es 
telefonon, vagy a 
molnar.istvan@
erzsebetvaros.
hu e-mail címen, 
vagy minden 
hónap első pén-
tekén 13 órától 
15 óráig a Rózsa 
utca 3. szám 
alatti fogadóórá-
mon.

Molnár István

emelkedik a társasházak támogatására 
fordított összeg, hogy 50 millió forint-
tal ismét megjelenik a vissza nem térí-
tendő (ingyen) támogatás, és hogy a 
FŐKÉTÜSZ, Gázművek által elren-
delt kémény és tetőjárda felújításokra 

Pályázat Eredeti elő-
terjesztés

Képviselők 
által javasolt 
további köl-

csön

Képviselők 
által java-

solt további 
vissza nem 
térítendő

Összesen

Társasházi 
általános 
pályázat

25 millió 35 millió 30 millió 90 millió

Kémény pá-
lyázat

5 millió 10 millió 10 millió 25 millió

Gáz- és kazán 
pályázat

10 millió 15 millió 25 millió

Nyílászáró 
pályázat

25 millió 25 millió

Tetőjárda 
pályázat

5 millió 10 millió 10 millió 25 millió

Tűzfal festés 6 millió 12 millió 18 millió

Kaputelefon 
pályázat

- 10 millió 10 millió

Növényesítési 
pályázat

4 millió 4 millió 8 millió

Kapufi gyelő 
rendszer

1 millió 10 millió 11 millió

Hevederzár 
pályázat

1 millió 1 millió

CO érzékelő 
pályázat

5 millió 5 millió

összesen 87 millió 106 millió 50 millió 243 millió

Tízmillió forint a Jobbik javaslatára a tár-
sasházaknak. A 2015-ös költségvetésben a Jobbik javas-
latára tízmillió forintos keret lett elkülönítve tűzfal rehabilitáció-
ra. Annak érdekében, hogy ez a forrás megfelelő helyre kerüljön, 
és a lehető leghatékonyabban legyen felhasználva, Stummer János 
képviselő várja a kerületi társasházak lakóinak észrevételeit, építő 
jellegű javaslatait. A képviselő fogadóórájának helyszíne: Erzsébetváro-
si Jobbik-iroda, Hernád utca 38. Időpontja: minden hónap első szerdája 
17.00 és 19.00 óra között.

Stummer János

Molnár István képviselő továbbra is szeretettel 
várja választókerülete lakóit közösségi vagy egyéni 
problémáik megoldása érdekében, fogadóóráján, 
minden hónap első péntekén 13-tól 15 óráig a Ró-
zsa utca 3. szám alatti (utcáról nyíló) Ifjúsági Klub 
helyiségében. A 462-31-37-es telefonszámon, 
vagy a molnar.istvan@erzsebetvaros.hu email 
címen történő előzetes egyeztetés esetén egyéb 
időpontokban is az önök rendelkezésére áll.

 » Képviselői fogadóóra
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Rendkívüli testületi ülés. Az erzsébetvárosi há-
zak nagy része az 1800-as évek végén, 1900-as évek 
elején épült. Bár erős anyagból, nagy tudású építész-
tervezők és tapasztalattal rendelkező építőmunkás 
szakemberek által készültek – sokkal jobb minőség-
ben, mint a mostani, új építésű házak –, az idők fo-
lyamán sokat romlott az állapotuk: egyrészt elhaszná-
lódtak, a háborús küzdelmek során megrongálódtak, 
másrészt a sokszor minden hozzáértést nél külöző be-
avatkozások miatt mentek tönkre.

– A mindenkori kerületvezetés folyamatosan próbál segíteni a lakók 
életkörülményeinek legalább szinten tartásán – mondta Moldován 
László képviselő. – A kerületet vezető fi deszes képviselők tájékozta-
tásából az derül ki, hogy 2010 óta körülbelül 1 milliárd forintot köl-
tött az önkormányzat a lakóépületekre. Ez egy hatalmas összeg, csak-
hogy szerintem meglehetősen ad-hoc módon került felhasználásra. 
Minden évben szerepel a költségvetésben felújítási keret, ha kizárnak 
egy házat a gázszolgáltatásból, akkor segít az önkormányzat, ahogy 

akkor is, ha a FŐKÉTÜSZ követelményeinek kell eleget tenni. Léte-
zik nyílászáró, heve derzár- és kaputelefon-pályázat. Csak a kérdéskör 
komplex megközelítése hiányzik. Ezért örültem, amikor a Szövetség 
az Európai Erzsébetvárosért frakció felkért, hogy csatlakozzak rend-
kívüli testületi ülés kezde ményezésükhöz, ami pont a komplex meg-
közelítést célozta, és az állagromlás megállítására, felújítási alap létre-
hozására tett javaslatot, valamint egy bizottságot hozott volna létre az 
általános alpolgármester vezeté sével, mely az érintett irodák vezetői és 
önkormányzati képviselők részvételével járta volna körül a témát, az 
esetleges külső források bevonását is vizsgálva. A rendkívüli ülés le is 
zajlott,de sajnos jegyzőnk törvénysér tőnek találta a határozati javas-
lat lényeges pontjait, mivel a létrehozandó ideiglenes bizottságban 
többség ben kell lenniük az önkormányzati képviselőknek, és alpolgár-
mester nem lehet a tagja (a javaslat valóban így szólt). Sajnálatos, hogy 
ez korábban nem derült ki, mert akkor még időben lehetett volna 
korrigálni. De ettől függetlenül nem úgy látszott, hogy a bevett gya-
korlaton – ez alapján az előterjesztés alapján – változtatni kívánna a 
testületi többség. Én a fenti döntés ellenére bízom abban, hogy a jelen 
testületi összetételben meg tudjuk győzni képviselőtársaink többségét 
a társasház-felújítási pályázatok megreformálásáról. 

Február közepén kapta kézhez 
a Szövetség az Európai Erzsébetvárosért frakció 
azt a meghívót, mely szerint a Kommunizmus 
Áldoza tainak emléknapján az óbudai Térszín-
ház megemlékezést szervez. Csakhogy a meg-
hívón Erzsébetváros címere is szerepelt, mint az 
esemény támogatója, az eseményen pedig felszó-
lalt a korábban nyíltan antiszemita kijelentéseket 

hangoztató Döbrentei Kornél díszven dégként és a kerület volt 
országgyűlési képviselője, Rónaszékiné Keresztes Monika. Szücs 
Balázs frakcióvezető foglalta össze az informá ciókat. 

„Nyílt levelet írtunk Vattamány Zsolt polgármester úrnak, 
hogy tisztázzuk a helyzetet. A kommunizmus rémtettei a XX. 
századi magyar és európai történelem másik óriási szégyenfoltja, 
magyar és más európai családok százezreinek, millióinak okozott 
szenvedést, nyomort és megaláztatást. Naponta érzékeljük, hogy 
van mit kibeszélni, elmesélni ezekről az évtizedekről, rengeteg 
személyes fájdalom és tragédia és rengeteg titok övezi még min-
dig ezt a korszakot, fontos erről megemlékezni. De nem egy olyan 
eseményen, ahol Döbrentei Kornél mond beszédet. Az az író, aki 
2004-ben a Tilos Rádió előtt elmondott beszédével teljes joggal 
írta ki magát a magyar felelős közéletből. Ott elmondott beszé-
dének hatására 108 író, köztük (Esterházy Péter, Nádas Péter, 
Krasznahorkai László, Parti Nagy Lajos) lépett ki az Írószö-
vetségből, mondván a nyíltan hazug, uszító, antiszemita beszédet, 
sem annak íróját nem tűrhették meg maguk között.

Ugyanilyen abszurd, hogy megemlékezésen beszédet mond 
Rónaszékiné Keresztes Monika, kerületünk egykori országgyűlési 
képviselője és alpolgármestere, aki már távozott a kerületi közélet-
ből, Erzsébetvárost már nem képviselheti. 

Ezért a polgármester úrtól kértünk választ arra, hogyan kerül-
hetett Erzsébetváros címere az eseményt támogatók közé egy ilyen 
rendez vény meghívójára, ami nem is kerületi rendezvény, ki és mi-
kor döntött úgy, hogy Erzsébetváros önkormányzata támogatóként 
csatlakozik ehhez a rendezvényhez? Amennyiben Rónaszékiné Ke-
resztes Monika kért támogatást saját fellépéséhez, ki és miért döntött 
úgy, hogy ezt a kérést hivatalosan is támogatni kell?” – jelentette ki.

A polgármester válaszából kiderült, hogy a kerületi önkor-
mányzatnak nem volt tudomása sem a rendezvényről, sem a 
meghívottakról, azt semmilyen formában nem támogatták. Az 
Ügyfélszolgálati és Hatósági irodához nem érkezett kérelem a 
címer használatára sem, így a Térszínház teljesen jogosulatlanul 
használta fel azt a rendezvény meghívóján. A Hivatal megtette 
a szükséges intézkedéseket. 

„A Hivatal maga vétlen ebben a helyzetben, a Térszínház 
azonban valamilyen okból mégis támogatóként tüntette fel a ke-
rületet és jogtala nul használta Erzsébetváros címerét. A következő 
rendes testületi ülésen interpellációval fogok élni, érdeklődve, hogy 
milyen eredménnyel zárultak az intézkedések.” – közölte Szücs 
Balázs a fentiekkel kapcsolatos frakcióvéleményt. 

A feledhetetlen 
múlt (?)

Szücs Balázs

Egy elbukott 
javaslat

„ A rendkí-
vüli ülés le is 
zajlott,de saj-
nos jegyzőnk 
törvénysér tőnek 
találta a hatá-
rozati javaslat 
lényeges 
pontjait. „
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Ki fi zet a végén?

– Ez a probléma nem csak a napi/
havi költségek kifi zetésénél jelent 
gondot a társasházaknak – mondta 
az ülés után Ujvári-Kövér Mónika 
képviselő. – Szomorúan tapasztalom 
a közgyűléseken, hogy sok társasház 
érintett a FŐKÉTÜSZ kötelezései-
ben, elsősorban a kémények állapo-
ta, vagy a tetőjárda csere miatt. Ezek 
a kötelezések nem adnak hosszas 
gondolkozási, tervezési időt a lakó-
közösségnek, ugyanis az életveszé-
lyesnek minősített állapot esetében a 
FŐKÉTÜSZ szakvéleménye alapján 
a Fővárosi Gázművek haladéktalanul 
megkezdi az érintett lakások leválasz-
tását a szolgáltatásról. Télvíz idején 
fűtés, melegvíz, főzési lehetőség nél-
kül maradnak a lakók, akik számára 
a társasházi célbefi zetések jelentik 
az egyet len kiutat. Amint a pénzek 
elkezdenek beérkezni, a munkála-
tokat el tudják kezdeni, így a hely-
reállításra hamarabb kerülhet sor. 
Itt azonban felmerül az az alapvető 
probléma, hogy az önkormányzat a 
tulajdoni hányada arányában csak 
akkor fi zet, ha a lakók többsége már 
befi zette a részét. Az is kérdéses, 
hogy ezen leválasztásokra, szakvéle-
ményekre miért a leghidegebb téli 
hónapok során kerül sor. Ám erre az 
önkormányzat vezetése nyilván nem 
tud válaszolni, azonban arra, hogy 
miért hátráltatja az önkormányzat a 
lakóközösségeket ilyen esetekben a 
kivárással, arra mindenképpen választ 
kell kapni az érintetteknek. 

A testületi ülésen Hutiray Gyula 
alpolgármester válaszában javarészt 
igazat adott a képviselő asszonynak, 
egyben jelezte, hogy az önkormány-

Ujvári-Kövér 
Mónika képvi-
selő kéri – az 
ügyek mihama-
rabbi lezárása 
érdekében 
– azon társas-

házak közös kép viselőit, melyeknél 
az önkormányzat tulajdoni hánya-
dával kapcsolatban közös-költség 
tartozás mutatko zik, hogy a frakció 
+36/1-462-3214-es telefonszá-
mán hagyják meg elérhetőségei-
ket. A képviselő asszony mindenkit 
visszahív adategyeztetés ügyben. 

az év elején in tézkedéseket kezde-
ményezett a hivatalnál. Ujvári-Kövér 
Mónika azt kérte Hutiray Gyula al-
polgármestertől, hogy ha ez valóban 
egy már folyamatban lévő intézkedés, 
akkor erről mielőbb tájékoztassák az 
érintett ingatlankezelő cég munka-
társait is, hogy helyes tájékoztatást 
tudjanak adni a társasházi közgyűlé-
seken az érintett lakóknak.

zatnál ez a tulajdonképpeni rossz gya-
korlat évekkel ezelőtt alakult ki, ami-
kor az önkormányzat több esetben is 
úgy fi zetett ki célbefi zetéseket, hogy 
utána nem történt meg a kívánt fel-
újítás a társasház részéről. Mint az al-
polgármester elmondta ez az ésszerű, 
ám nyilván nem el fogadható magya-
rázata a fenti gyakorlatnak, aminek 
megszüntetésével kapcsolatban már 

Türelemjáték. A februári rendkívüli testületi ülésen, melynek témája 
a társasházak támogatásával kapcsolatban tett ja vaslat volt, Ujvári-Kövér 
Mónika, a kezdeményező Szövetség az Európai Erzsébetvárosért frakció 
tagja egy különös problémára hívta fel a képviselő-testület fi gyelmét. Esze-
rint a társasházak közgyűlésein a rend kívüli helyzetek esetében indokolt 
célbefi zetések esetén vissza-vissza térő téma, hogy az önkormányzat csak 
akkor fi zet, ha a lakók többsége már befi zette a rá eső összeget.

Zebra klub – Feketén-fehéren. Február-
ban egy új kezdeményezést indított útjára a Szövetség 
az Európai Erzsébetvárosért frakció. A rendszeres köz-
életi beszélgetés – melynek a Bethlen téri színház kávé-
zója ad otthont – első vendége február 17-én So mogyi 
Zoltán politológus, az ATV műsorvezetője volt. A 
teltházas rendezvény házigazdái, a frakció önkormány-
zati képviselői, valamint dr. Oláh Lajos Erzsébetváros 
országgyűlési képviselője a pódiumbeszélgetés előtt fo-
gadó órát is tartottak. A nagy sikernek örvendett Zebra 
klub következő rendezvényének vendége (Meghívó a 
22. oldalon.) március 30-án, dr. Kiss Sza bolcs rendőrez-
redes, a kerület rendőrkapitánya lesz.  
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Bemutatkoznak az önkéntesek. Kerületünkben több mint száz közhasznú 
szervezet tevékenykedik, köztük segít eligazodni az a kiadvány, amely az önkormány-
zat támogatásával A civil Erzsébetváros címmel jelent meg 2014 őszén.

Civilek Erzsébetvárosban

élet, az államhatalom és a politikai 
pártok képviselői játszanak szerepet, 
hanem egyesületek, alapítványok 
révén az úgynevezett „civilek” is. Ez 
utóbbiak a lakosság különböző cso-
portjainak az érdekeit igyekeznek 
megfogalmazni és érvényesíteni, de 
nem hatalmi eszközökkel, hanem 
a nyilvánosság erejével, tárgyalá-
sokkal, meggyőzéssel, rábeszéléssel, 
fi gyelemfelhívó demonstrációkkal és 
hasonlókkal. A civil szervezetek má-
sik jellemzője, hogy ha esetleg gazda-
sági tevékenységet is folytatnak, ezek 
nem törekedhetnek érték többlet 
termelésre. Haszonra természetesen 
igen, mert ez a piacgazdálkodás ter-
mészetes velejárója, de ezt a hasznot 
teljes egészében vissza kell forgatni a 
gazdálkodásába, illetve a civil szer-
vezet közösségi céljainak (például 
egészségügyi felvilágosítás, szociális, 
kulturális, polgárőri, művészeti, gyer-
mek- és ifj úságvédelmi, családtámo-
gatási és hasonlók) megvalósítására. 

Másként fogalmazva: a civil szerve-
zetek nem profi torien tált, hanem 
nonprofi t szervezetek. Működésük 
pénzügyi alapját adományok, tag-
díjak, önkéntes felajánlások és főleg 
pályázati pénzek biztosítják. Tagjaik 
önkéntes és ingyenes munkájukkal 
járulnak hozzá a szervezet felvállalt 
feladatainak megvalósításához.

A mintegy kétszázoldalas kiad-
ványt tehát mindenki haszonnal 
forgathatja, további információval 
a kiadó Er zsébetvárosi Civil Szer-
vezetek Szövetsége tud szolgálni. 
Az 1997-ben alakult ernyőszerve-
zet elnöke, dr. Iván Géza fontos fel-
adatának tekinti az érdekfeltáró –, 
megfogalmazó és – érvényesítő köz-
szereplést, amely hang súlyozottan 
mentes a pártpolitikai megközelí-
tésektől. A Szövetség elnevezésében 
azt kívánja sugallni, hogy szerep-
vállalásában a helyi, erzsébetvárosi 
civil közösség érdekei és értékrendje 
a meghatározó.

Az Erzsébetvárosban 
tevékenykedő civil szer-
vezetek sokasága kö-
zött nem könnyű eliga-
zodni, csak a hivata los 
nyilvántartásban sze-
replők száma megha-
ladja a százat. A www. 
erzsebetvaros.hu hon-
lapon megte kint he tő 
az impozáns lista, az 

ernyőszervezetként működő Er-
zsébetvárosi Civil Szervezetek Szövet-
sége azonban nem rég egy színes kiad-
ványban foglalta össze a tudnivalókat 
a sokszor talányos nevű szervezetek-
ről. A kö tetben gyorsan kikereshet-
jük a hasonló arculattal rendelkező 
szervezeteket, elősegítve a kölcsönös 
együtt működést és a későbbi közös 
projekteket. De mi is a civil szféra 
szerepe és jelentősége?

Társadalmunk emberi közösség-
ként csak úgy működhet egészsége-
sen, ha abban nemcsak a gazdasági 

Erzsébetváros Mestere: Körmöndi Géza cukrász

„ A hasznot 
teljes egészében 
vissza kell for-
gatni a gazdál-
kodásába, illetve 
a civil szervezet 
közösségi 
céljainak megva-
lósítására. „

marcipánfi guráról vagy egy ízlésesen 
dekorált tortáról van szó, a mester keze 
mun kája, tapasztalatai és ellenőrző pil-
lantása kíséri minden darabját. A cuk-
rászda honlapján Körmöndi Géza így 
vall: Családi kis vállalkozásunk alapját 

fi am tudása, feleségem szorgalma, és 
az én szakmai alapossá gom teszi ki. 
Ugyan Géza bácsi nyugdíjba vonult, 
érdemes ellátogatni a családias cukrász-
dába, nem fogja senki megbánni a kis 
kényeztetést. 

Példamutató családi ösz-
szefogás. A kerület egyik leg-
megbecsültebb cukrászaként 
évtizedek óta szolgálja a kö-
zösséget magas színvonalú 
szakmai munkájával. 

A szakmát közel 50 éve kezdte, 20 éve 
dolgozik a kerületben. Először egy Do-
hány ut cai cukrászdában alkotott re-
mekműveket, majd 16 évet dolgozott a 
Damjanich utcai cukrászdában. Precíz 
munkája, kitartása, szakmája szeretete 
példaértékű lehet minden állampolgár 
számára. 2014-ben ment nyugdíjba. A 
Katalin cukrászdának nem csak a neve 
kedves sokak számára. Az itt kapható 
süteményekbe belesül egy kis adag sze-
retet, egy kis adag családi összetartás, 
egy kis adag szakmai kiválóság is. Mind-
egy, hogy egy mignonról, egy aranyos 

„ Géza bácsi 
nyugdíjba vonult, 
érdemes ellátogat-
ni a cukrászdába, 
nem fogja senki 
megbánni. „

» Körmöndi Géza (középen), felesége 
és az Együtt Erzsébetvárosért frakció 
tagjainak tár saságában az ünnepi 
testületi ülés után
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A graffi -
tiért bör-
tön jár! 
Mérhetetlen 
bosszúsá-
got okoz a 
lakóközös-
ségeknek 
a vandálok 
által összefi r-
kált házfalak, 
bejáratok 
látvá-
nya. 

Egyrészt 
nem kevés 
pénzbe kerül 
ezek letakarí-
tása, a károk 
helyreállítá-
sa, másrészt 
soha nem 
tudhatják, 
hogy melyik 
reggel éb-
rednek arra, 
hogy újra-
kezdhetik 
az egészet. 
Németh 
Gábor kép-
viselő, aki a 
saját válasz-
tókörzetében 
lakik, nap, 
mint nap 
szembesül a 
problémával. 

Tudják a falfi rkálók? 

8 év is lehet a szabad-
ságvesztés mértéke. 

MEGÉRI?
– Nincs joga senkinek 

tönkretenni a tulajdonunkat, 
és ugyanez vonatkozik a köztulajdonra 
is – folytatta Németh Gábor, aki már-
cius elején a Kazinczy utcai játszótérre 
invitált bennünket, egy kötetlen szom-
bati programra, ahol pár hasonlóan 
gondol kozó fi atallal– egyébként saját 
költségükön – nekiláttak lefesteni a 
játszóteret övező, csúnyán összefi rkált 
falat. Mint elmondta, kisgyermekes 
szülőként nem tartja elfogadhatónak, 
hogy a játszótéren a gyermekek azt 
szokják meg, hogy ez egy elfogadható 
látvány. Ám lakossági összefogás nélkül 
ez ahelyzet nehezen szorítható vissza. 

– A vandálokon való rajtaütés 
a hatóság feladata, de ahhoz, hogy 
tudjuk, hogy hol és mikor jelennek 
meg újabb falfi rká lók, a lakosság se-
gítsége is kell. Ezért szeretném kérni 
a lakókat, a közösségeket, hogy fi -
gyeljék, hol jelennek meg újabb graf-
fi tik, és erről tájékoztassanak engem 
a szovetseg@erzsebetvaros.hu email 
címen.  Az összegyűjtött adatok alap-
ján a rendőrség egy biztosabb képet 
tud alkotni a legveszélyeztetettebb 
helyekről, és talán a lakossági összefo-
gás erejével tudunk annyit segíteni a 
munkájukon, hogy annak megfelelő 
hatékonysága is megmutatkozzon a 
jövőben – mondta a képviselő.

– Tarthatatlan állapot, hogy tár-
sasházaink, lakóközösségeink gya-
korlatilag megvédhetetlenek a fes-
tékszórós mutatvá nyoktól, aminek 
eredményeképp az ingatlanok úgy 
néznek ki, mint néhány amerikai 
fi lmben az elhagyatott városnegye-
dek – mondta Németh Gábor. – A 
graffi  tit lehet művészetnek nevezni, 
lehetnek elhivatott képviselői, de a 
vandalizmust, a szándékos károko-
zást a törvény is bünteti. A falfi rkák 
gyakorlatilag a személyes életterünk-
be való betolakodást jelentik, olyan 
ez, mintha hazaérnénk, és valaki fa-
latozna a konyhánkban, mert az ő 
konyhája messze van. 
» A falfi rka a magyar büntető törvény-
könyv szerint „képi, grafi kus vagy szöve-
ges felületbevonat, amely nem a vagyon-
tárgy ren deltetésszerű használatához 
szükséges. Alapesetben egy év börtön-
nel büntethető, 200 ezer forintot meg-
haladó, vagy műemlék épületen okozott 
kár esetében 3 év, de végső esetben akár 

Sürgető probléma
A nyilvános illemhelyek téli nyit-
va tartása nem mondható megol-
dottnak, ami bizonyos esetekben 
igencsak problémás. Ez okból kérte 
Ujvári-Kövér Mónika képviselő se-
gítségét a Heti Betevő Egye sület, 
melynek tagjai minden vasárnap 
meleg étel osztásával igyekeznek 
a rászorulókon segíteni a Klauzál 
téren. Senkinek sem kedvező ál-
lapot, ha ez a gesztus a környeze-
ti szennyezés növe kedésével jár 
együtt. A gyors intézkedés kö-
vetkeztében egy mobil WC már 
kihelyezésre is került a térre, ám 
a képviselő ezt nem megoldásnak, 
csak a probléma gyors kezelésének 
tekinti. Mint elmondta, a Város-

üzemeltetési Bizottság már foglal-
kozik az üggyel, kivizsgálása alatt 
van a nyilvános illemhelyek téli 
üzemeltetésének kérdésköre, mely 
probléma reményei szerint már az 
idei év végére megoldódik.

 » Fogadóóra
Moldován László képviselői fogadó-
óráját minden hónap második kedd-
jén 17-től 19 óráig, a Polgármesteri 
Hivatal 103-as szobájában tartja. 

Egyéb elérhetőségek: 
e-mail: moldovan@c3.hu

Tel.: 06-70-703-6533
Facebook: https://www.facebook.

com/home.php és
https://www.facebook.com/

lmp7ker?ref=hl

Faltisztítás, 
képviselői 

kezdeménye-
zésre
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Ki kicsoda a kerületben. Nap mint nap 
járunk-kelünk utcáinkon, tereinken, tud juk, hogy 
milyen területhez milyen név tartozik, de sok szor 
fogalmunk nincs, hogy ki is az az illető, akiről azzal 
emlékezünk meg, hogy közterület viselheti a nevét. 
De nem csak a lakók miatt fontos, hogy tudjuk mi-
lyen ne vek között élünk. Erzsébetváros turisztikai 
központ is, a látogatók számára is sok plusz informá-
cióval járna, ha tudnák merre járnak, kihez köthető 
egy adott utcanév. Az MSZP frakció a lakossághoz, 
a turistákhoz szeretné közelebb hozni múltunkat és 
jelenünket azzal, hogy az utcanevek mellé magyarázó 
táblákat helyeztetnének ki az önkormányzattal. 

A javaslat értelmében a következő módon lehetne 
ismer tetni a kerületi lakókkal és a turistákkal – akár 
többnyel vű tábla esetében – hogy ki az utca névadója:

WESSELÉNYI UTCA
WESSELÉNYI MIKLÓS (1796-1850) 

AZ 1836-OS PESTI ÁRVÍZ „ÁRVÍZI HAJÓSA” 
A REFORMKORI POLITIKUSRÓL 1872-BEN KAPTA 

NEVÉT AZ UTCA.

Tudjuk hogy hol 
lakunk?

 » Piros Pont MSZP Lakossági Központ 
Budapest, VII. Dob u. 65. • Tel.: 342-7531 • E-mail: bp07@mszp.hu 

Honlap: www.mszp007.hu • Nyitva: hétfőtől–péntekig 10.00–18.00-ig.

Képviselői fogadóórák
DR. KISPÁL TIBOR

Fogadóóráját két helyszínen tartja. Min-
den hónap első péntekén 14:00-16:00-
ig, a Lakossági Piros Pont irodában.  
(Budapest VII. Dob u. 65.), és minden 
hónap második péntekén 14:00-16:00-
ig, a Király utca  97. szám alatti Nyugdí-
jas Klubban. E-mail cím: tkispal@gmail.
com; Tel: +36 30 655-2822.

DEVOSA GÁBOR 

Fogadóóráimat folyamatosan tartom, 
telefonon történő megbeszélés alap-
ján. Időpont egyeztetés hétköznap 
8.00-16.00 között. Kérem, hívja a 06-
30-900-3311-as, vagy a 462-3106-os 
telefonszámon az MSZP frakció titkár-
sága, ahol kollégáink szívesen állnak 
rendelkezésükre. Megtisztelő bizalmát 
ezúton is köszönöm!

Erzsébetváros 
100 éves büszkesége

Edit néni 100 éves lett. 
Szerencsésnek éreztem magam, hogy 
köszönthettem és beszélgethettünk. 
A mosoly gós, jó humorú és tucatnyi 
dédunokás 1915. március 5-én szüle-
tett Halmos Józsefné, Edit néni varró-
nőként és ruházati kereskedőként dol-
gozta végig az életét, miközben tanúja 
volt 2 világégésnek, 1919-nek és 1956-
nak. Kisgyermekként élte túl ugyan a 
korábbi háborúkat, mégis pontosan 
emlékszik arra, hogy kisiskolásként 
ismerte meg több éves fogság letöltése 
után édesapját. Az igényes televíziós 
műsorok mellett imád komoly zenét 

hallgatni –, közös kedvencünk And-
rea Bocelli – és felpattanva az inter-
net-sztrádára rendszeresen beszél get 
külföldön élő unokáival és dédunoká-
ival. Gyermekei példamutatóan gon-
doskodnak róla, lánya nap, mint nap 
vele van. Lakását, és mozgalmas életét 
különösen megható szeretet hatja át. 
Vidámságát, szeretetét régebben gyer-
mekként, feleségként, anyaként adta, 
most pedig déd-nagymamaként ő is 
kapja gyermekeitől, unokáitól, déd-
unokáitól. Sok-sok boldogságot kívá-
nunk még Edit néni! 

DR. KISPÁL TIBOR képviselő

Nőnap a Piros Pontban. A Piros Pont Lakos-
sági Központ adott otthon az MSZP idei nőnapi ünnepsé-
gének. Dr. Kispál Tibor és Devosa Gá bor (képünkön) kép-
viselők nem csak virággal, hanem egy kis nótacsokorral 
is kedveskedtek a hölgyvendégeknek, amit Csák József 
operaénekes nyújtott át a vendégeknek, Hegyi Valér hang-
szeres kíséretével. 
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Szoborállítás. Erzsébetváros nagyjai között talán a legismertebb író Janikovszky Éva, aki öreg, Mercedes 
típusú hagyomá nyos írógépén gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt örök érvényű műveket alkotott. Az MSZP 
kerületi frak ciója márciusban a testület elé terjeszti a már tavaly egyeztetett javaslatát, miszerint a kerületnek 
erkölcsi kötelessége emléket állítani a világhírű írónőnek. 

Janikovszky Éva emlékére

Emléktábla Kemény Henriknek

» A Kossuth 
Díjas, József 
Attila díjas költő 
és írónő egyben 
Erzsébetváros 
Díszpolgára is.

Janikovszky Éva 
1955-ben költö-
zött a Bajza utca 
8-ba. Haláláig 
Erzsébetvárosban 
élt és alkotott. 
A világon 35 or-
szágban jelentek 
meg az ország 
anyanyelvén 
kötetei, 2014-ben 
3 könyve is Kíná-
ban. Könyveibe 
írt különleges 
tudása a mai 
napig is aktuális 
maradt.

Janikovszky Éva jövő év április 23-án 
ünnepelné 90. születésnapját. Sajnos 
a sors nem adta meg neki ezt a hosz-
szú életkort, ami nem csak egy nem-
zet, de 35 ország vesztesége. Ez az 
időpont lenne a legalkalmasabb fejet 
hajtani az írónő előtt, mégpedig egy 
köztéri szobor felállításával a kerület 
egyik központi területén, az Erzsébet 
krt. 6-8. szám előtti köztéren. 

A javaslat szerint a kis térre egy – 
szakértők és a képviselő-testület által 
kiválasztott – élethű magasságú szo-
bor kerülne, ami a közterület gyalo-
gos forgalmával együtt élő, összhang-
ban levő alkotásként örök és méltó 
emléket állíthatna az írónőnek. Az 
MSZP-s javaslat értelmében a szobor 
elkészítésére meghívásos pályázatot 
kell meghirdetni, olyan művészek 
körében, akik a feladat megoldásához 
elismert referenciákkal rendelkeznek

Kemény Henrik (1925-2011) 
– Kossuth-díjas bábművész, a 
Magyar köztársasági Érdem-
rend középkereszt jének 
tulajdonosa, a Népművészet 
Mestere, Prima Primissima és 
Arany Szirén Díjas, Erzsébet-
város Díszpol gára. A felsorolás 
nem teljes, és a kitüntető 
címek mellett mindenképpen 
szerepelnie kellene a tisztelet-
nek, szeretetnek is. Az MSZP 
frakciója támogatja a társasház 
lakóinak kérését, és az önkor-
mányzat költségén emléktábla 
állítását javasolja. 

A bábok királya. Aki valaha volt gyerek, az pontosan tudja ki is az a Vitéz László, 
kicsoda Hakapeszi Maki, Böbe baba, vagy a fi atalabbak közül ki nem ismerné fel Süsü fi guráját. 
A szimbolikus fi gurák mind egy névhez kötődnek, Kemény Henrikéhez, aki ikonikus alakja 
a bábművészetnek, Az erzsébetvárosi művész életének jelentős részét a Vörösmarty utca 20. 
szám alatt élte le. Itt születtek az ötletek, a bábok, a mesehősök alapfi gurái. Dr. Kispál Tibor 
képviselő a testület elé terjesztendő javaslatában a társasház lakóközösségének kérését tolmá-
csolja, akik emléktáblával szeretnének tisztelegni a bábok királya előtt. 
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Virágzó kerület
Megérkezett a tavasz, és ez nemcsak a hőmérő mutatóin 
látszik, hanem a virágzásnak indult növényeken is. A közked-
velt árvácska (Viola wittrockiana) az ibolyafélék családjába 
tartozik, az egyik legfontosabb kétnyári dísznövény. Kellemes 
az illata, és változatos színekben pompáznak virágai. Erzsébet-
városban az elmúlt hetekben mintegy 1500 db árvácskát ültet-
tek ki tíz különböző helyszínre. Márciusban virágba borult 
a Bethlen Gábor tér, az Erzsébet körút egy része, a Hevesi 
Sándor tér, a Hutyra Ferenc utca, a Király–Kazinczy játszótér, 
a Kéthly Anna tér, a Klauzál tér, a Lövölde tér, a Rózsák tere és 
a Szenes Hanna park is.

Pályázati felhívás
Lakóközösségek és önkormányzati intézmények  
részére növényesítés támogatására 2015.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 
pályázatot ír ki kerületi lakóközösségek és önkormányzati 
intézmények növényesítésének támogatására. 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 4 000 000 forint 
áll rendelkezésre jelen pályázaton résztvevő nyertes jelent-
kezők részére. A támogatás vissza nem térítendő, mértéke 
50–70%, felső határa 250 000 Ft.

A pályázaton részt vehetnek a VII. kerület közigazgatási 
területén lévő 
a. társasházak, 
b. lakásszövetkezetek, 
c. önkormányzati lakóépületek kezelője, 
d.  a VII. kerületi önkormányzat által fenntartott  

intézmények.

A bővebb felhívás és mellékletei Erzsébetváros honlapján  
a www.erzsebetvaros.hu címen megtalálhatók és letölthetők.

A pályázati anyag benyújtási határideje: 2015. május 4.,  
a határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

TAKARÍTSUNK EGYÜTT! 
2015. ÁPRILIS 24. (PÉNTEK) 11.00

Várunk minden kerületi lakost Erzsébetváros tavaszi nagytakarítására. 
A takarító eszközöket biztosítjuk!

Gyülekező a Klauzál téren.

Felelős gazdi programok 
2015. április 24. (péntek) 14.00–18.00 a Klauzál téri kutyafuttatóban

2015. április 25. (szombat) 9.00–13.00 az Almássy téri kutyafuttatóban

Színházi programok a Bethlen Téri Színházban 
Rendhagyó előadások a környezettudatosság jegyében.
2015. április 22. (szerda) 9.00, 11.00 és 14.00 órakor

2015. április 23. (csütörtök) 9.00, 11.00 és 14.00 órakor
Az előadásokat a kerületi gyermekek és kísérőik díjtalanul látogathatják!

Bővebb információk a következő lapszámban és a www.erzsebetvaros.hu honlapon.

ZÖLD7 PROGRAMOK
A FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL
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Közös érdek az összefogás. Minden egyes lakónak, aki olyan környezetben él, ami turisztikai látványos-
ságnak számít, vannak olyan többletterhei, amikre a nyugodtabb utcákban élők nem is gondolnak. A köztisz-
tasági problémák mellett a zaj, a forgalom és az éjszakai csendzavarás is mindennapos probléma. A belvárosi 
lét egyébként is mozgal mas, de a bulinegyedben kifejezetten zűrös is lehet. A helyzet normalizálásáért küzd a 
kerület országgyűlési képviselője, dr. Oláh Lajos. 

Az elszabaduló bulinegyed ellen

elrendez a hivatal. Nem fog, mert 
nem lehet minden szórakozóhelyet 
bezárni, és nem lehet kitiltani a szó-
rakozni vágyókat sem a kerületből. 
Az elkövetkező időszakban össze 
kell fognia az érintett kerületeknek, 
a kormánynak, a fővárosnak, a rend-
őrségnek és a szórakozóhelyeknek 
a helyzet rendezése érdekében. Ter-
mészetesen ide tartozik a lakosság 
is, akik nélkül egyik hivatal sem tud 
nagyobb lépéseket tenni. Én több 
oldalról igyekszem megközelíteni 
a problémát, és megoldásokat kere-
sek. Többek között felkértem Varga 
Mihály nemzetgazdasági minisztert, 
hogy biztosítson az állam kiegészítő 
forrásokat az önkormányzatoknak, a 
bulinegyed okozta többletterhek mi-
att. A parlamentben szorgalmazom 
a dohányzás visszaszorításáról szóló 

törvény módosítását, mert a vendéglá-
tóhelyekről az utcákra kiszorított do-
hányos – vagy csak melléjük csapó-
dó – társaságok egy másik, legalább 
olyan nagy mértékű problémát szül-
nek, mint a dohányzás maga, amit 
nem hiszem el, hogy nem ismernek 
fel a törvényalkotók. Ez a kérdéskör 
ráadásul nem csak a zajongás miatt 
problémás, nagyon komoly köztiszta-
sági- és közbiztonsági háttere is van. 
A helyi rendelet értelmében például 
tilos a közterületi alkoholfogyasztás, 
ám ennek betartatása a jelen hatósági 
lehetőségekkel majd nem lehetetlen. 
Ezért egyeztettem Pintér Sándor 
belügyminiszterrel a rendőri jelenlét 
növeléséről is többek között. A cél az, 
hogy élhető lakókörnyezet alakuljon 
ki, egy majdani kulturnegyedben, 
ami nem a bulikról híresül el. 

– Elérkezett az az idő, amikor már 
nem lehet elmenni a problémák 
mellett úgy, hogy „majd teszünk va-
lamit”. A bulinegyed, bármilyen pejo-
ratív szó is, de egy létező dolog, ami 
egy adottság a fejlődő, alakuló belvá-
rosban. A 10 évvel ezelőtti állapot, 
amikor alig voltak szórakozóhelyek 
ezen a területen, nem állítható vissza. 
Turisztikailag fontos területen, gaz-
daságilag fejlődő környezetben, de 
tulajdonképpen az utcafronton, egy 
kirakatban élünk. Ezért úgy gondo-
lom, hogy a működést, a működtetést 
kell kulturáltabb mederbe terelni, és 
erre nincsenek éveink. Ha nem fog-
juk meg időben a problémát, akkor 
a bulinegyed teljesen elszabadul. Én 
sem eddig sem eztán nem fogom a 
lakókat azzal hitegetni, hogy karha-
talmi módszerekkel majd min dent 

„ Ha nem fog-
juk meg időben 
a problémát, 
akkor a buli-
negyed telje sen 
elszabadul.„

dr. Oláh Lajos

– Erzsébetváros 2015-ös költségvetésé nek tervezésekor és 
elfogadásakor fontosnak tartottuk, hogy a kerület lako-
sainak minden napi életét meghatározó kérdésekre több 
pénz jusson – foglalta össze az Európai Erzsébetvá rosért 
frakció véleményét Nagy Andrea kép viselő a költségve-
tés vitája után. – Ugyanilyen meghatározó szempont 
volt, hogy a kerület költségvetése végrehajtható legyen 
és mások által benyújtott támogatható kezdeményezé-
sek mellé álljunk. A frakciónk számára nagyon fontos 
tételekre kitérve, örömmel tájékoztatom a lakosságot 
arról, hogy az idei költségvetés ben sikerült elérni, hogy 
a bulinegyed terü letére zajtérkép készüljön, ami hosz-
szú távú stratégiánk első lépése. Mindemellett majd 
háromszorosára emelkedik a kerületi civil szer vezetek 
programjaira és működésére fordítható pályázati keret, 
magasabb támogatást kapnak a kerületi egyházak és  
érezhetően növeljük a társasházakra szánt felújítási alap 
összegét is. A bulinegyedet érintő zajtérkép készítéséről 
a következő lapszámban Ujvári-Kövér Mónika képvise-
lőtársam fog részletes tájékoztatást nyújtani. 

Több pénzt arra, 
ami igazán fontos

„ Örömmel 
tájékoztatom a 
lakosságot arról, 
hogy az idei 
költségvetés-
ben sikerült 
elérni, hogy a 
bulinegyed terü-
letére zajtérkép 
készüljön, ami 
hosszú távú 
stratégiánk első 
lépése.„

Nagy Andrea

Erzsi_marcius.indd   10 2015.03.20.   10:39:21

23

w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2015. március 26.

Aktuális



24 25

w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2015. március 26. Erzsébet város 2015. március 26.w w w.erzsebet varos .hu

SportSp
or

t

Stratégiai gondolkodásra 
nevel a vívás

Az erzsébetvárosi általános iskolák diákjai szakképzett edzők segítségével ismerkedhetnek 
a vívással. Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium másodikosainak 
óráján jártunk, ahol kiderült: a kicsik nagyon élvezik ezt a sportot.

Erzsébetváros önkormányzata tan-
évenként 1 400 000 forinttal támo-
gatja a vívásoktatást a kerületi fenn-
tartású iskolákban. „Nagyon hiszek 
minden sportág fejlesztő hatásában, 
ezért örülök, hogy az 1–2. osztá-
lyosaink a heti öt testnevelés órából 
egyet vívással tölthetnek” – mondta 
Móri Árpádné, az iskola igazgató-
nője. „Nagyszerűnek tartom, hogy a 
diákjaink megismerkedhetnek ezzel a 
sportággal, hiszen az is elképzelhető, 
hogy köztük van a jövő reménysége. 
A víváshoz stratégiai gondolkodásra 
van szükség, már csak emiatt is hasz-
nos. Bővültek az iskolai sportlehető-
ségek, eggyel több néptánctermünk 
van, ezért már semmi akadálya, hogy 
vívásóra is legyen. A tavalyi tanév-

ben még a szakosztály termeit vettük 
igénybe” – tette hozzá az igazgatónő.

„Nagyon szeretek vívásra járni” – 
mondta az óra előtt Kecskés Kar-
ina, aki hozzátette, hogy táncolni 
is tanul. „A víváshoz az kell, hogy 
erős legyen a karunk meg a lábunk, 
és »rogyiban« álljunk, mert ha nem, 
akkor ránk szól a tanárnő, akire min-
dig oda kell figyelni. Izomlázam nem 
szokott lenni, de mindig jól elfára-
dok” – magyarázta a hétéves kis-
lány. Salamon Beatrix, a Terézvárosi 
Sportegyesület vívóedzője, a Remény-
ség utánpótlás keretedzője nevetve 
mesélte, hogy amikor a vívó állást 
magyarázza, azt kéri, hajlítsák a tér-
düket, középen legyen a testsúlyuk, és 

sokszor kiáltja: „Rogyaszd a térded!” 
„Ezek szerint ezt a gyerekek rogyinak 
hívják!” – mondta az edző, miközben 
a csapat kivonult az udvarra, ahol öt 
kör futásra utasította a gyerekeket. 
„Harmadik éve vagyok ebben az isko-
lában, nekem ez nagyon nagy kihívás, 
hiszen aki a szakosztályba jön, az 
elhivatott a vívással kapcsolatban, itt 
pedig a gyerekeknek meg kell barát-
kozniuk ezzel a sportággal. De nagy 
jelentősége van, hogy így minden gye-
rek megismerkedhet a vívással, ami 
nem olyan ismert és népszerű, mint 
a kosár vagy a foci – magyarázta az 
edző, mialatt kiosztotta a következő 
feladatot. „Elméletet is tanulunk, 
illetve koordinációs-, reflex- és képes-
ségfejlesztő gyakorlatok is vannak, 

majd könnyített felszereléssel, például 
műanyag tőrrel való vívást tanulunk. 
Az órák bemelegítéssel kezdődnek, 
majd futás következik, amit gim-
nasztika, végül célgimnasztika követ, 
amikor csak a vívásra és a lábmunkára 
koncentrálunk.”

A ritmusgyakorlatok közben csinta-
lankodó három fiúnak büntetésből 
újabb köröket kellett futnia. „Szigorú 
vagyok, mert a vívásban is nagyon 
fontos a koncentráció, a fegyelem. 
Figyelem, hogy kinek érdemes ezzel 
a sporttal komolyabban foglalkoznia, 
akad is már jelentkező. Ez egy olyan 
sportág, ahol a tudás beéréséhez idő 
kell, a szakosztályba való jelentke-
zésnek nincs feltétele, és nincs alkati 
megkötés sem, csak az, hogy jó tanuló 
legyen a gyerek, jó képességekkel. 
A tanulók választhatnak a három 
fegyvernem – a kard, párbajtőr, tőr 
– közül” – mondta Salamon Beatrix, 
aki elismerte, nem könnyű a kicsikkel 
dolgozni. „Nagy munka az elsősök-

kel foglalkozni, hiszen az óvodából 
jönnek, nekik még azt is meg kell 
tanítani, hogy melyik a jobb kezük és 
melyik a bal, de bizony fegyelmezni 
is kell. Jó lenne, ha nemcsak az első 
két osztályban foglalkozhatnék velük, 

hanem később is. A tavalyi másodikos 
osztály nagyon szépen fejlődött, most 
kezdődhetett volna az igazi munka. 
Motiváló visszajelzés volt, hogy a kon-
centrációs készségük fejlődése a többi 
tanórán is megmutatkozott.”

Salamon Beatrix, a Terézvárosi Sportegyesület vívóedzője oktatja a gyermekeket az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumban

 Erzsébetváros önkormány
zata az idei tanévben 1 millió 
400 ezer forinttal támogatja 

a vívásoktatást a kerületi 
iskolákbanA vívás a gyerekek koncentrációs képességét is fejleszti, ami a többi tanórán is megmutatkozik
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A kerületből jelentjük
Új sorozatot indítunk A kerületből jelentjük címmel, melyben bemutatjuk, hogy az 
aktuális hónapban történt eseményekről mit őriztek meg az ötven, száz évvel ezelőtt 
a kerületben keletkezett, jelenleg Budapest Főváros Levéltár (BFL) őrzésében lévő 
iratok. Az érdekességek közül csemegézünk majd minden lapszámban. Ezúttal 1965 
márciusának pártiratait vesszük górcső alá.

A Kádár-rendszerben a hírek szállítá-
sáról, értelmezéséről, azok egyénhez 
való eljuttatásáról, az információ-
áramlás mechanizmusának kialakítá-
sáról, sőt, a közhangulatra gyakorolt 
hatásuknak ellenőrzéséről a legfelsőbb 
szervektől a pártalapszervekig terjedő 
agitációs és propagandahálózat felelt. 
A vonatkozó tájékoztatók felhívták 
az agitátorok figyelmét arra, hogy ne 
csak a kényes kérdésekről számolja-
nak be, de a hétköznapok fontosabb 
eseményeiről is. A tapasztalatszerzés és 
továbbítás eszközei az írásos és szóbeli 
jelentések, vizsgálatok, felmérések, 
a különböző rendezvényeken való 
részvétel, illetve az emberekkel való 
beszélgetések voltak.

Az ellenőrzés egyik eszköze a hangu-
latjelentés volt, melyek készítői – akik 
gyakran nem rendelkeztek megfelelő 
értékelési készséggel és bátorsággal – 
megrendelésre dolgoztak, így feltéte-
lezhető, hogy inkább azt írták, amit 
a felsőbb szerv olvasni akart, és el 
kívánt hitetni az olvasókkal. A szerzők 
a maguk által konstruált történeteket 
adták elő, ezért a hangulatjelentése-
ket nem használhatjuk kizárólagos 
forrásként, a történész számára csak 
kiegészítő forrásul szolgálhatnak.
A rendre ismétlődő iratmegsemmi-
sítési felszólítás ellenére olvashatunk 
például a lakosság helyzetéről, a köz-
területek állapotáról vagy a kereske-
delmi anomáliákról, de a nemzetközi 
politikai helyzet vagy a sportesemé-

nyekre érkezett reakciók is gyakori 
témái voltak e jelentéseknek.

A kerület közvéleménye viszony-
lag gyorsan reagált az amerikaiak 
1965. február–márciusi vietnámi 
beavatkozására. Nem találtak viszont 
választ a kínai diákoknak a Vietnámi 
Demokratikus Köztársaság ellen 
irányuló, a Szovjetunióban rendezett 
tüntetésére és zavarkeltésére [sic!], 
valamint arra, mennyiben „sikerült 
közeledést elérni a nemzetközi munkás-
mozgalom és a Kínai Kommunista Párt 
között felmerülő nézeteltérések felszámo-
lásában […]”.

A háború mellett a legkülönlegesebb 
nemzetközi hír a világűrre vonat-
kozott: a Közlekedési és Postaügyi 
Minisztérium (=KPM) dolgozói már 
ebben a hónapban üdvözölték, hogy 
Alekszej Leonov 1965. március 18-án 
a Voszhod–2-ről megtette a világ első 
űrsétáját.

A művészek a művész státusz meg-
szüntetése miatt „tüntettek”, az autó-
buszüzem dolgozói pedig arra sarkall-
ták a felettes pártbizottságokat, hogy 
változtassanak azon, hogy a „színdara-
bok többsége intellektuális problémákat 
tárgyal, az értelmiség »vívódásaival« 
foglalkozik.”

A közvélemény – a politika és a kul-
túra mellett – természetesen a minden-
napi ellátással is foglalkozott. A „széles 

körben” tájékozott lakosság a „vaj, tejfel 
és túró hiányról” panaszkodott, ezt a 
hírt a kerületiek a száj- és körömfá-
jásjárvánnyal magyarázták. Többen 
visszaélésekről számoltak be, és arról, 
hogy a pénztárnál árusítják a vajat.

A sportélet a hatvanas években 
sem csak pozitív híreket adott. 
Az MSZMP VII. Kerületi Végrehajtó 
Bizottsága 1965. március 17-én – töb-
bek közt – a „kiemelt sportegyesületek 
nevelő munkája” témában ülésezett. 
Bár az előterjesztés bizakodó volt, 
a kerületi vezetők nem voltak ilyen 
optimisták. Egyesek a sportolók és 
a sportvezetők ideológiai felkészültsé-
gét hiányolták, mások az Egyetértés 
Sportegyesületet patronáló vendéglá-
tóipart korholták azért, mert nem vet-
ték tudomásul, hogy az Egyetértés az 
ő irányításuk alá tartozik. Ezenkívül 
a klubhűség hiányát és a klubsoviniz-
must kárhoztatták. Csak a labdarú-
gást tartották minőséginek, a többi 
szakosztály szerintük csak formálisan 
működött.

Március második felében a pártszer-
vek már a szocialista korszak egyik 
legfontosabb állami ünnepével foglal-
koztak, megkezdődött a készülődés a 
„felszabadulás” huszadik évfordulójá-
nak megünneplésére. A KPM dolgozói 
a „20 esztendő küzdelmes harcát és 
eredményeit”például tárgyjutalommal 
és emléklappal ismerték el.

Rácz Attila

1965. m á r c i u s
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Erzsébetváros Rendészeti
Igazgatósága a lakosságért

Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága (korábban közterület-felügyelet) a nap 24 
órájában várja a lakosság bejelentéseit, kérdéseit. Minden esetet megvizsgálnak, 
felügyelőket küldenek a helyszínre, hogy a problémákat mihamarabb orvosolni tudják.

A korábbi közterület-felügyelet az év 
eleje óta Erzsébetváros Rendészeti 
Igazgatósága néven szolgálja tovább 
a lakosságot. „A névváltozáson túl 
a felügyelői állomány kiegészült segéd-
felügyelőkkel, továbbá az állampol-
gárok nyugalmát zavarók tettenérése 
és szankcionálása lett az elsődleges 
feladatunk, melyhez egyre hatéko-
nyabban használjuk a fejlesztésen 
átesett Műveleti Központunkat (volt 
Térfigyelő Központ)” – tájékoztatott 
dr. Somogyi Csaba igazgató, hozzá-
téve, hogy a náluk dolgozó felügyelő-
ket folyamatosan képzik: a teljes körű 
szakmai háttér, valamint a konflik-
tuskezelés elsajátítása a cél. A rendőr-
ség intézkedés-taktikai kiképzéssel is 
segíti a felkészülést.   

Az igazgatóság működése sikeresnek 
mondható, de vannak olyan területek, 
amelyek nagyobb fokú hatékonyságot 
kívánnak meg. „A KRESZ szabály-
sértések nagymértékben csökkentek, 
ezen a területen erősebb lett a szabály-
követés a gépjárművezetők részéről.  
Vissza szorítottuk az élelmiszerüzletek 
előtti alkoholfogyasztást is. Az elmúlt 
időszakban nagyon sok roncsautót 
sikerült elszállíttatnunk a közterü-
letekről. A kutyasétáltatók által 
elkövetett köztisztasági szabálysérté-
sek ügyében azonban még fejlődnünk 
kell.  Ezeket ugyanis nagyon nehéz 
bizonyítani, ezért nem könnyű ezek-
ben eredményeket elérni” – magya-
rázta az igazgató.

A szakember szerint Erzsébetváros 
közbiztonsága a kiemelkedően magas 
népsűrűséghez képest elfogadható. 
A legtöbb panasz a kerület belső részé-
ből érkezik az igazgatósághoz. „Ez az 

igen magas létszámban megjelenő szó-
rakozni vágyóknak köszönhető, hiszen 
a helyieket zavaró összes magatartás 
hozzájuk és az őket kiszolgáló vendég-
látóegységekhez köthető.”

 A legutóbbi civil fórumon is felme-
rült ez a probléma, ahol dr. Somogyi 
Csaba elmondta, hogy az igazgatóság 
munkatársai a rendőrséggel és egy civil 
biztonsági szolgálattal szorosan együtt-
működve az idegenforgalmi szezonban 
közel 30 fővel ellenőrzik a Kazinczy 
utcát és annak környékét. Egy nagyobb 
csapat szórakozni vágyóval szemben 
azonban az utcán – ahol egyébként 
is van alapzaj, amit sajnálatos módon 
a szűk utcák még fel is erősítenek – 
nehéz hathatós megoldást találni.  

Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 
a hatékonyabb munkavégzés érdeké-
ben szeretné, ha a kerületiekkel minél 
jobb kapcsolata alakulna ki. „Minden-
kit arra kérünk, hogy tájékoztassanak 
bennünket arról, mi történik lakókör-
nyezetükben a közterületen, valamint 
bátran kérdezzenek tevékenységünk-
ről, hiszen minden kérésre és kérdésre 
nyitottak vagyunk, és megadjuk a 
szükséges tájékoztatást. Sajnos a lako-
sok nincsenek tisztában a jogosítvá-
nyainkkal, a felügyelők jogállásával, és 
nem ismerik feladat- és hatáskörünket 
sem. E helyzet javítása érdekében elő-
adásokat tartunk a középiskolákban, 
informatívabb honlapot is készítünk, 
hogy a lehető legszélesebb körben tájé-
koztathassuk az érdeklődőket a mun-
kánkról” – hangsúlyozta a szakember.   

Miben segít az ERI?

A lakosok minden, a komfortér-
zetüket zavaró esetben for-
dulhatnak az Erzsébetvárosi 
Rendészeti Igazgatósághoz. 
Bejelentést tehetnek: 

• közterület-szennyezésről;
• jelzőtáblák rongálása, sérü-

lése kapcsán;
• közterületi hangoskodás, 

hangos zeneszolgáltatás 
esetében;

• hajléktalanok közterületen 
való életvitelszerű tartózko-
dásáról;

• utcai alkoholfogyasztásról;
• a KRESZ szabályainak kisebb 

fokú megsértése esetén.

Az igazgatóság a nap 24 órájá-
ban elérhető a 06 1 461-9040 
telefonszámon.

Húshagyó ételek böjt idején

Hagyományos

Gánica vagy dödölle

A meghámozott burgonyát kockára vágjuk, kevés sós vízben megfőzzük, majd 
a levében pépesre törjük. Rászórjuk a lisztet, megsózzuk, kikeverjük, és egy 
nagy kanállal jókora galuskákat szaggatunk belőle egy tepsibe. Forró sütőbe 
tesszük, megvárjuk, míg pirulni kezd. A hagymát meghámozzuk, karikára 
vágjuk, és az olajon világosra pirítjuk. Kávéskanálnyi pirospaprikával és a tej-
föllel összekeverve a burgonyára elosztjuk. Köretként savanyúságot, salátát 
készíthetünk hozzá, de önálló ételként is megállja a helyét.

Mit fogyasszunk 
húshagyó böjt alatt?

Húsok helyett használhatunk 
szójaszeletet, szójakockát, 
szójagranulátumot, szejtánt 
(búzasikérből készült búza-
hús), tofut és tempeh-t.
Fasírt, vagdalt és más darált 
hússal készített ételek helyett 
ehetünk szójagranulátumból, 
zabpehelyből, gabonákból 
(árpa, barna rizs, köles stb.) 
vagy hüvelyes zöldségekből 
készült fasírtokat, mint a 
falafel (csicseriborsó-fasírt).
Felvágott helyett kencék, 
pástétomok készíthetők sajt-
ból, krémsajtból, élesztőből, 
zöldségekből (például pad-
lizsánkrém), hüvelyesekből 
(bab- vagy lencsepástétom), 
de alternatíva lehet a szója-
felvágott vagy a házi készí-
tésű „szalámi” szejtánporból, 
fehér babból. Kolbász 
helyett gabonakolbászt is 
fogyaszthatunk.

Reform

Pirított tofus, 
pesztós spagetti

A teljes kiőrlésű tésztát lobogó 
vízben megfőzzük. Közben meg-
pirítjuk a kis kockákra vágott 
tofut, majd rádobjuk a szeletelt 
mandulát is, és addig pirítjuk 
tovább, míg a mandula arany-
színű nem lesz. A tésztához 
hozzákeverjük a bazsalikomos 
pesztót, meleg tányérokba szed-
jük, végül összekeverjük a pirított 
mandulás tofus raguval.

Főzeléket, tésztaféléket, rakottas 
ételeket spenóttal, juhsajttal, szó-
jával, különböző zöldségragukkal 
elkészítve helyettesíthetjük.

Hozzávalók:

10 dkg burgonya10 dkg liszt2 db hagyma2 dl tejföl
2 evőkanál olajízlés szerint só pirospaprika

Hozzávalók

8–12 dkg teljes 

kiőrlésű spagetti

10 dkg füstölt tofu

3 tk. zöld pesztó 

2–3 szem mandula

1 mk. kókuszzsír
Dr. Somogyi Csaba igazgató
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Ajánló

1. hétfő
¡	17.30–20.30
A XX. századi magyar költészet 
szentháromsága – A Művészetba-
rátok Egyesületének rendezvénye

2. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc – Zene: Rózsa Tibor

4. szombat
¡	15.00–17.00
Shalom Idősek Klubja
A Békét a Nemzeteknek Alapítvány 
összejövetele
¡	15.00–18.00
A Csend Fényei Klub 
összejövetele hallássérülteknek

8. szerda
¡	17.30–20.30
Költészet napi újdonságok
A Művészetbarátok Egyesületének 
rendezvénye

9. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc – Zene: Rózsa Tibor

10. péntek
¡	17.00–20.00
Japán nap
„A kimonó jelene és múltja” című 
kiállítás megnyitója
A Dolce Kamarakórus műsora
Japán kardbemutató
Információ: Lipcsey Ágnes, tel.: 
413-3556)
A belépés díjtalan!

11. szombat
¡	15.00–18.00
A Hársfa Egyesület összejövetele

12. vasárnap
¡	15.00–18.00
A Takács Béla Zenebarát Kör zenés 
délutánja
Belépő: 600 Ft/fő
13. hétfő
¡	16.00–18.00
Az Ezüst Hárs Egyesület 
összejövetele
¡	18.00–22.00
A Veranda Művészeti Csoport és 
az ERöMŰVHÁZ költészet napi estje

14. kedd
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
összejövetele
¡	17.00–20.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték 
Házigazda: Madár János

15. szerda
¡	17.30–20.30
750 éve született Dante 
A Művészetbarátok Egyesületének 
rendezvénye
¡	18.00–20.00
Márai-esték 
A belépés díjtalan.

17. péntek
¡	13.00–
Helytörténeti vetélkedő kerületi 
iskolásoknak (meghívásos)
¡	18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejövetele

18. szombat
¡	18.00–20.00
„Szó és szaxofon” – Esterházy 
Péter és Dés László estje

20. hétfő
¡	17.00–19.00
A Civil Szövetség összejövetele
¡	18.00–20.00
Opera-operett gála
A belépés díjtalan.

22. szerda
¡	17.30–20.30
A Művészetbarátok Egyesületé-
nek rendezvénye
¡	17.00–20.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték
Házigazda: Madár János

23. csütörtök
¡	11.00–13.00
„Utazó” Teaház: A hidegháború az 
1950-es években
A belépés díjtalan!
15.00–19.00
Nosztalgiatánc – Zene: Rózsa Tibor

25. szombat
MOZDULJ, Erzsébetváros!
15.00–16.30: A „Bogyó és Babóca” 
című film vetítése, rajzverseny
16.30–17.30: Találkozás Varró 
Dániel költővel
15.00–20.00:  Játszóház
18.00–19.00: Hevesi Tamás 
fellépése

28. kedd
17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
összejövetele

29. szerda
17.30–19.30
Hamvas Béla hatása az irodalomra
Szepesi Attila előadása
A belépés díjtalan!

Az ERöMŰVHÁZ 
2015. április havi programjai
Erzsébetvárosi Közösségi Ház 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. 
Telefon: 413-3550 • e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu  
www.eromuvhaz.hu • Látogasson el facebook oldalunkra is!

 

Elmúlt 50 éves, és szívesen tanulna nyelvet?
Angol, francia, német, olasz, orosz nyelvtanfolyamok  
indulnak 50 éven felüliek számára a Belvárosban.

Beiratkozás és szintfelmérés:  
Március 30. – április 3. hétköznapokon, 9.30 - 18.00 óra

Cím: 
V. kerület, Ferenciek tere 2.  Tel.: 319 90 39, 319 9054

Részletes tájékoztató, órarend a honlapunkon.
www.senioroknyelviskolaja.hu

Felnőttképzési nyilvántartásba 
vételi szám

: E-000417/2014

Seniorok Nyelviskolája 

Szó és szaxofon
2015. április 18. szombat 18 óra

Helyszín: ERöMŰVHÁZ
1077 Bp. Wesselényi utca 17.

Belépődíj: 1000 Ft/fő 

Megvásárolható a helyszínen 
2015. március 16-tól munkanapokon 8-17 óráig. 
Telefon: 413-3552

www.eromuvhaz.hu Fo
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Dés
László

Esterházy
Péter

Esterházy Péter, Kossuth-díjas író olvas 
fel írásaiból. Dés László, Kossuth-díjas 

zeneszerző, szaxofonművész pedig zenével folytatja a felolvasásokat. 
Nincs meghatározva a műfaj, lehet regényrészlet vagy novella. 
A felolvasások közben, kellő dramaturgiai pontokon, megszólal 
a zene, hangsúlyozva, aláhúzva vagy akár ellenpontozva az egyes 
szövegrészeket. 
Így az estnek kialakul egy íve, dramaturgiája, zene-dramaturgiája.

SZÓ ÉS SZAXOFON 

Tisztelt Hirdetők!
Hirdetésfelvétel: 1073 Bp., Erzsébet krt. 6., I. emelet 115.

hétfőtől csütörtökig 10.00–12.00 óráig
Tel.: 06 1 462-3130 (10.00–12.00 óráig) • e-mail: hirdetes@erzsebetvaros.hu

Szeretettel várjuk Önöket!

2015. ÁPRILIS 11. (szombat)
10.00  Gólyalábas bemutató a Király utcában                          
13.00–19.00  „Mondd el, olvasd fel kedvenc versedet!” – a költészet napja tiszteletére
13.00–19.00  Kézműves foglalkozások, játszóház szülőknek, gyermekeknek   
13.00  Gólyalábasok bemutatója a K11 udvarán                                        
14.00  „Kicsiknek való” – Marica Bábszínháza: A világgá ment békák
15.00  Gólyalábasok bemutatója a K11 udvarán                              
15.30  Arany János: A nagyidai cigányok                       
 Interaktív családi színház a hetényi (Felvidék) CSAVAR SZÍNHÁZ előadásában
  GÁL TAMÁS színész, rendező előadása (közreműködik: Mester László népzenész)
17.00  „Kicsi vagyok én” – Koncert kicsiknek és nagyoknak az IGRICEK népzenei együttessel 
18.00  SLAM POETRY                                                
19.30  „Kanizsa Csillagai” együttes koncertje 
 Koncert és táncház  az autentikus cigány népzenét játszó zenekarral
22.00  Tiborcz trió –könnyű jazz hajnalig
 Tiborcz Iván (zongora, szaxofon), Kőfalvi Csaba (dob), Szatmári László (bőgő)

A belépés díjtalan!

2015. ÁPRILIS 10. (péntek)
„Színek és szimbólumok” – Andorka Hanna festőművész kiállítása a K11-ben.

A megnyitó időponjta: 2015. április10. (péntek)18.00 óra
Megnyitja: Fitz Péter művészettörténész

KÖZPONTBAN A KULTÚRA

CSALÁDI NAP 
K11  Művészeti és Kulturális Központ
1075 Budapest, Király u. 11.
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Kutyatulajdonosok figyelem! Kérjük, továbbra se feledjék, hogy az aktuális törvényi előírásoknak megfelelően:

A transzponderrel való megjelölés elmulasztása 45000-135000 Ft-os, a veszettség elleni oltás elmulasztása 75000-225000 Ft-os állatvédelmi bírsággal sújtható.

Kutyák veszettség elleni oltása, parazita elleni kezelése 2015

- A 4 hónapos kort betöltött ebet mikrochip 
implantátummal való megjelölésben kell részesítet-
ni  (mikrochippel nem rendelkező kutyát nem lehet 
veszettség ellen beoltani!)

-  Minden 3 hónapos kort betöltött ebet tulajdonosa, 
tartója köteles legkésőbb 30 napon belül veszettség 
elleni védőoltásban, és széles spektrumú féreghajtó 
szerrel való (parazita ellenes) kezelésben részesíteni

- A veszettség elleni védőoltás és a parazita ellenes 
kezelés az első évben fél év múlva, majd évente 
egyszer kötelező.

SZOLG Á LTATÁ S
Tévéjavítás azonnal, helyszínen! 
Digitális átállás! Mindig-TV dekóder 
beüzemelés. Tel.: 06 (20) 471-8871

Ajtó–ablak javítás! Fa, műanyag 
nyílászárók passzítása, szigetelése, 
zárcseréje, átalakítása, felújítása 
garanciával. Kiss Ernő asztalos  
Tel.: 06 (30) 447-4853

Mindenféle asztalos munkát vál-
lalok, ajtó, ablak, bútor gyártása-
javítása. Regdon Csaba Tel.: 06 (20) 
957-9533, 06 (1) 284-9213

Kárpitos, műbútorasztalos 
munkákat kedvező áron vállalok. 
www.butorklinika.hu Tel.: 06 (1) 
266-2333; 06 (20) 944-7491

Festés, mázolás, tapé tázás, megbíz-
ható szak emberekkel, garanciával, 
kisebb asztalosmunkák. Nyugdíja-
soknak 10% ked vez mény. Tel.: 06 
(1) 352-0188, 06 (30) 906-8696

Parkettacsiszolás, lakkozás, javítás, 
festés, lerakás. Tel.: 06 (30) 751-
5420

Zárlakatos gyorsszolgálat! Zár-
nyitás, zárszerelés, rácskészítés, 
galériakészítés, egyéb lakatosmun-
kák. Tel.: 06 (30) 299-1211

Gázkészülék-javítás! HÉRA gáz-
égők, konvektorok, tűzhelyek, FÉG 
víz melegítők javítása, karbantar-
tása. Bán László. Tel.: 06 (1) 220-
9765, 06 (20) 432-5598

Erzsébetvárosi gyorsszolgálat: 
duguláselhárítás, víz, villany, fűtés- 
és gázkészülék-szerelés garanciával. 
Tel.: 06 (1) 292-1990, 06 (20) 334-
3438

Tavaszi nagytakarítást, ablaktisz-
títást vállal cégünk magánemberek 
otthonában. Ha fáradt vagy elfoglalt, 
hívjon bizalommal! Tel.: 06 (20) 
595-3057

EGÉ SZ SÉG

Fogsor javítása, készítése precíz 
fogtechnikussal vagy fogorvossal! 
Tel.: 06 (30) 982-5625

Gyógypedikűrt, manikűrt vállalok, 
hívásra házhoz megyek. Ingyen 
kiszállással. Tel.: 06 (30) 242-9507

Nelly Pedikűr 25 éves tapasztalattal 
házhoz megy, hétvégén is. 
Tel.: 06 (20) 938-9031

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

Gabi Kozmetika Király utca 90-
ben várja női és férfi vendégekit 
svájci és amerikai gépekkel, tű 
nélküli botoxkezelés, és Nelly 
gyógypedikűrös szeretettel várja 
vendégeit. Tel.: 06 (20) 938-9031

ING ATL A N

VII. kerületi irodánkba főként bel-
városi ingatlanok értékesítéséhez, 
rész- és teljes munkaidőre egyaránt 
új kollégákat keresünk pályakez-
dőtől a nyugdíjasig. Jelentkezni 
önéletrajzzal: zsombok.elod@oc.hu 
vagy  06 (1) 321-0706

Saját részemre keresek eladó 
lakást a VII. kerületben.  
Tel.: 06 (70) 903-8870

Saját részre keresek erősen felújí-
tandó lakást, mérettől függetlenül a 
kerületben. Tel.: 06 (20) 426-0015

Életjáradéki szerződést kötne belső 
kerületi ingatlanra budai, többgyere-
kes család. Tel.: 06 (20) 426-0015

Egyetemista lányomnak keresek 
emeleti, felújítandó öröklakást 
készpénzfizetéssel. Magánsze-
mély. Tel.: 06 (20) 496-6601

R ÉGISÉG

Gábor Eszmeralda mű  gyűj tő 
ki emelt áron vásárol készpén-
zért festményeket, bútorokat, 
órákat, ezüst  tárgyakat, arany 
ékszereket, porcelánokat, 
Herendit, Kovács Margitot. 
Ingyenes kiszállás, érték becs-
lés. Életjáradéki szer ző dést is 
kötnék. Üzlet: II., Fő u. 67.  
Tel.: 06 (30) 382-7020,  
06 (1) 789-1693

www.keruletiallatorvos.hu
facebook.com/keruletiallatorvos

1500-2000

nyitvatartás:

900-1200

Hétfo-szombat
délelott:
délután:

Látogasson el kedvencével Ön is!

Állatorvos
Kerületi

Marek József utca 11.
06 1 794 7997tel.:

Erzsébetváros - Városliget

AKCIÓINK
Éves csomag kutyáknak
- fizikális vizsgálat
- veszettség és kombinált oltás
- féreghajtás
- szívférgesség és bőrférgesség szűrés 

20%
kedvezmény

12.400 Ft

Éves csomag macskáknak 
- fizikális vizsgálat
- veszettség és kombinált oltás
- féreghajtás
- leukózis szűrés (10 percen belüli eredménnyel)

12.400 Ft

20%
kedvezmény

Ultrahangos 
fogkőeltávolítás 

ajándék 

Ivartalanítás akciós 
veszettség elleni oltással 50%

az oltás árából

enzimes 
fogkrémmel


