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Növekvő társasházi támogatások

Csökkenő lakbérek

Köztünk élő tehetségek



A társasházi támogatásokról őszintén
Az elmúlt hetekben számos 
téves információ látott napvi-
lágot az erzsébetvárosi társas-
házi támogatásokkal kapcso-
latban. A hiteles tájékoztatás 
érdekében önkormányzati 
beszámoló készült a témában, 
melyet a Polgármesteri Hivatal 
szakmai irodáinak tájékozta-
tása alapján állítottunk össze.

 

Az elmúlt  
négy évben

665 társasház 
vett részt 

sikerrel valamely 
önkormányzati 

pályázaton, 

amely a társasházak felújítását, 
állagjavítását célozta, a támoga-
tások összege átlagosan megha-
ladta az évi 100 millió forintot. 
A tavalyi évben az általános 
támogatási formák (általános, 
gázvezeték-, kémény- és tető-
járda-felújítások, kaputelefon-
kiépítés) mellett újabb tendere-
ket hirdetett meg Erzsébetváros 
önkormányzata. A 2014-ben 
bevezetett nyílászárócsere 
pályázat megoldást nyújt a 

belső-erzsébetvárosi zajhatások 
csökkentésére, ezt a népszerű 
támogatási formát 220 kerü-
leti ingatlantulajdonos vette 
igénybe, részükre összesen  
67 millió forintot ítélt meg  

az önkormányzat. A tavalyi 
évben a kerület vezetése a köz-
kedvelt tűzfal-rehabilitációs 
programjának mintájára kiter-
jesztette a társasházi pályázatok 
körét. Ennek alapján a kopott, 

üres tűzfallal rendelkező házak 
jelentkezhetnek dekorációs 
felújításra, melynek természete-
sen része a falfelület megújítása, 
szigetelése is.

A 2015 februárjában elfoga-
dott költségvetés egyik legfon-
tosabb eleme az erzsébetvárosi 
társasházak támogatása, így 
az általános felújítási munká-
latokra 10%-kal, nyílászáró 
pályázatra 25%-kal, tetőjárda 
megújítására pedig 50%-kal 
több forrást biztosít az önkor-
mányzat az idén. A kerület-fej-
lesztési tervekhez is szorosan 
kapcsolódó 

társasházi pályá-
zatokra összesen 
218 millió forin-
tot különítettek el, 

amely a legmagasabb összeg az 
elmúlt években.

A fejlesztések, beruházások 
idén is tovább folytatódnak a 
városrészben, az önkormányzat 
kiadásainak több mint negye-
dét, 25,2 százalékát újabb 
felújításokra fordítja a VII. 
kerület vezetése. 
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Újabb tér a kultúrának

Idén 17. alkalommal indult útjára a 
Danone Kft. Tegyünk Együtt a Gyer-
mekekért (TEGY) elnevezésű társa-
dalmi célú programja. A gyermekek 
megismerkedhetnek az egészséges táp-
lálkozás fő elemeivel, és megtanulhat-
ják, mennyire fontos a testmozgás. 
 
Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános 
Iskolában interaktív osztályfőnöki órát 
tartottak, ahol a tanulók megtudhatták, 
milyen egészséges ételek-italok kerülhet-
nek az uzsonnás dobozba, miért érde-
mes kevesebbet, de többször enniük egy 
nap, és mit jelent a megfelelő mozgás.

Tegyünk Együtt a Gyermekekért!
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Erzsébetváros Önkormányzatának 
havonta megjelenő, ingyenes lapja

Aktuális

Április 11-én új kulturális tér nyílt a Király 
utcában: az ERöMŰVHÁZ-hoz tartozó K11. 
A központ művészeti vezetőjével, Farkas Tibor-
ral beszélgettünk. 

Hogyan látja a K11 szerepét a kerület életé-
ben?
Boldog vagyok, hogy megnyitottunk, és 
az erzsébetvárosiak is örülnek, hogy újabb 
kulturális színtér jött létre a városrészben. 
Ez az ERöMŰVHÁZ-nak is új lehetőség és 
alkalom arra, hogy más közösségeket szó-
lítson meg. Fogalmazhatunk úgy, hogy az 
ERöMŰVHÁZ-nak lett még egy lába, ráadá-
sul a kerület frekventált, izgalmas részén. Sok, 
zenében hasonló klub működik a környéken, 
ugyanakkor az újdonság varázsa több látogatót 
vonz. Úgy gondolom, sokan kíváncsiak arra, 
vajon a K11 mit tud nyújtani különleges terei-
vel és technikájával. 

Művészeti vezetőként hogyan határozná meg  
a K11 irányát?
A hely neve magában hordozza a lényeget, 
hiszen ez egy művészeti és kulturális központ. 
Aki ott volt a nyitórendezvényen, láthatta, 
hogy milyen terek állnak rendelkezésre. Van 
egy gyönyörű, üvegtetős nagyterem, amely 
nagyobb rendezvények befogadására képes. 
Nagyjából 150 embert tudunk leültetni, ha 
pedig álló koncertet rendezünk itt, akkor 250 
ember is kényelmesen tud szórakozni. Van két 
kisebb termünk kiállítások, különféle klubok, 
szakkörök, gyermekfoglalkozások részére, 
de természetesen az igények döntik majd el, 
merre is indulunk. A megnyitón azt kívántuk 
bemutatni, hogy milyen típusú és jellegű ese-
ményeket szeretnénk rendezni, a játszóháztól 
a kamaraszínházon át a különféle stílusú zenei 
programokig. Egyelőre még minden képlé-
keny. A működés során alakul ki valójában, 
hogy merre kell mennünk, mint ahogyan az is, 
milyen gyengéink vannak. Elsősorban a kerület 
lakóinak szervezzük programjainkat, de nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az épület a 
turisták által legkedveltebb területen áll. Biztos 
vagyok abban, hogy nagyon sok olyan vendé-
günk lesz, aki nem célirányosan érkezik, csak 
éppen benéz egy-egy programra. Az is jó lenne, 
ha különféle konferenciáknak is otthont adhat-
nánk, hiszen az épület felszereltsége és terei 
is tökéletesen alkalmasak erre. Egy pörgős, 
lendületes helyet szeretnénk teremteni. Szere-
tettel várunk minden érdeklődőt. Látogassák 
rendszeresen rendezvényeinket, ötleteikkel, 
javaslataikkal segítsék munkánkat!    

Többlettakarítás Belső-Erzsébetvárosban
Erzsébetváros önkormányzata március 25-i képviselő-testületi 
ülésén úgy döntött, hogy Belső-Erzsébetvárosban újabb utcákat 
tisztíttat meg napi rendszerességgel. 

A kézi többlettakarítás mellett az eddig végzett takarításokat  
változatlan módon, időben és rendszerességgel végzik majd. 
Az új rendszer április 1-jén lépett életbe. Az idei évben a korábbi-
nál 8 millió forinttal többet fordít e célra az önkormányzat.

Az érintett területek:
Wesselényi utca Károly körút és Klauzál utca között

Síp utca 
Klauzál tér

Dob utca Károly körút és Klauzál tér közötti szakasza
Rumbach Sebestyén utca

Nagydiófa utca



Gyermekvédelmi konferencia Erzsébetvárosban
A Bischitz Johanna Integrált 
Humán Szolgáltató Központ 
rendezésében valósult meg 
a gyermekvédelmi konferencia, 
amely arra hivatott, hogy beszá-
moljon a családok és kiskorúak 
helyzetéről Erzsébetvárosban, 
a legújabb fejlesztésekről, ter-
vekről, és összefoglalja a jövő 
feladatait, kihívásait. Az esemé-
nyen köszöntőt mondott dr. 
Vető Marietta alpolgármester, 
valamint részt vett Kismarty 
Anna és Sólyom Bence önkor-
mányzati képviselő.
Az intézménynek az önkor-
mányzat segítségével sikerült 
modernizálnia szolgáltatásait, 
a Területi Ellátási Modell 
bevezetésével pedig elérte, 
hogy az ellátórendszer hatéko-
nyan alkalmazkodjon napjaink 
új társadalmi-gazdasági folya-
mataihoz.

Az intenzív szervezetfejlesztés 
mellett sószobákat alakítot-

tak ki a bölcsődékben, éjsza-
kai sportklubot működtetnek 
a hátrányos helyzetű gyermekek 
számára, illetve tematikus cso-
portfoglalkozásokat tartanak, 
ahol a hasonló élethelyzetben 
lévők tudnak találkozni, beszél-
getni, segítséget kérni, tapasz-
talatokat cserélni. Erre kitűnő 
példa a baba-mama klub, ahol 
az édesanyák számos informá-
ciót gyűjthetnek, mialatt a cse-
metéik egymással ismerkedve 

a közösségbe való integrálódás 
képességét sajátítják el már egé-
szen kicsi korban.

A Hetedhét Gyermekjóléti 
Központ feladata a táborok, 
a fejlesztőpedagógiai csopor-
tos foglalkozások szervezése 
a kerületi gyermekek számára. 
A széthullóban lévő családok 
részére meditációs konfliktus-
kezelést szerveznek, ezenkívül 
pszichológiai és jogi segítséget 
is nyújt az intézmény. 

A hivatal munkatársai 
emellett kiemelten figyelnek 
a nehéz helyzetben lévő, váran-
dós anyákra, krízisügyeletet 
működtetnek, készenlétben 
vannak hétvégén és ünnepna-
pokon is, felvilágosító és pre-
venciós előadásokat tartanak 
kamaszoknak, konferenciákat 
szerveznek a kollégáknak. 

Mindezen feladatok ellátásá-
hoz szoros és intenzív kapcso-
lat szükséges a gyermek- és 
háziorvosokkal, védőnőkkel, 
segélyszervezetekkel és az 
önkormányzattal. A cél nem 
kevesebb, mint védeni és támo-
gatni a fiatalokat, számukra 
kiegyensúlyozott, harmonikus 
családi hátteret biztosítani, 
megadni nekik minden lehető-
séget a tanulásra és a szabadidő 
tartalmas eltöltésére, így adva 
esélyt arra, hogy magabiztos 
felnőttként vágjanak neki 
a nagybetűs életnek.
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Tulajdonosok is kérhetik a graffiti-mentesítést
Erzsébetváros önkormányzata eddig csak a 100%-ban önkor-
mányzati tulajdonú épületek és közterületek (az úttest és a 
járdák) falfirka- és vadplakát-mentesítését végeztette az ERVA 
Nonprofit Zrt.-vel, az idei évtől azonban már vegyes tulajdonú 
vagy teljesen magántulajdonban lévő épületek is bekerülhetnek 
a körbe. A munkálatok előreláthatóan májusban kezdődnek, 
de a lakóközösségek már most jelezhetik, hogy hozzájárulá-
sukat adják a munkálatok elvégzéséhez. A bejelentéseket a 
vagyongazdálkodási iroda városüzemeltetési és közrendvédelmi 
referensénél, Wendl Viktóriánál (1076 Budapest, Erzsébet krt. 
6. II. emelet 215.) jelenthetik be személyesen, a 06 1 462-3138 
telefonszámon vagy a wendl.viktoria@erzsebetvaros.hu e-mail 
címen. 

Az önkormányzat a közterületek fenntartása feladatkörben 
kíván gondoskodni a társasház és társasháznak nem minősülő 
lakó- és vegyes rendeltetésű épületek közterülettel érintkező 
homlokzatán falfirka elhelyezését megakadályozó különleges 
festési, falfirka és illegálisan elhelyezett falragaszok eltávolításá-
ról. Ezt a támogatásnak nem minősülő közszolgáltatást minden 
olyan lakóépület tekintetében biztosíthatja, amely tulajdonosi 
hozzájárulást ad a munkálatok elvégzéséhez.

Erzsébetváros önkormányzata 2015-ben bruttó 10 millió 
forintot különített el e célra.

Az erzsébetvárosi Helyi Értéktár Bizottság felhívása
Tájékoztatjuk a kerületi lakosokat, hogy 
Erzsébetvárosban 2014-ben létrejött 
a Helyi Értéktár Bizottság, melynek fel-
adata az Erzsébetvárosban fellelhető nem-
zeti értékek összegyűjtése és a helyi érték-
tárba történő felvétele. Nemzeti értéknek 
minősül a magyar alkotótevékenységhez, 
termelési kultúrához, tudáshoz, hagyo-
mányokhoz, tájhoz és élővilághoz kap-

csolódó, nemzetünk történelme, valamint 
a közelmúlt során felhalmozott és megőr-
zött minden szellemi és anyagi, természeti, 
közösségi érték vagy termék.

Mivel kerületünkben számos építészeti, 
kulturális és egyéb, helytörténeti szem-
pontból jelentős érték lelhető fel, fon-
tosnak tartjuk, hogy ezeket összegyűjt-

sük, és mind a helyi lakosok körében, 
mind szélesebb körben ismertté tegyük. 
A Helyi Értéktárban feltüntetett értékek 
bekerülhetnek a megyei, illetve a Nem-
zeti Értéktárba, emellett lehetőség van 
az egyes kiemelkedő nemzeti értékek 
hungarikummá nyilvánítására.

Erzsébetváros közigazgatási területén 
fellelhető, illetve az ott létrehozott nem-
zeti érték felvételét a települési értéktárba 
bárki írásban kezdeményezheti a polgár-
mesterhez címzett javaslatában, melyet 
a jogszabályban meghatározott melléklet 
szerint kell elkészíteni, és elektronikus 
úton vagy postai út esetén elektronikus 
adathordozón mellékelve kell benyújtani. 
A javaslatok elkészítéséhez, a melléklet 
kitöltéséhez az alábbi elérhetőségen kér-
hetnek segítséget:

Erzsébetváros Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal

Gyulai István irodavezető-helyettes
Főépítész Iroda

1073 Budapest, Garay u. 5.
06 1 462-3367

gyulai.istvan@erzsebetvaros.hu

Búcsú Gereben Ágnestől
Április 10-én a Farkasréti temetőben végső nyugalomra 
helyezték Gereben Ágnest. A műfordító, tanár, történész 
kutatási területe a századforduló orosz művelődéstörténete és 
a XX. századi orosz irodalom, valamint a posztszovjet térség 
mai helyzete volt. 2010 és 2014 között a Magyar Televízió-
ban Barangolások öt kontinensen címmel saját heti műsora 
volt, amelyben aktuális külpolitikai kérdéseket elemzett 
vendégeivel. Munkásságát 2010-ben a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend lovagkeresztjével, 2011-ben pedig Pro Urbe 
Erzsébetváros díjjal ismerték el.

Skandináv nap  
az ERöMŰVHÁZ-ban
Népszerű volt a Skandináv Ház és az ERöMŰVHÁZ közös 
szervezésében megvalósuló második skandináv nap, amelyet 
hagyományteremtő szándékkal hívtak életre. A teltházas 
eseményt Tom Nørring, Dánia magyarországi nagykövete és 
Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere nyitotta meg. 
A tematikus nap koncertjeit, filmjeit és gyermekprogramjait, 
valamint kvízjátékait egész nap nagy érdeklődés övezte.



Rendeletmódosítással igyekszik segíteni Erzsébetváros önkormányzata a kerületi 
bérlakásokban élők helyzetén.  Húsz százalékkal csökkent a bérleti díj, a bérlők 
pályázat útján segítséget kaphatnak az ingatlanok felújításához, valamint a 
megvásárlás lehetősége is többek számára lesz elérhető.

Az önkormányzat jelentősen
csökkentette a lakbéreket

Erzsébetváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete március 
25-én rendkívüli ülésen tárgyalta a 
Vattamány Zsolt polgármester által 
benyújtott rendeletmódosítást az 
önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásáról. 

„A rendeletmódosítás 
elsődleges célja  

a bérlők terheinek 
csökkentése, 

másodsorban pedig a felújítás vállalá-
sával való pályázás lehetőségét kívánja 
számukra biztosítani. Ezen túl néhány 
pontosítás szerepel a módosításban, 
és pár olyan új kitétel, amelytől a sza-
bályozás rugalmasabb lett” – foglalta 
össze Vattamány Zsolt, hozzátéve, 
hogy nehéz terület a bérlakások ügye, 
hiszen kevés olyan megoldás van, ami 
egyaránt jó a bérlőnek és a bérbeadó 
önkormányzatnak is.

„Az erzsébetvárosiak lakhatásának és 
életkörülményeinek minden képviselő 
számára a legfontosabb kérdések közé 
kell tartoznia. Nemcsak azért, mert 
ezen lakások lakói küldtek minket a 
képviselő-testületbe dolgozni, hanem 
azért is, mert mindannyiunk érdeke, 
hogy Budapest belvárosában olyan 
környezetben élhessünk, amely méltó 
a fővároshoz, a kerülethez és az itt 
lakókhoz” – magyarázta Benedek 
Zsolt, a Pénzügyi és 
Kerületfejlesztési 
Bizottság elnöke. 
„A 2010-es helyzet-
hez képest már sokat 
javultak a körülmények, 
ehhez meg kellett terem-
teni a felelős lakásgaz-
dálkodás alapjait. Létre 
kellett hoznunk egy olyan 
lakásalapot, amely alkal-
mas arra, hogy a leromlott 
állapotú lakásokból bérlőket 
helyezzünk át, és azokat a 
lakásokat is felújítsuk. Ezen-
kívül épületszintű problémá-
ink is voltak: 2010 után úgy 
vettük át a 100%-osan önkor-

mányzati tulajdonú házakat, hogy 
halomban álltak az életveszélyes köte-
lezések a kéményekre, gázra, villanyra. 
Az előző, szocialista vezetés teljesen 
meg feledkezett ezekről a házakról és a 
benne élő emberekről. Nagy adósságot 
kellett helyre tennünk 2010 és 2014 
között – mondta a képviselő, tovább 
sorolva a bérlők helyzetének javítására 
tett lépéseket.  Az előző ciklus végén 
tágítottuk a szociális lakbérhez való 
hozzáférés jövedelmi határait, ezáltal 
többen kerülhettek be a kedvezményes 
bérleti díjat fizetők körébe. Emellett 
az idősekre is kiemelt figyelmet for-
dítottunk, akik sokszor elesettebbek, 
esetleg sajnálatos módon egyik napról 
a másikra maradnak család és társ nél-
kül. Számukra bevezettünk egyfajta 
bérleti díj stopot. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy ha 50 négy-
zetméternél 

Javuló bérlakás-helyzet

nagyobb lakásban maradtak magukra, akkor az önkormányzat 
csak az 50 négyzetméterért fizetendő bérleti díjat számlázza ki 
részükre.  A jövőben 

szeretnénk, ha a kerületben a bérlők 
nagy része tulajdonossá válhatna, 

ezért több lehetőséget adunk a lakások megvételére. Emellett a 
költségvetés tartalmaz egy olyan keretet, amely az önkormány-
zati és nem önkormányzati lakásokban is pályázat útján lehetővé 
tesz bizonyos felújítási munkálatokat. A márciusi testületi ülésen 
csökkentettük a lakások bérleti díját húsz százalékkal. Az önkor-
mányzat eddigi feszes és szigorú gazdálkodásának eredménye és 
a kerületiek közös sikere, hogy ezt megtehettük” – fogalmazott 
Benedek Zsolt.

A képviselő-testületi ülésen nemcsak a bérlakásokról esett szó. 
A piacrendelettel kivette az önkormányzat a bérbeadási rendelet 
hatálya alól a piacok szabályozását, és egy új rendeletet fogadott 
el különös tekintettel a Klauzál téri piacra, ezzel rugalmasan és 
részletesen szabályozva ezt a speciális jogviszonyt.6 7
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Vattamány Zsolt polgármester

Benedek Zsolt önkormányzati képviselő

...ilyen lett a felújított Kazinczy utcai épület

Ilyen volt...



Testületi hírek
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete 36. § (1) bekezdésében foglaltakra tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a képviselő-testület a 2015. március 25-én megtartott rendkívüli ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros  
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2015. 
április 1. napján),

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulaj-
donában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 
2015. április 1. napján),

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros  
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő piacokról (hatályba lép: 2015. április 1. napján),

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és 
szociális szolgáltatások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2015 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2015. április 1. 
napján),

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros  
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak 
megállapításának szabályairól szóló 26/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2015. április 1. napján),

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatá-
sokról szóló 24/2011 (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2015. április 1. napján),

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a társasházaknak nyújt-
ható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános és gázvezeték-felújítási támogatásról szóló 40/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról (hatályba lép: 2015. április 1. napján),

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros  
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdo-
nosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
(hatályba lép: 2015. április 1. napján).

Feladataim ellátása során a vagyon-
gazdálkodási kérdések között 
kiinduló pont a kerület lakóépület-
állományának teljes feltérképezése. 
A megkezdett munka alapján már 
látszik, hogy a leromlott állapotú 
teljes lakóépület-állományra vetítve 
1000–1200 milliárd forint pénzügyi 
forrásra lenne szükség ahhoz, hogy 

az épületeket 25–30 éves felújítási 
ciklusidőt figyelembe véve rendbe 
lehessen hozni. A fenti összeget 
csökkentik a néhai IKV felújítások 
és 1990 óta a társasházi közösségek 
pályázat útján vagy önerőből vég-
rehajtott rekonstrukciói. Mindezt 
figyelembe véve a teljes lakásállo-
mány felújítási szükséglete 800–900 
milliárd forintra becsülhető. Az talán 
senki előtt nem kérdéses, hogy ilyen 
mértékű anyagi forrással nem rendel-
kezik Erzsébetváros önkormányzata. 
A feladatot – a realitásokat figyelembe 
véve – a közösségi érdekek és az épü-
letek műszaki állapotbeli szükségle-
teinek súlyozása mellett a pénzügyi 
keretekhez is igazodva, ütemezetten 
kell megoldani.

Az előző képviselő-testületi ülésen 
több napirendben is olyan – a vagyon-
gazdálkodás körébe tartozó – döntés 
született, amely nemcsak az egyedi 
ingatlanokat érinti, de az általános 
irányelveket is megszabja, illetve a lak-
hatási kérdéseket segíti és az életminő-
ség javulását szolgálja kerületünkben.

Mindenki számára ismeretes a 2010-ig 
irányító politikai többség és vezetés 
morál nélküli lakás- és helyiséggaz-
dálkodása, aminek köszönhetően 
a kerület tulajdonában maradt számos 
szükség- és komfort nélküli lakás, 
valamint az évtizedek óta elhanyagolt 
műemléki ingatlanok – mint „százas” 
házak. Az előző ciklusban a vezetés 
tudatosan nem osztogatta a lakásokat, 
mint az elődök, inkább konzekvensen 

végrehajtotta a nem fizetők lakáski-
ürítéseit, lehetőséget adott a jogkö-
vető, de pénzzavarba került bérlőknek 
a részletfizetésre. 

Az önkormányzat 
a mai napig  
91 lakást újított fel, 

ezzel megteremtve a lakásgazdálkodás 
minimumát. Az elkövetkezendő évek-
ben is megfontolt vagyongazdálkodást 
fogunk folytatni, ezzel összefüggés-
ben a lakásgazdálkodás kérdéseivel 
kiemelten foglakozom, foglalkozunk 
képviselő társaimmal, annak érdeké-
ben, hogy gyarapodjon Erzsébetváros 
közösségének vagyona.

Az önkormányzat fejlesztési elkép-
zeléseinek megvalósítása alkalmával 
közvetlen kapcsolat van a pénzügyi 
és szakmai kérdések között, vala-
mint az egyes szakágazatokon belül, 
az intézményi szemlélet helyett a 
hangsúlyt magára a feladatra kívánjuk 
áthelyezni. Az önkormányzati felada-
tok elvégzésének felelőssége szorosabb 
ellenőrzést igényel, ez azonban hosszú 
távon kedvezően hat a szolgáltatás 
színvonalára, amint azt a kerületben 
élők is remélhetőleg tapasztalni fogják 
a jövőben.

Dr. Bajkai István
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Testvériskolai látogatás a Fasorban
A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium március végén fogadta a Nagyká-
rolyi Elméleti Líceum diákjait a Határtalanul! program keretében. A testvér-
iskolai kapcsolat 2011-ben kezdődött, a kezdeti rövid kiscsoportos látoga-
tások időtartama az évek alatt ötnaposra nőtt. Tavaly a partiumi intézmény 
fogadta a budapesti fiatalokat, most tőlük érkezett 23 diák és kísérőtanáraik 

a magyar fővárosba. Az együttlét programfelelőse Csordás János fasori törté-
nelemtanár volt, a háttérmunkát és szervezést Barcsay Zsombor koordinálta, 
a nagykárolyi intézmény oldaláról pedig Mentiu Gabriela tanárnő együttmű-
ködésével valósulhatott meg a találkozó. Az első nap (március 27. péntek) az 
iskolával való ismerkedéssel kezdődött, majd egész napos kirándulás követke-
zett Szentendrére, Visegrádra és a történelmi szempontból szintén nevezetes 
Székesfehérvárra. Vasárnap táncházzal zárult a hétvége. A hétfői nap különle-
gességei közé tartozott, hogy a nagykárolyi diákok közös faültetéssel erősítet-
ték meg a testvériskolai kapcsolatot. 

A nagykárolyi és fasori kapcsolat szimbóluma a fa: bizalom a jövő nemze-
dékében, a magyarság egységében, összefogásában, megmaradásában.

Erzsébetvárosi siker 
a színházi világnapon
Március 27-én a József Attila Színház rendha-
gyó módon ünnepelte az idei színházi világnapot. 
Madách Imre „Az ember tragédiája” című művét 
mutatták be Budapest művészeti képzéssel foglal-
kozó iskolái. Minden egyes színt más-más intézmény 
állított színpadra, s azokat kronológiai sorrendben 
adták elő. Az előadás után szakmai zsűri értékelte a 
látottakat, és osztotta ki a díjakat. Az ítészek között 
helyet foglalt Nemcsák Károly, a színház igazgatója 
és Verebes István színművész is. Az előadás fővéd-
nöke Hanesz József KLIK elnök volt. Az Erzsébet-
városi Kéttannyelvű Iskola színi tagozatos növen-
dékei a falanszter és az eszkimó színt dolgozták 
fel. A legjobb, „legérettebb” előadásnak a Kertész 
utcai fiatalok produkcióját, a 
Bendzsák István által 
rendezett falanszter 
színt választot-
ták. A legjobb 
férfialakítás 
díját a kerü-
leti iskola 
diákja, az 
Ádámot 
megfor-
máló Lukács 
Dániel 12. 
évfolyamos 
tanuló kapta. 

Alpolgármesteri tevékenységem alapja a minden cselekvési szintre és magas szintű 
szakmai területre kiterjedő együttműködés, hiszen csak a szervezett, rendszerszerű, 
szakmai programokra épülő kooperáció eredményezhet értékőrző és értéknövelő 
fejlődést, az életminőség érzékelhető javulását.

Megfontolt gazdálkodás 
a közösségi vagyon 
gyarapításáért

Dr. Bajkai István alpolgármester



Állatkerti látogatás
Persányi Miklós, a Fővárosi Állat- és Növénykert 
igazgatója találkozóra invitálta Vattamány Zsolt 
polgármestert, aki egy rövid állatkerti séta alkalmá-
val megismerhette a két új lakót: Nur-Nuru-Bint és 
Vobarát, a koalákat, akik február közepén költöztek 
Budapestre. A többi erszényest is meglátogatták, 
annak apropóján, hogy kölykök születtek náluk 
a közelmúltban, így például a vörösnyakú, más 

néven Bennett-kenguruknál, akik az ausztrál 
ösvény kifutójában laknak az emuk társaságá-
ban, s a közönség akár be is sétálhat közéjük. 
A kormos kengurunak is nevezett nyugati 
szürke óriáskenguruknál pedig két nőstény 
erszényében is van kölyök.
Az erzsébetvárosiaknak is érdemes kilátogat-
niuk az állatkertbe, hiszen kedvezményesen 
válthatnak jegyet. A részletekről a Fővárosi 
Állat- és Növénykert pénztáraiban érdek-
lődhetnek.

Segítő kezek a szociálisan 
rászorulóknak
Március 31-én ismét megtar-
tottuk Erzsébetvárosi Szociális 
Kerekasztal ülésünket, melyen 
a humánszolgáltató iroda mun-
katársai mellett a kerületben 
működő humanitárius szerve-
zetek is képviseltették magu-
kat. Barta Erzsébet irodavezető 
elmondta, hogy nagymértékben 
változott a szociális törvény, de az erzsé-
betvárosi rendeletet úgy igazítottuk a jogszabályhoz, hogy – ha 
más elnevezéssel is, települési támogatásként – lehetőleg minden 
korábbi támogatási formát megőrizzünk, hiszen fontos szempont, 
hogy az Erzsébetvárosban bejelentett lakhellyel rendelkező kerületi 
lakosokat támogassuk. Önkormányzatunk kiemelten segíti 
az erzsébetvárosi hölgyek 
munkaerő-piaci szereplését, 
oda való visszatérését. Ezért 
hoztuk létre a MASNI-t 
(Munkaerő-piaci Aktivitást 
Segítő Nőbarát Iroda), mely-
nek szociális szépségszalonja 
a Wesselényi út 71. alatt várja 
nővendégeit ingyenes szolgál-
tatásaival.

Tímár László 
önkormányzati képviselő

Tűzeset az idősotthonban
Március 27-én hajnalban a VII. kerületi Dózsa György úti 
bentlakásos idősotthon egyik apartmanjában tűz ütött ki, 
melynek következtében egy ember életét veszítette. A biztonsági 
rendszerek megfelelően működtek, az eset körülményeit jelen-
leg még vizsgálja a tűzoltóság. Az önkormányzat és az idősott-
hont fenntartó Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató 
Központ munkatársai azonnal a helyszínre siettek, és a hatósá-
gokkal együttműködve megtették a szükséges intézkedéseket. 
A tűzeset miatt hat bentlakónak kellett elhagynia a lakását, 
elhelyezésükről helyben gondoskodtak az intézmény dolgozói.

Tisztelt Erzsébetvárosiak!

2015. április 23-án 17 órától lakos-

sági fórumot tartunk a Dózsa György 

út 46. szám alatti idősek otthona 

klubhelyiségében. A fórum témája 

kerületünk közbiztonsága. Meghí-

vott vendégünk dr. Kiss Szabolcs 

rendőr alezredes kapitányságve-

zető. Mindenkit szeretettel várunk.

Tímár László
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Bronzérmes 
lett a Tesla gimi 
focicsapata
Az idei szakközépiskolák és gimnáziumok 
teremlabdarúgó-bajnoksága a budapesti Diák-
olimpia keretében került megrendezésre.
Az er zsébet városi Nikola Tesla Gimnázium 
csa pata csakúgy, mint a tavalyi évben, idén is az 
egyetlen nemzetiségi iskolaként szerepelt a meg-
mérettetésen. Az elődöntőben a Szent Imre 
Gimnáziumtól 5:3-ra kikapott a Tesla csapata, 
de a bronzéremért játszott meccsen Vlastimir 
Vujic professzor játékosai újból győzedelmesked-
tek, s a Dózsa csapatát 6:3-ra legyőzték. Gratu-
lálunk nekik, és további sikereket kívánunk!

Tisztelt Erzsébetvárosiak!
Amennyiben az önkormányzat havonta megjelenő, ingyenes, 
közérdekű információkat is tartalmazó lapjának terjesztésével 
kapcsolatban észrevételük van, azt a következő e-mail címen 
jelezhetik: erzsebetvaros.kft@gmail.com. Kérjük továbbá 
a tisztelt lakosságot és a közös képviselőket, hogy segítsék 
a terjesztők munkáját azzal, hogy biztosítják számukra a tár-
sasházba való bejutást.

Köszönettel: Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal

„Üzenet a fény mögül”
Az Alexandra Könyvesház Irodalmi Kávézója a Mozdulj! Közhasznú Egyesület 
szervezésében különleges irodalmi délutánnak adott otthont. Az egyesület egy 
színes baráti társaság tagjaiból alakult meg 3 évvel ezelőtt azért, hogy esélyt 
adjon azoknak, akik mindennapjaikat csak mások segítségével tudják élni.
2015. március 28-án Bereczkné Bihari Erzsébet önálló irodalmi estjét hall-

gathatta meg a közönség „Üzenet a fény mögül” címmel, melyen több zenész, 
színművész, irodalmi személyiség is közreműködött. A költőnő 16 éves korá-
ban egy baleset következményeként megvakult, mégis, amellett hogy teljes 
életet él, művészetével maradandót alkot, versein keresztül dolgozza fel az 
őt ért élményeket. „Jelentős és üdvözlendő az a szemléletváltozás, amelynek 
az elmúlt években tanúi lehettünk. Számos olyan program indult el, amely-
nek célja a fogyatékkal élők társadalmi integrációjának megteremtése. Valódi 
eredményeket azonban csak akkor lehet elérni, ha a társadalom szemlélete is 
megváltozik” – hangsúlyozta köszöntő beszédében dr. Vető Marietta alpol-
gármester.

Erzsébetváros elkötelezett 
a kábítószerezés 
visszaszorítása mellett
Erzsébetváros önkormányzata évek óta részt vesz az orszá-
gosan működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) 
munkájában. A fórum célja a rendőrség, a szakmai szerveze-
tek és az önkormányzat hathatós segítségével olyan progra-
mok megvalósítása, amelyekkel fékezhető és visszaszorítható 
a kerületben tapasztalható drogfogyasztás mértéke. A VII. 
kerületben legutóbb 2015. március 26-án megtartott KEF 
ülésre meghívást kapott Sólyom Bence önkormányzati képvi-
selő, ifjúságpolitikai tanácsnok is. 

„A kábítószerek nemcsak a fogyasztót, hanem a közvetlen 
környezetét is rombolják, Erzsébetváros vezetése ezért is 
elkötelezett a probléma megoldása mellett. A jövőben szeret-
nénk a jelenleg is példásan működő iskolai drogprevenciós 
előadásokat az eddiginél is hatékonyabbá tenni, még több 
diákot és szülőt elérni. Az iskolaigazgatókkal és a rendőrség-
gel folytatott megbeszélések alapján úgy gondolom, van még 
mit tennünk kábítószer-fronton!” – mondta el Sólyom Bence 
képviselő.



Mit szóltál, amikor megtudtad, hogy 
a polgármester szeretne gratulálni?
Meglepődtem, és nagyon örültem. 
Egy csodaszép csokrot is kaptam, és 
megtudtam, hogy ő is zenél. Muszáj 
lesz megnéznem egy videón, ahogy 
gitározik. Vicces, valahogy ilyesmit 
nem gondoltam egy polgármesterről. 

Pár hét telt el a verseny óta, ennyi idő 
alatt meg lehet szokni az ismertséget?
Még mindig nagyon furcsa, hogy 
megismernek, vagy kihívnak óráról, 
hogy interjút adjak, és fotózzanak. 
De jó érzés, szerintem minden gyerek 
arról álmodik, hogy egyszer sztár lesz, 
ami pedig ilyenekkel jár.

Ahogy mondják, a sztárságnak van-
nak árnyoldalai is.
Sokakon lehet érezni, hogy nem 
nekem szurkoltak a Rising Starban, 
és kapok negatív hozzászólásokat az 
interneten. A legnehezebb az, amikor 
– a gondolataimba merülve, fáradtan 
a suli után – sétálok hazafelé, és meg-
állítanak, majd 10–15 percet beszél-
getnem kell idegenekkel. De utána 
mindig eszembe jut, hogy ez is milyen 
jó, mert azt jelenti, hogy érdeklődnek 
irántam és szeretnek.

Amióta itt állunk a folyosón, rengeteg 
gyerek köszönt neked, még alsósok is. 
Ez mindig így volt, vagy csak azóta, 
hogy szerepeltél a tévében?
Sok diákot ismerek, de a műsor óta 
érezhetően többen figyelnek rám. 
A kicsik nagyon aranyosak, ideszalad-
nak hozzám, megölelnek, és elmond-
ják, hogy szeretnek. Ezt még meg 
kell szoknom. A gimnazisták között 
azonban nem változott a helyzet, sze-
rencsére.

Nehéz döntés volt, hogy folytasd az 
iskolát, és ne mondj igent minden 
felkérésre?
Mikor elindultam a versenyen, gon-
dolkoztam azon, hogy jó ötlet-e az 
érettségi előtt belevágni. Szerencsére 
olyan menedzsmentet kaptam, akik 
segítenek megoldani, hogy össze tud-
jam hangolni a fellépéseket a tanu-
lással.

Érettségi után mit tervezel?
Nyáron minél többet szeretnék kon-
certezni. Felvételizem a Kőbányai 
Zenei Stúdióba, szeptembertől ott 
szeretnék éneklést tanulni, fejlődni. 
Remélem, hogy el tudok majd jutni 
olyan szintre, hogy én írhassam a 
dalaimat, ha nem is mindegyiket. 
Lemezt csak akkor szeretnék készí-

teni, amikor teljesen készen állok rá 
szakmailag.

Tudtad magadról, hogy ilyen erős 
vagy? Nem könnyű ez az élet, amibe 
belecsöppentél.
A műsor ideje alatt volt, hogy azt érez-
tem, hogy ez túlságosan megerőltető 
lelkileg.  De ezt is meg kell tanulni, 
és ha most nem rázódóm bele, akkor 
soha. Talán fiatalon ez könnyebb. 
Sokat segített és segít anyukám, aki 
mindig arra ösztönöz, hogy bízzak 
magamban. Apukám pedig azt szokta 
mondani, hogy legyek erős. Ok nélkül 
nem szoktak dicsérgetni a szüleim, de 
ha látják, hogy bátorításra van szüksé-
gem, akkor mindig elmondják, hogy 
büszkék rám. Ha erős vagyok, akkor 
emiatt van.

A polgármester is 
gratulált Palmirának

Vattamány Zsolt, Erzsébetváros 
polgármestere iskolájában kereste 
fel Várhegyi Lucas Palmirát, és 
egy virágcsokorral gratulált neki, 
mert – mint mondta – fontosnak 
tartja, hogy a kerület elismerje 
tehetségeit. „Szerintem sokat 
elmond egy társadalomról, hogy 
mennyire becsüli meg azon 
tagjait, akik az átlagnál többet 
tesznek hozzá a közösségi élethez. 
Ebben a kerületben mindig is 
számos művész élt, Erzsébetvá-
ros Nobel-díjast is nevelt, az egy 
négyzetméterre jutó híres embe-
rek száma talán itt a legmagasabb 
az egész országban. Ez a mi védje-
gyünk, és bátorítanunk kell őket 
munkájukban, hiszen szükségünk 
van példaképekre” – mondta 
Vattamány Zsolt.

Palmira most tanulja a sztárság velejáróit (Fotó: TV2)

Az éneklés mellett az iskolát sem hanyagolja el
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Várhegyi Lucas Palmira
Várhegyi Lucas Palmira nyerte meg a TV2 Rising Star című tehetségkutató 
műsorát. Az ifjú énekesnő az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Gimnázium végzős tanulója. Március elején Vattamány Zsolt polgármester  
is felkereste őt iskolájában, hogy gratuláljon neki.

Portré

Igazi nagyvárosi lány vagyok
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Itt a belváros környékén, főleg a bel-
ső, szűk utcákban akkor is veszélyes 
a közlekedés, ha simán átlátható ke-
reszteződésben halad át a gyalogos. A 
parkoló autókkal övezett beláthatat-
lan útszakaszok még a szokásosnál is 
körültekintőbb áthaladásra késztetik 
a lakókat, de a legnagyobb veszély-
ben az autósok vannak. Ujvári-Kövér 
Mónika képviselő lakossági panasz 
alapján kereste meg a BKK vezérigaz-
gatóját, dr. Dabóczi Kálmánt.

– A lakosok szerint a Klauzál utca 
és Wesselényi utca kereszteződése – 
melyet magam is tapasztaltam – be-
láthatatlan és ebből kifolyólag veszé-
lyes mind a gyalogosan közlekedők, 

mind a gépjárművezetők 
szá mára. A helyzetet az 
ott parko ló autók pe-
dig csak még tovább 
rontják. Fentiekre va-
ló tekintettel kértem 
a BKK vezérigazga-
tóját, hogy ebbe a ke-
reszteződésbe, a Kéthly 
Anna tér sarkához helyez-
zenek ki egy KRESZ tükröt, ami 
biztonságosabbá tenné a Klauzál utca 
felől érkező autósok kihajtását. 

A BKK vezérigazgató válaszában 
tájékoztatta a képviselőt arról, hogy 
a belvárosi utcahálózaton ez egy igen 
gyakori probléma, aminek oka a sűrű 

beépítettség és a várakozóhe-
lyek minél nagyobb szám-

ban történő kijelölésének 
igénye. A várakozóhe-
lyek megszüntetésével 
javítani lehetne ugyan 
a kereszteződés belát-

hatóságát, de Dabóczi 
Kálmán szerint ez tovább 

növelné a belvárosra jellemző 
parkolási-feszültségeket. Tekintettel 

azonban a térnél tapasztalható helyzet-
re, a képviselő asszony jelzése alapján 
a forgalomtechnika tükör rövidesen 
kihelyezésre fog kerülni, remélhetőleg 
megnyugtatóan elősegítve a biztonsá-
gosabb közlekedést.

Egymillió forint a Péterfy Kórház 
fejlesztésére
Stummer János jobbikos önkor-
mányzati képviselő indítványá-
ra egymillió forinttal gazdagodik 
a Péterfy Sándor utcai Kórház 
csecsemőosztálya. Évente 500 
koraszülött apróság gyógyul itt.

Hazánkban a csökkenő születésszám 
ellenére kiugróan magas a kissúlyú 
koraszülöttek aránya: a csecsemők 
8,4 százaléka nem éri el a 2500 gram-
mot, amikor megszületik. Az Euró-
pai Unión belül Magyarországon jön 
világra arányaiban a legtöbb koraszü-
lött, évente kb. nyolcezer.

Talán ennek is köszönhetően a 
„neonatológia”, vagyis újszülött-gyógy-
ászat a magyar egészségügy sikerágá-
nak is tekinthető, hiszen egyre több 
1500 gramm, sőt, 1000 gramm alatti 
csecsemőt sikerül életben tartani és 
egészségesen felnevelni. Ehhez azon-
ban szakértelem és az elkötelezettség 
mellett megfelelő eszközökre és be-
rendezésekre is szükség van.

Dr. Boross Gábor, a Péterfy Sándor 
utcai Kórház osztályvezetője levelet írt 
az erzsébetvárosi önkormányzatnak, 
amelyben az évente 500 kissúlyú és 

beteg újszülöttet ellátó Intenzív Cent-
rum számára kért segítséget. Mint 
írta, az osztály dolgozói szakmailag 
felkészültek a komoly feladatot jelentő 
munkára, a műszerezettségben azon-
ban hiányosságok vannak.

Az eredetileg 270 ezer forin-
tos eszközigényt Stummer János 
jobbikos képviselő módosító indít-
ványára egymillió forintra emelték, 
amelyet a képviselő-testület is támo-
gatott. A mintegy 30 ágyas osztály 
így hamarosan új, életmentő eszkö-
zökkel gazdagodhat.

 » Fontossági sorrend

„Aki járt már a Péterfy Sándor utcai 
Kórházban, az tudja, hogy elhivatott 
és a munkájuk felé végtelen alázat-
tal forduló dolgozók tesznek meg nap 
mint nap minden tőlük telhetőt, hogy 
sokszor nyomorúságos körülmények 
között is segítsenek a betegeken” 
– válaszolta lapunk megkeresésére 
Stummer János. A képviselő elismer-
te, hogy az egymillió forint nem húzza 
ki a bajból a kórházat, de mégis csak 
több, mint az eredeti összeg.
Az erzsébetvárosi képviselő-testület 
márciusban egy csokorban szavazott 
három támogatási kérelemről. A Pé-
terfy említett 270 ezer forintja mellett 
a Molnár Antal Zeneiskola 200 ezer 
forintra, a Judafest zsidó utcai feszti-
vál pedig egymillió forintra pályázott. 
A Judafest költségvetésében azonban 
komoly hiányosságok voltak, ezért 
Stummer javaslatára az önkormányzat 
végül elállt a fi nanszírozástól.
– Amikor támogatási ügyekben hatá-
roz a képviselő-testület, tegye azt úgy, 
hogy a célok fontosságához és jelentő-
ségéhez mérten állapítja meg a támo-
gatás összegét – indokolta döntését a 
jobbikos képviselő.

Stummer János„ Magyaror-
szágon évente 
kb. nyolcezer 
koraszülött jön a 
világra. „

Közlekedni veszélyes
„ Kértem a 
BKK vezérigaz-
gatóját, hogy 
a keresztező-
désbe, a Kéthly 
Anna tér sar-
kához helyez-
zenek ki egy 
KRESZ tükröt, 
ami biztonságo-
sabbá tenné a 
a Klauzál utca 
felől érkező 
autósok kihaj-
tását.  „
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Németh Gábor a körzet képviselője egy tavaly 
júniusi testületi határozattal a kezében kereste 
meg az ERVA vezetőjét, dr Csomor Sándort, 
amiben feketén fehéren le van írva, hogy ezt az 
üres telket az önkormányzat közösségi kert célja-
ira kívánja hasznosítani. 

– Ez a több, mint 700 nm-es telek a tulaj-
doni lap adatai szerint napköziotthon kert-

ként működött. Ha valaki tüzetesebben megnézi, még megta-
lálhatja a vizesblokkokat. Vezérigazgató úrral március 6-án sze-
mélyesen jártuk be a foghíjtelket, és egyértelműen azt láttam, 
hogy a tavalyi döntés hatásai nyomokban sem tapasztalhatóak. 
Itt minden van, csak éppen nem közösségi, lakossági célra alkal-
mas pihenőpark, vagy játszótér.

– Ez a kerületrész nagyon szegény zöldfelületekben, minden 
fűszálat meg kell becsülni, nem lehet egy 700 nm-es telket sitt-
lerakatként használni. Az adatok beszerzése, a bejárás nem elég, 
akár a testület előtt is szorgalmazom a mielőbbi kitakarítást, terü-
letrendezést, hogy nyárra a közösségi kert a funkciójának megfele-
lően működhessen.
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10 milliós költségvetési módo-
sító alapján: Járt már úgy, hogy az 
éjszakai fi lmnézés után reggel bekap-
csolt televízió hangját csak egészen kö-
zelről hallotta? Gondolt már arra, hogy 
mennyivel kisebb hangerő is elég éjjel 
a tévézéshez? Ha így van, akkor ön, 
kedves olvasó pontosan tudja, hogy mi 
a különbség a csendes éjszakai környe-
zet és a különféle zajoktól hangos kör-
nyezet között. 

Az autókat kénytelen kelletlen elviseli a városi ember, a villamos 
sem ébreszti fel a körúton lakókat, de megszokhatatlan a szóra-
kozóhelyek forgalmából eredő emberi zaj. Ujvári-Kövér Mónika 
módosító javaslata alapján különített el a képviselő-testület a költ-
ségvetésből 10 millió forintot, célirányosan a bulinegyedként köz-
ismertté vált belső-erzsébetvárosi szórakozónegyed területének 
speciális zajtérképére. 

Általános zajtérképe van a fővárosnak, ezen általában a környe-
zeti zajok, elsősorban a forgalomból eredő zajok vannak feltüntetve. 
Légszennyezettséget is mérnek, és kormányrendelet szól arról, hogy 
ezek alapján intézkedési tervet is köteles készíteni a főváros. Ám 
Ujvári-Kövér Mónika úgy véli, hogy ez kevés a belső-erzsébetvárosi-
ak problémájának megoldására. 

– A környezeti károk legfőbb forrása a légszennyezettség mellett 
a zaj, amiben a kerületben élőknek igencsak van része – mondta a 

testület ülése után 
Ujvári-Kövér Mó-
nika. – Valóban ha-
té kony megoldási 
ja vaslatot csak az 
alapján lehet elké-
szíteni, ha az immár 
köznapinak mond-
ható, forgalomból 
eredő zajok mellett 
a speciális zajokat 
is feltérképezzük, 
itt Belső-Erzsébet-
városban konkré-
tan a szórakozóhe-
lyek vendégei által 
okozott éjszakai 

csendháborítást kell vizsgálni. Nyilván nem mindenki okoz zajokat, 
és bizonyosan sokan vannak, akik megpróbálnak csendesen elindul-
ni hazafelé. De a kocsik ajtócsapódása, az utcán dohányzó embertö-
megek, az akár 2-3-4 fős kisebb társaságok csevegése, nevetése, pont 
annyira zajosak éjszaka, mint amennyire nem tűnik fel napközben. 
Szeretném megköszönni a képviselő-testület tagjainak, hogy felmérve 
a probléma súlyosságát pártszínekre való tekintet nélkül támogatták a 
lakók érdekében elkészítendő speciális zajtérkép költségeit. 

Speciális zajtérkép 
a bulinegyedről

Ujvári-Kövér 
Mónika

Közösségi kertet a sitt-telep helyére! A Kis 
Diófa utca elején egy jobb sorsra érdemes üres telek 
csúfítja el a környezetet. Az önkormányzati tulajdonú 
elárvult telken, a hajdani játszótér maradványai mel-
lett, építési törmelék, bazaltkocka lerakat található, 
és hiába a tavalyi testületi döntés, a helyzet remény-
telennek tűnik. De csak tűnik…

Döntés van, park 
nincs – de lesz!

Németh Gábor

„ Németh Gábor véleménye szerint, minden olyan kisebb-nagyobb 
terület, ami zöldfelületté alakítható Erzsébetvárosban, késedelem 
nélkül átalakítandó, hiszen az itt lakók igazán megérdemlik azt, 
hogy ebben a betonrengetegben egy kis természetet lássanak. „
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Pályázati kiírás a zöldítésre. Mint az köztudott, Erzsébetvárosban rendkívül kevés zöld terület jut egy főre, 
kevesebb, mint 0,5 m2. Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy a kerülettel szomszédos Városliget némileg pótol-
ja a kerületi zöldterületeket, legalábbis a ligethez közel lakók számára. Ám ez így is rettentő kevés, a WHO legalább 
9 m2-t ajánl. De miért fontos a zöldebb városi környezet? – teszi fel a kérdést Moldován László képviselő.

Több zöldfelületet Erzsébetvárosba!

„városi hősziget”-ként ismert jelen-
séget, ami miatt a sűrűn beépíttet 
városrészek hőmérséklete jelentősen 
magasabb a környező területekétől. 
Amellett hogy a városi hőszigetek 
nyári hőhullámok idején szinte el-
viselhetetlenné fokozzák a hőséget 
(télen persze lehetnek előnyösek is, 
hiszen csökkentik a fűtési igényt), 
az emberek – különösen az idősek 
– egészségét is nagymértékben ve-
szélyeztetik. Végül pedig arról sem 
feledkezhetünk meg, hogy a zöld 
területek szebbé teszik környezetün-
ket, és élőhelyet biztosítanak számos 

A legfontosabb érv a zöldfelületeknek 
az emberi egészség megőrzésében ját-
szott szerepe. Kutatások sora bizonyít-
ja, hogy már a zöld területek látványa 
is csökkenti a stresszt, javítja a fi gye-
lőképességet, csökkenti a családon 
belüli erőszakot. Ezenkívül a zöldebb 
környezet arra is csábít, hogy több időt 
töltsünk a szabadban, ami növeli a fi zi-
kai aktivitást és így jelentősen hozzájá-
rul ahhoz, hogy a zöldebb környezet-
ben élők egészségesebbek legyenek, az 
idősek pedig tovább éljenek.

Az egészség megőrzésén túl a zöld 
területek jelentősen csökkentik azt a 

kedvelt állatnak, énekesmadarak-
nak, mókusoknak.

– Persze felmerülhet a kérdés, 
hogy egy olyan sűrűn beépített bel-
városi kerületben mint Erzsébetvá-
ros, lehet-e a zöldfelületek nagyságát 
növelni. Az LMP szerint erre szá-
mos lehetőség van – fogalmazta meg 
gondolatait a témával kapcsolatban 
Moldován László. – Az üres foghíj-
telkeken például közösségi kerteket, 
nagyszerű zsebparkokat lehetne 
kialakítani, ahogy Józsefvárosban 
és Ferencvárosban tették. Ehelyett 
Erzsébetvárosban a legtöbb (több 
mint 30) ilyen telken olyan parko-
lók működnek, melyeket elsősorban 
nem kerületiek használnak – és ezek 
között vannak önkormányzati tulaj-
donban lévők is. Fák ültetése, a tűz-
falak zöldítése vagy zöldtetők létre-
hozása is sok helyen elképzelhető. 
De a legegyszerűbb, és leggyorsabb 
lehetőség az erzsébetvárosiak számá-
ra a társasházi zöldítés, melyet az ön-
kormányzat is támogat. A pályázatot 
már kiírták, május 4-e a beadási ha-
táridő, 30-50%-os önrész kell hozzá, 
házanként maximum 250 ezer Ft-tal 
lehet pályázni. 

Moldován 
László„ A legegysze-

rűbb lehetőség a 
lakók számára a 
társasházi zöl-
dítés, melyet az 
önkormányzat is 
támogat. „

 » LMP 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: moldo-
van@c3.hu • Tel.: 06-70-703-6533 • 
Facebook: https://www.facebook.com/
home.php és https://www.facebook.
com/lmp7ker?ref=hl

Molnár István képviselő továbbra is szeretettel várja választókerülete lakóit kö-
zösségi vagy egyéni problémáik megoldása érdekében, fogadóóráján, minden 
hónap első péntekén 13-tól 15 óráig a Rózsa utca 3. szám alatti (utcáról nyíló) 
Ifjúsági Klub helyiségében. A 462-3137-es telefonszámon, vagy a molnar.istvan@
erzsebetvaros.hu email címen történő előzetes egyeztetés esetén egyéb időpon-
tokban is az önök rendelkezésére áll.

 » Képviselői fogadóóra

 » Szövetség az Európai Erzsébetvárosért
  frakció 

UJVÁRI-KÖVÉR MÓNIKA 
 Időpont: minden hónap első hétfője 15-17 óra között • 

Telefon: 06-30-791-4486 • 
E-mail: ujvari-kover.monika@erzsebet varos.hu

NAGY ANDREA 
Időpont: minden hónap második hétfője 15-17 óra között 

• Telefon: 06-30-486-5567 • 
E-mail: nagy.andrea@erzsebetvaros.hu

NÉMETH GÁBOR 
 Időpont: minden hónap harmadik hétfője 15-17 óra kö-

zött • Telefon: 06-30-554-9045 • 
E-mail: nemeth.gabor@erzsebetvaros.hu

SZÜCS BALÁZS 
 Időpont: minden hónap negyedik hétfője 15-17 óra között 

• Telefon: 06-30-6909-149 • 
E-mail: szucs.balazs@erzsebetvaros.hu

Képviselői fogadóórák Május 6-án, szerdán 17:00 és 18:30 
között Szávay István országgyű-
lési képviselő, a Jobbik alelnöke és 
Stummer János önkormányzati kép-
viselő közös fogadóórát tartanak a 
Jobbik Hernád utca 38. szám alatti 
irodájában. Minden érdeklődőt sze-
retettel várnak!

 » Jobbik fogadóóra

Erzsi_aprilis.indd   4 2015.04.10.   14:28:55

ERZSÉBETVÁROS » 2015 ÁPRILIS

17AKTUÁLIS

A megújult Erzsébetváros újság lehetőséget ad arra, hogy a megválasztott képviselők bepillan-
tást engedjenek munkájukba, tevékenységükbe. Molnár István képviselő úgy tartja, a képvi-
selő-testület és a bizottságok ülésein való részvétel, előterjesztések, javaslatok és módosítók 
írása, valamint a fogadóóra megtartása csak a kötelező minimum egy képviselő számára. Az 
igazi munka a döntések után kezdődik, amikor azok tartalmát, következményeit ismertetni kell 
lakóival. Az elmúlt hetek nyilvánosság számára kevésbé látható „apró munkáiból” készített 
képes összeállítást lapunk számára a képviselő.

Életképek a képviselői munkából

6. számú válasz-
tókerület egyéni 
képviselője

Molnár István

A márciusi testü-
leti ülésen Devosa Gábor 

képviselőtársammal még egy 
plusz módosítást nyújtottunk be 

a már elfogadott költségvetéshez, 
így idén először 10 millió forint 

értékben liftfelújítási pályá-
zat is kiírásra kerül.

Már a költség-
vetés előtt egyeztettem 

arról, hogy a felújított Almássy 
tér egyik házánál található elhanya-

golt tűzfalat az idei esztendőben tegyük 
be a „tűzfal-rehab” programba. A meg-

emelt összeg elfogadása után Vattamány 
Zsolt polgármesterrel és a lakókkal az 

Almássy tér 3. számú épület tűzfa-
lánál tekintettük meg a leendő 

munka helyszínét. 

Örömmel tá-
mogattam Stummer 

János képviselőtársam 
módosító indítványát is, mely 
a kutyafuttatók, homokozók 

rendbetételére, gyakoribb tisz-
títására, anyagaik cseréjé-

re vonatkozott.

A képvise-
lőknek lehetősége 

van arra is, hogy javaslatot te-
gyenek Erzsébetváros kitüntetett-

jeire. Én idén örömmel éltem ezzel, és 
Pro Urbe Erzsébetváros díjra javasoltam  
dr. Pataki Évát, aki évtizedeken át vezet-

te az erzsébetvárosi szájsebészetet. A 
díjazott március 15-én, az ünnepi 

testületi ülésen vehette át 
kitüntetését. 
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 » 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. Minden hónap 
első péntekén 14:00-16:00-ig, a Lakossági Piros 
Pont irodában. (Budapest VII. Dob u. 65.), és min-
den hónap második péntekén 14:00-16:00-ig, a Ki-
rály utca  97. szám alatti Nyugdíjas Klubban. E-mail 
cím: tkispal@gmail.com; Tel: +36 30 655-2822.

DEVOSA GÁBOR 

Fogadóóráimat folyamatosan tartom, telefonon 
történő megbeszélés alapján. Időpont egyeztetés 
hétköznap 8.00-16.00 között. Kérem, hívja a 06-
30-900-3311-as, vagy a 462-3106-os telefonszá-
mon az MSZP frakció titkársága, ahol kollégáink 
szívesen állnak rendelkezésükre. Megtisztelő bi-
zalmát ezúton is köszönöm!

Lakosságbarát költségvetési 
módosítók a szocialistáktól

óvodákat és iskolákat víztisztító és víz-
szűrő berendezésekkel szereljék fel. A 
program már ebben az évben elindul!

Több pénz 
a gyógyszertámogatásra
A gyógyszerár-támogatások vissza-
esése a lakossági terhek növekedésé-
vel, valamint a legkorszerűbb gyógy-
szerek háttérbe szorulásával járhat, 
ami az emberek betegségben, illetve 
kórházban eltöltött idejének növeke-
dését és ezzel együtt a táppénzkiadá-
sok emelkedését vonhatja maga után.

Az áremelkedéssel elképzelhető, 
hogy sokan a szükséges helyzetben 
sem tudják majd kiváltani orvossá-
gukat. Mi szocialisták úgy gondol-
juk, hogy egy kerületi önkormány-
zat nem tudja helyben ezt a feladatot 
megoldani, de a magunk lehetőségei 
szerint enyhíteni szeretnénk a rászo-
rulók terhein, ezért javasoltuk, hogy 
a költségvetésben erre fordított ösz-
szeg 50 %-kal emelkedjen.

A javaslatunk elfogadásra került 
és így ebben az évben sikerült jelen-
tősen megemelni az erre fordítható 
támogatási keretet.

 
Roma kulturprogramok
A költségvetésben a szocialis-
ta frakció javaslata alapján az 
Erzsébetvárosi Cigány Nem-
zetiségi Önkormányzat éves 

kulturális programjainak támo-
gatását is elfogadta a képviselő-

testület.  Ennek eredményeként éves 
programtervükben a kirándulástól, 

a helytörténeti vetélkedőn keresztül 
a bűnmegelőzési programig nagyon 
sok közösségi rendezvény szerepelhet.

DEVOSA GÁBOR frakcióvezető

Újra úszás és korcsolya
Az úszás egy olyan mozgás elsajátítá-
sa, amely nélkülözhetetlen az ember 
számára. Mai világunkban elképzel-
hetetlen, hogy valaki ne tudjon úsz-

ni, ez a modern ember legfontosabb 
túlélési képessége: az egyedüli, melyre 
civilizált világunkban még szüksége 
lehet. Ráadásul egy olyan kivételes 
környezetben történő mozgásról van 
szó, amelyben speciálisan hat a gravi-
táció. Az úszástanulás az óvodásnak 
a mozgás koordináció fejlesztésében, 
az iskolásnak keringés javításában és a 
vitál kapacitás kialakulásában javallott.

Óvodáskorú gyermekünknek életre 
szóló élményeket, előnyöket, külön-
leges fejlődési lehetőségeket biztosít-
hatunk a korcsolyázás által. A moz-
gáskoordináció javulásával együtt nő 
a gyerekek önértékelése, fejlődnek a 
szocializációs és kommunikációs kész-
ségeik, sőt a mozgás kihat az intelli-
gencia természetes fejlődésére is.

Ezért javasolták a szocialista kép-
viselők, dr. Kispál Tibor és Devosa 
Gábor, hogy óvodáinkban és iskolá-
inkban az úszásoktatás mellett a régi 
hagyományokat követve újra legyen 
korcsolya oktatás is. Érveiket a kép-
viselő-testület elfogadta és idén erre 
a célra mintegy 12, 7 millió forintot 
fordít Erzsébetváros önkormányzata.

MSZP-FRAKCIÓ

Lakbércsökkentés 
önkormányzati bérlakásra!
A március 25én megtartott testületi 
ülésen számos pontban csökkentette 
a képviselő-testület az önkormányza-
ti bérlakásban élők díjfi zetési költsé-
geit. Választási ígéretünket betartva 
aktív részesei voltunk a csökkentés 
előmozdításának, valamint továb-
bi kedvezményeket foglaltunk bele 
módosító indítványainkba, melyeket 
a testület elfogadott, így a rosszabb 
állapotú lakásokban élők helyzetén 
segítettünk. Javaslatunk alapján akár 
további 20%kal is csökkenhet a lak-
bére annak, aki vizes, lift  nélküli, tűz-

fal melletti lakásban lakik. Részletes 
segítségért és tájékoztatásért hívja az 
MSZP-frakció irodáját a 06-1-462-
3106-os telefonon.

Tiszta vizet a gyerekeknek!
Az emberi szervezet fő alkotóeleme a 
víz.  Gyermekeink egészségének meg-
őrzése érdekében az MSZP frakciója 
javasolta és a képviselő-testület elfo-
gadta, hogy a kerületi bölcsődéket, 

„ Szeretnénk a 
rászorulók terhein 
enyhíteni, ezért 
javasoltuk, hogy a 
költségvetésben 
az erre fordított 
összeg 50 %-kal 
emelkedjen.„

ILLUSZTRÁCIÓ

ILLUSZTRÁCIÓ

Devosa Gábor
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Lesz Janikovszky Éva 
szobra és meseparkja 
Erzsébetvárosnak!

Magdi néni 1920. március 23-án született. Ki gondolta 
volna a mai napig, hogy egy fi atalos, takaros, mosolygós 
életvidám nagymama él az erzsébetvárosi Dob utca 97-
es társasházban, aki 95 éves lett! A köszöntéskor Püschl 
Vilmosné bűbájos mosolygással azonnal megnyílt, és 
mesélt. 10 éves korában szülőhelyén, Kiskunfélegyhá-
zán tanult meg varrni. Ez lett a munkája, azután a hi-
vatása, a nyugdíjba vonulás után pedig a hobbija a mai 
napig. Nyolcan voltak testvérek. 1938-ban egy barátja 
elhívta Budapestre és egy Semmelweis utcai varrodában 
indult el dolgos élete. Péter fi a és élettársa segítik Magdi 
nénit, szeretettel gondoskodnak róla. Másik gyerme-
ke Németországban dolgozik, gyakran beszélnek. 2 
unokáját imádja, és ez a szeretet kölcsönös. Nyugdíjas 
varrónőként örömmel készítette el a Rózsák terei temp-
lomban dolgozó tisztelendő atyák stóláit, miseruháit. 
Arra a kérdésre, hogy milyen tervei vannak huncut 
mosollyal rámutatva a varrógépe melletti ruhakupac-
ra ennyit mondott: már nem sok, de azért azokat még 
szeretném megvarrni. DR. KISPÁL TIBOR képviselő

Reményeink szerint a tervezésben és 
a megvalósításban tevékenyen részt 
vesznek a civil szervezetek és Erzsébet-
város közössége is.

A márciusi képviselő-testületi ülés 
egyik üzenete az volt, hogy a múlt 
értékeinek tisztelete, a sikeres jövőnk 
egyik záloga. MSZP-FRAKCIÓ

A mesevilág valósága. 
A márciusi képviselő-testületi ülésen 
ugyan nem vita nélkül, de egyhangú 
döntéssel eldőlt, hogy Janikovszky 
Évának, nemzetközileg is elismert 
írónk munkásságának egy köztéri 
szoborral és egy meseparkkal állít 
emléket Erzsébetváros közössége. A 
köztéri szobor üzenet a felnőtteknek, 
szülőknek, a hozzánk látogató turis-
táknak, a mesepark pedig az örömteli 
játék lehetősége lesz gyermekeinknek. 
Janikovszky Éva életszemlélete, gyer-
mekszeretete és tanítása természetes 
alapokon nyugszik és nem valamely 
politikai iránnyal megalkuvó. Ép-
pen ezért szocialista képviselőként 
örömmel töltött el minket, hogy a 
képviselő-testületben a többi politi-
kai irányvonalban – a hosszú idő óta 
előkészületben levő előterjesztésünk  
–motiváltságot és tenni-akarást idé-
zett elő. Az egyhangúan elfogadott 
javaslat manapság ritkán tapasztalha-
tó kompromisszum eredménye volt. 

» Dr. Kispál Tibor, és Janikovszky János, az írónő fi a és hagyatékának gondozója, a 
New York kávéház Janikovszky Éva asztalánál a testületi döntés után

 » Kemény Henrik emléktábla
Egyhangú döntést hozott a képviselő-
testület abban is, hogy Erzsébetváros 
és hazánk másik nagyszerű polgárának 
Kemény Henriknek állít emléktáblát 
lakóhelyének házfalán. A Vörösmarty 
utca 20. társasház lakóinak kezde-
ményezése nem csak a bábmester 
sok évtizedes munkájának tiszteletét 
jelenti pusztán, hanem egy bűbájos 
lakótárs emlékének gondozását is. Az 
emléktábla megtervezéséhez a tár-
sasháznak Láposi Terka, – a Kemény 
Henrik em lékét és hagyatékát gondozó 
– Korngut-Kemény Alapítvány kuratóri-
umának elnöke nyújtott segítséget.

A Szép 95. 

 » BABA-MAMA ruha börze a Piros Pontban

Május 16 szombat 9-13 óráig. Várunk minden árulni és 
csere-berélni vágyó anyukát és gyermekét. Asztalfoglalás 
ingyenes, a rendelkezésre álló terület határáig. Foglalá-
sokat érkezési sorrendben fogadunk el. Személyesen a 
Dob utca 65-ben vagy telefonon a 06-1-342-75-31-es 
telefonon hétköznap 10-16 óra között.

„ Magdi néni! Isten éltesse 
még sokáig, mindannyiunk nevé-
ben boldog születésnapot kívá-
nunk a Szép 95 alkalmából! „
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– A programsorozat legutóbbi ta-
lálkozóján dr. Kiss Szabolcs rendőr 
alezredes, a kerület rendőrkapitánya 
volt a Zebra-klub vendége, aki átfogó 
tájékoztatást adott a kerület bizton-
sági helyzetéről, Erzsébetváros sajá-
tos problémáiról, egyúttal készség-
gel és nagy szakmai felkészültséggel 
adott választ a teltházas rendezvény-
re látogató lakosoknak. A kérdések 
és válaszok sorából is kiviláglott a 
problémák két jól elkülöníthető köre. 
Belső-Erzsébetváros lakói elsősorban 
a bulinegyed sajátosságaiból adódó 

problémákat vetették fel (hangos-
kodás, randalírozás, drogproblémák, 
a közterületeken való italozás, stb.), 
míg a Külső-Erzsébetváros lakóit a 
közbiztonsági kérdések, az utcákon, 
a társasházaknál mindinkább teret 
nyerő agresszió, és a lakók ebből kö-
vetkező félelmei érdekelték. 

Nagy Andrea képviselő a rendez-
vény keretein belül arra kérte a rend-
őrkapitányt, hogy sűrűbb járőrözés-
sel, a körzeti megbízotti iroda újbóli 
megnyitásával, esetenként szigo-
rúbb fellépéssel tegyenek fokozott 
erőfeszítéseket az itt lakók biztonsá-
ga és félelemmentes élete érdekében.

– Rendőrkapitány úr ígéretet tett, 
hogy a lakók által felvetett konkrét 
problémákat bejelentésként értékeli, 
s akként jár el, illetve a rendőrség to-
vábbra is mindent megtesz a kerület 
közbiztonsági helyzetének javításá-
ért – mondta Ujvári Kövér Mónika.

A jelenlévők egyetértettek abban, 
hogy számos felvetett probléma nem 
közbiztonsági, hanem sokkal inkább 
közterületi és köztisztasági kérdés, 
ezért a frakció úgy határozott, hogy 
a Zebra-klub következő helyi témával 
foglalkozó rendezvényére e témában 
jártas hivatali vezetőt hív.

Kötetlen pódiumbeszélgetés. Téma: Magyarország ma / Vendég: Vágó 
István. Moderátor: Dr. Oláh Lajos országgyűlési képviselő. Házigazdák 
a Szövetség az Európai Erzsébetvárosért frakció tagjai:  Nagy Andrea, 
Ujvári-Kövér Mónika, Szücs Balázs, Németh Gábor. Időpont: 2015. 

május 11. 18.00 / Helyszín: K11 (Király utca 11.) Az országgyűlési képviselő és az 
önkormányzati képviselők 17.00 órától a helyszínen fogadóórát tartanak. Szeretet-
tel várunk mindenkit, a belépés ingyenes. Infó: szovetseg@erzsebetvaros.hu

 » Egymás közt feketén fehéren
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Képviselői segítségnyújtás. A Do-
hány utca 32-34. szám alatti Bét Menachem 
iskola előtt teljes hosszában hiányzik a dísz-
burkolat – jelezték Ujvári-Kövér Mónika kép-
viselőnél a szomszédos társasház lakói. 

Az iskolánál emlékfal építési munkálatok folytak, en-
nek tulajdonítják a lakók, hogy a burkolat helyén csak 
homok és kavics található, ami nagyon megnehezíti a 
gyalogos közlekedést. A képviselő asszony március kö-
zepén levélben kért gyors intézkedést a polgármestertől, 
a balesetveszélyes állapot mielőbbi megszüntetésére.  
Vattamány Zsolt továbbított levelére hivatalból a Város-
gazdálkodási Iroda vezetője, dr. Máté Katalin adott vá-
laszt. Ebből kiderült, hogy a kivitelező cég az iskola kerí-
tésének és kapubehajtójának építésére kapott engedélyt, 
a kivitelezéshez szükséges burkolatbontási munkálatok 
elvégzésével együtt, azonban az engedély részét képezte 
az eredeti állapot, azaz a díszburkolat visszaépítési köte-
lezettsége is.  A kivitelező ennek nem tett, illetve nem az 
engedélyben foglaltaknak megfelelően tett eleget, ezért 
az iroda vezetője hivatalból felszólította a céget a helyre-
állításra. A határidő március 31-e volt.

Meglett a járda, 
de elveszett 
a díszburkolat

» Április 7-én ugyan már nem a sóderen kellett a járóke-
lőknek áttornászniuk magukat, de a díszburkolat csak nem 
került vissza a helyére. Az iskola előtt jelen pillanatban le-
betonozott járda található. 

Nem csak a lakók járnak errefelé, turisták is sokan láto-
gatnak el a Budapesti Gettó Emlékfalához, ami az EMIH 
és Erzsébetváros önkormányzata közös összefogásával 
készült el. A tavaly októberben átadott különleges emlék-
művet Sugár Péter Ybl díjas építész tervezte. Az emlék-
falon interaktív térkép tünteti fel a környék legfontosabb 
helyeit, ismerteti a városrész történetének főbb esemé-
nyeit is, és egy zsoltár is olvasható rajta.

A rendőrkapitány 
a „zebrán”
Fókuszban a biztonság. Második alkalommal került meg-
rendezésre a Szövetség az Európai Erzsébetvárosért frakció és 
dr. Oláh Lajos országgyűlési képviselő kezdeményezésében 
elindult Zebra-klub. E pódiumbeszélgetések bevált hagyomá-
nya, hogy egyik hónapban országosan ismert közéleti szerep-
lők a frakció vendégei, míg a köztes hónapokban szűkebb 
környezetünk, problémái, sikerei de legfőképp az itt élőket ér-
deklő témák kerülnek napirendre. A rendezvény moderátora 
Ujvári-Kövér Mónika képviselő volt, aki az alábbiakban foglal-
ta össze a legfontosabbakat. 
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Segít az ERVA. A Péterfy Sándor utca 38. 
szám alatti Körzeti Megbízotti Iroda tavaly ősz-
szel került felújításra, októberben elvileg mű-
ködőképes állapotban átadták a rendőrség-
nek és közvetve a lakosságnak. Az örömbe 
azonban némi üröm is vegyül. Nagy Andrea, 
a körzet képviselője járta körbe a problémát. 

Dr. Oláh Lajos, Erzsébetváros ország-
gyűlési képviselője számára egyértelmű, 
hogy a korábban jól működő és sokak 
által elérhető ingyenes jogsegélyszol-
gálat átszervezése hiba volt. A jelenleg 
kialakított  rendszer a lakosság számára 
nem, vagy csak nagyon nehezen el-
érhető, nem is igazán tudnak róla az 
emberek, hogy létezik. A januárban a 
miniszterelnöknek feltett kérdésre, mi-
szerint „Egy magyar állampolgár hova 
fordulhat ingyenes jogi segítségért?”, a 
válaszok több irányból érkeztek meg, 
Oláh Lajos kérésünkre az alábbiakban 
foglalta össze a fejleményeket.

– Nem kérdés, hogy az ügyvédi 
munka sokak számára megfi zethetet-
lenül drága, nem volt véletlen, hogy 
az elmúlt években a Jogpont Hálózat 
ingyenes szolgáltatásait sokan igény-
be vették. Mint dr. Trócsányi László 
igazságügy miniszter válaszából kide-

rült, ezek a több éven át jól működő, 
az országban 154 helyen elérhető jog-
segély-szolgálatok Európai Uniós for-
rásból, az Európai Szociális Alap társ-
fi nanszírozásában üzemeltek, részben 
tavaly májusig, részben tavaly novem-
berig. Az azóta azonban törvényileg 
szabályozottan működtetendő in-
gyenes jogsegélyszolgálatokról szinte 
senki nem tud, és azok elérhetősége is 
korlátozott. Az igazságügy miniszter 
válaszában ugyan leírta, hogy az Igaz-
ságügyi Szolgálatok a továbbiakban 
is nyújtanak ingyenes tanácsadást, de 
már a szervezet elérhetőségeit sem le-
het megtalálni a válaszban megadott 
www.kormanyhivatal.hu címen. 

Ezért közvetlenül az Igazságügyi 
Szolgálat vezetőjéhez fordultam tá-
jékoztatásért, árulja már el egyáltalán 
hogyan működik jelen pillanatban az 
ingyenes jogsegélyszolgálat?

Türelemjáték
Hogy ne kelljen az olvasóknak is végig-
járni a kutatás lépcsőit, míg az ajánlott 
oldalról, a bővebb információkra klik-
kelve, és ott megkeresve a megfelelő 
címet, majd ott sem találva semmi ada-
tot, csak hosszú szövegeket, Oláh Lajos 
elárulta a fővárosban elérhető szolgálat 
címét, ami a 8. kerületben, a Szentkirá-
lyi utca 8. szám alatt található. Elvileg. 
Nincs is messze a kerületieknek, csak 
az a kérdés már, hogy kinek és miben 
nyújtanak ingyenesen jogsegélyt… Az 
azonnali jogsegélyben való részvételhez 
csupán egy 9 oldalas dokumentumot 
kell kitölteni, majd eljuttatni a hivatalba 
és megvárni a választ, hogy jogosultak 
vagyunk-e. Dr. Oláh Lajos azt ígérte, 
amint megkapja a választ, tájékoztatni 
fogja az erzsébetvárosiakat. Addig is 
egy címmel közelebb került mindenki az 
ingyenes jogsegély igénybevételéhez…

Hová fordulhatunk ingyenes jogi segítségért?
Útvesztőben. Egy átlagember számára a jogszabályok között eligazodni szinte lehetetlen. Mivel paragra-
fusok tömkelege között élünk, bármikor bárkivel előfordulhat, hogy azonnal, de rögtön jogi tanácsra lenne 
szükség, ám akkor meg a pénztárcánk szab határt még a kérdés feltevésének is. Hogy lehet felhívni egy 
ügyvédet, hogy ingyenesen adjon tájékoztatást? Majdnem sehogy.

Dr. Oláh Lajos

Befejezetlenül

– Ebben a kerületrészben nagyon 
fontos, hogy a lakosság érezze a meg-
bízható rendőri jelenlétet – mondta 
Nagy Andrea, aki márciusban ismét 
leellenőrizte, miért működésképte-
len a körzeti megbízotti iroda még 
idén tavasszal is. 

A bejárás alatt nem derült ki újabb 
probléma, a felújított helyiségben 
mindössze néhány nm burkolat hi-
ányzik, ami a működést alapvetően 
nem befolyásolná. Mi hát a gond?

– Az a néhány nm burkolat, ami 
hiányzik, pont a szennyvízcsöveket 
lenne hivatott eltakarni. A hiánya 

miatt azonban elviselhetetlen bűz 
terjeng a helyiségben, itt nemhogy a 
lakosságot fogadni, de még pár órát 
dolgozni is lehetetlen.  

Naqy Andrea megkereste az ERVA 
vezérigazgatóját, Csomor Sándort, 
akit tájékoztatott arról, hogy a prob-
léma megoldása nem tűr halasztást. 

– A környék nagy szükségét érzi 
a folyamatos rendőri jelenlétnek, 
és ezt a nemrég megrendezésre ke-
rült Zebra klub vendégeként a dr. 
Kiss Szabolcs rendőrkapitányhoz 
intézett lakossági kérdések is iga-
zolják. Örömmel tájékoztatom a 
lakosságot, hogy Csomor Sándor 
ígéretet tett a gyors intézkedésre, 
így rövidesen a KMB iroda mű-
ködőképes állapotba kerülhet és 
a rendőrség állandó jelenléte így 
biztosított lesz a Péterfy utcában 
és annak környékén.

Nagy Andrea

„ A jelenleg 
kialakított  rend-
szer a lakosság 
számára nem, 
vagy csak nagyon 
nehezen elérhe-
tő, nem is igazán 
tudnak róla az 
emberek, hogy 
létezik.„
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Ökumené. Erzsébetvárosnak nem csak hagyományosan sokszí-
nű a vallási térképe, hanem az egyházi építészet olyan híres reme-
kei is megtalálhatóak, mint a Dohány utcai Zsinagóga, a Rózsák 
terén felépült Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom, vagy a 
Városligeti fasorban az evangélikus és a református templomok. 
Ugyanilyen magas minőséget képvisel kerületünk legelső templo-
ma a Wesselényi utcában található baptista vagy a görög katolikus 
templom illetve a Bethlen téri zsinagóga és még lehetne sorolni.

Erzsébetvárosi ökumenikus 
lelkészi kör alakul 

– Az elmúlt hónapokban végig láto-
gattam az összes hitközség, gyüleke-
zet lelkészeit, gondnokait, gyüleke-
zetvezetőit, akik beszámoltak terve-
ikről, közelgő ünnepeikről, rendezvé-
nyeikről, problémáikról – számolt be 
lapunknak Szücs Balázs képviselő, 

az egyházügyi és civil szervezetek 
tanácsnoka. Ezeken a találkozókon 
vetettem fel egy kerületi ökumeni-
kus egyházi kör lehetőségét, aminek 
mindenki nagyon örült. Szeretném, 
ha a kerület felekezeteinek lelkészei, 
rabbijai, vezetői egymással is időről 
időre találkoznának, valamint fél-
évente meghívnánk a polgármester 
urat, hogy tájékoztasson bennünket 
a legfontosabb kerületi ügyekről, el-
képzelésekről és mi is felvethessünk 
problémákat. 

Szücs Balázs

„ Első alakuló találkozónkat április 
17-én tartjuk a nemrég megnyílt K11 
kulturális központban. „
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Mióta dolgozik a kerületben?
Leszerelésem után jöttem ide, 1952 
óta élek és dolgozom itt, ugyanott is 
lakom. Inaskodni még a nyolcadik 
kerületben kezdtem Mészáros Lajos 
ötvösmesternél a Mária utcában. Az 
inaséveim után egyházi ötvösként sza-
badultam. Annak idején a Kazinczy 
utca 32-ben volt a Nemesfémiparosok 
Országos Szakszervezete, elmentem, 
hogy munkát kaphassak. 

Miért éppen az ötvösmesterséget 
választotta hivatásul?
A Veres Pálné utcában, ahol laktunk, 
egy lakatos barátom javasolta Mészá-
ros ötvösmestert. Ő jóban volt vele, 

és beajánlott. Ez így ment akkoriban. 
Szakiskolába ide jártam a Nyár utca 
9-be. Amikor az inaséveim után sza-
badultam, egy Szervita téri műhelybe 
kerültem Bolgárnéhoz, akinek a férje 
nem tért vissza a háború után. 

Mióta van meg a Wesselényi utcai 
üzlet?
Most már több mint tíz éve dolgozom 
itt, korábban 35 éven át a Gozsdu-
udvarban volt egy 23 négyzetméteres 
műhelyem.

Kik keresik fel?
Mindig rengeteg kuncsaftom volt. 
A legjobb tudásom szerint igyekeztem 

végezni a munkámat, és soha nem 
kerestem kifogásokat. Azt mondtam 
a vevőimnek, ide kétszer kell jönni: 
egyszer, amikor hozzák a munkát, 
másodszor, amikor elviszik. Sok 
ismert embert járt hozzám, például 
Alfonzó, Kellér Dezső vagy Már-
kus László. Korábban számos önálló 
mintadarabot készítettem, de abba-
hagytam, mert a legtöbb modellemet 
egyszerűen ellopták, és lemásolták 
mások. Ma már csak javítok.

Szeret Erzsébetvárosban élni?
Nagyon, hiszen itt élek és dolgozom 
immár hatvanhárom esztendeje. Itt is 
nősültem, itt született a lányom. Nem 
mentem külföldre, pedig tárt karokkal 
vártak Kanadában, a bátyám ugyanis 
kivándorolt. 

Ennyi szakmai kitüntetés után mit 
jelent Önnek a mostani kerületi elis-
merés?
Óriási erkölcsi tisztelet, azt jelzi, hogy 
a szakma és az emberek szeretnek. 
Gyönyörű volt az életem, soha nem 
panaszkodtam.

Aktuális

Falk György ötvösmester a 2015. március 15-i ünnepi képviselő-testületi ülésen vehette át 
az Erzsébetváros Mestere díjat, melyre a kerület lakói terjesztették fel. Minden egy keretes 
hírrel kezdődött, amely a Népszava 1928. július 29-i számának 16. oldalán jelent meg: 
„Örömmel tudtatjuk országgal-világgal, hogy 1928. július 29-én Szentendrén megszületett 
Sztojanovits Ilona és Falk Károly harmadik gyermeke, Falk György! Sok boldogságot, 
hosszú életet és jó egészséget kívánunk!”

Hatvanhárom éve
Erzsébetvárosban

Falk György
1943-tól 1949-ig inasként dol gozott.

1952 óta tevékenykedik a kerü-
letben.

1967-ben tette le a mestervizsgát.

1969-ben lett önálló mester.

Húsz éven át mestervizsgáztatott.

Éveken át volt futballbíró.

Műhelye a Wesselényi utca 11-ben 
található.

Aranykoszorús Mester, Ipar Kiváló 
Mestere, Kiváló Kisiparos.

Falk György ötvösmester évtizedes munkáját a kerület is elismeri
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Amiről a korfa mesél

Családi nap a K11-ben

Egy kimutatás alapján, mely Erzsébetváros koréves adatait tartalmazza,  
úgy tűnhet a laikus számára, hogy az elterjedt nézet, miszerint a kerület  
népessége elöregedett, nem feltétlenül igaz. Kamarás Ferenc nyugalmazott  
statisztikai főtanácsadót kértük meg, hogy elemezze olvasóinknak az adatokat.

A K11 Művészeti és Kulturális Központ ingyenes családi napot szervezett április 11-én. 
Számos szórakoztató programmal várták a kicsiket és a nagyokat. A látványos esemény 
nemcsak a budapestieket vonzotta, de még a Király utcában sétálgató külföldiek is 
benéztek Erzsébetváros legújabb kulturális központjába.

Mintha a számok azt mutatnák, hogy 
kerületünkben elindult valamiféle 
fiatalodás.
A demográfus a népesség korfája alap-
ján tudja jellemezni a népességet, amit 
én el is készítettem. Nagyon érdekes, 
sőt sajátos a hetedik kerületi korfa, 
némileg különbözik Budapestétől 
is. Igaz ugyan, hogy viszonylag kicsi 
az időskorú népesség, de a lakosság 
elöregedését nem csupán az időskorú-
akkal mérjük, hanem azzal is, hányan 
vannak a fiatalok és a gyermekkorúak, 
mert az átlagos életkorban és a népes-
ség struktúrájában ez is számít. Egy 
népesség úgy is öregedhet, ha nagyon 
kevés a gyermek vagy túl sok az idős-
korú. A sajátos a népességszerkezet itt 
azt jelenti, hogy valóban kevés az idős-
korú, ezzel szemben jóval alacsonyabb 
a gyermekkorúak aránya, a 20 év 

alattiaké még a fővárosi átlagnál is ala-
csonyabb. Ezzel szemben a 20 és 40 év 
közötti népesség aránya igen magas, 
sőt magasabb a fővárosi átlagnál. Az 
a furcsa, hogy éppen ők azok, akik 
potenciális szülők lehetnek, a gyerekek 
mégis nagyon kevesen vannak. Egy-
szerűen összeszűkül a korfa alja. Ebből 
adódik, hogy a kerület születési arány-
száma alacsonyabb a budapestinél, ám 
a mortalitása (halandósága) maga-
sabb. Azért furcsa ez a jelenség, mert 
a népesség nem öreg, tehát a halálozási 
arányszámnak is alacsonynak kellene 
lennie, az mégis magasabb, mint 
Budapest egészének. 

Mit jelent mindez?
Ha megnézzük, hogyan alakult 
az elmúlt tíz évben a születések és 
halálozások száma Erzsébetváros-

ban, kiderül, hogy folyamatosan 
csökken a népesség. A természetes 
fogyást bizonyos mértékig a ván-
dorlási egyenleg korrigálhatja, ami 
azt mutatja, hányan költöznek be 
vagy ki a kerületből. Például 2013-
ban pozitív volt ez az egyenleg, mert 
sokan beköltöztek, ám egy év múlva 
már több volt a kiköltöző. Ezenkívül 
az eltartottsági mutató fontos még, 
vagyis az, milyen eltartási terhe van 
az aktív korú népességnek. Ebből 
a szempontból kedvezőbb a helyzet, 
de ez demográfiailag nem feltétlenül 
optimális, mert kevés a gyermek, így 
alacsony a gyermekkorúak eltartási 
terhe. De mivel az időskorúak aránya 
is alacsony, ez az eltartási teher is 
ideális. Az öregedési mutató – ami 
megmutatja, 100 gyermekkorúra 
hány időskorú, 65 éves és ennél idő-
sebb lakos jut – viszont kedvezőtlen: 
100 gyerekre közel 190 időskorú jut. 
Mindez azért van így, mert Erzsébet-
városban igen alacsony a 15 év alatti 
gyermekek száma és aránya. 

Mi a kerület átlagéletkora?
A kerület lakosságának átlagos élet-
kora 2014 januárjában összességében 
42,6 év, a hölgyeknél 44,4 év, a férfi-
aknál pedig 40,5 év.  

Milyen tendenciára utalnak a szá-
mok?
Amennyiben ez a korstruktúra hosz-
szabb távon fennmarad, akkor az 
elkövetkező 10–20 évben felgyorsul 
majd az elöregedési folyamat Erzsé-
betvárosban. Mindez persze erősen 
függ a gyermekvállalási kedvtől is, 
ezért arra kellene törekedni, hogy 
a kívánt gyermekek meg tudjanak 
születni. A másik fontos tényező 
a mortalitás csökkentése, mégpe-
dig egy egészségtudatos társadalom 
kialakításával, amelyben az egészség 
értéket jelent.

Gólyalábasok 
felvonulásával 
kezdődött a családi 
nap a K11-ben. 
Az akrobatikus 
ügyességű fiatalok 
énekszóval 
vonultak fel  
a Király utcában, 
majd az intézmény 
udvarában 
tartottak 
bemutatót.  
A vállalkozó 
kedvű látogatók 
is kipróbálhatták, 
mennyire nehéz 
két „falábon” 
egyensúlyozni.

„A  világgá ment békák” című előadást láthatták az egybegyűltek a 
Marica Bábszínháza előadásában. A gyerekek önfeledten kacagtak 
az ugráló állatok kalandjain, mivel Marica nagyon érzékletesen 
adta elő a mesét: a közönség között sétálgatva, énekelve.

Kora délután Arany János „A nagyidai cigányok” című darabját tekinthették 
meg a családi nap résztvevői. Az interaktív előadást a hetényi (Felvidék) 
Csavar Színház Gál Tamás színész, rendező tolmácsolásában vitte színre, 
Mester László népzenész közreműködésével.

A K11 nagytermében felállított asztaloknál kicsik és nagyok is  
készíthettek könyvecskét kartonlapból, illetve a gyöngyfűzés  

fortélyaival is megismerkedhettek. A kislányokat a színes  
gyöngyök vonzották, a fiúkat pedig inkább a könyvkötészet.  

Természetesen mindenki hazavihette az általa készített alkotást.

A családi nap vendégei a K11 emeleti termeiben megtekinthették 
Andorka Hanna festőművész kiállítását. A Színek és szimbólumok 
című tárlat április 10-én nyílt meg.
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A kerületből jelentjük
Rovatunkban száztizenöt, száz és ötven évvel ezelőtti, áprilisi eseményeket tárgyaló 
tanácsi és pártiratokból szemezgettünk Budapest Főváros Levéltárában.
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A női „feketemunkások” 
összeírása 

Száztizenöt éve, 1900 tavaszán még sokkal kevesebb nő 
dolgozott, mint napjainkban, és közülük is többeket tanonc- 
vagy munkaszerződés nélkül foglalkoztattak, ezért a keres-
kedelmi miniszter elrendelte, hogy Budapest Székesfőváros 
elöljárói írják össze, kerületeikben hány ilyen női iparos mun-
kavégző van. Jelentésében a VII. közigazgatási 
kerület vezetője a 150 000 fős kerületi lakosság-
ból 1280 női alkalmazottról számolt be. Hozzá-
tette, hogy a bejelentett munkakönyvek szerint 
a kerület kisiparában és kiskereskedelmében az 
említett 1280 női munkás közül 242 gyárakban 
dolgozik. A számadat természetesen nem lehetett 
teljesen pontos, de a rendelkezés ráirányította a 
hatóságok figyelmét a munkások alkalmazásának 
körülményeire. A következő évben minden kerület 
újabb összeírást készített a tanoncszerződés, illetve 
munkakönyv nélkül alkalmazott nőkről.

A felszabadulás 20. évfordulója az autóbuszüzemben

Az 1965. áprilisi hangulatjelentések 
kiemelt hangsúlyt fektettek a „fel-
szabadulás” huszadik évfordulójának 
megünneplésére. Különösen nagy 
ünnep volt ez az autóbuszüzemben, 
hiszen 50 évvel korábban, 1915-ben 
indult útjára az első buszjárat Buda-
pesten, ezért „kiállításokat, üzemegy-
ségi ünnepségeket, nyugdíjas találko-
zókat” szerveztek, jutalmat osztottak, 
valamint az idősebb elvtársak elmesél-
hették a fiatalabbaknak „felszabadulás 
előtti küzdelmüket, élményeiket.”

A kerek évfordulót többen „filmszín-
házakban” ünnepelték. A propagan-

disták állításával ellentétben nehéz 
elhinni, hogy a mozikat látogató 
közönség „néhány, gyengébb szov-
jet” film helyett valóban a klasszikus 
szovjet alkotásokat nézte volna, és 
hiányolta egy „népszerű, reprezentatív 
szovjet” művészegyüttes meghívását a 
„felszabadulás évfordulójára”.

Az üzemből azonban nemcsak jó hírek 
érkeztek. A buszvezetők gyakrabban 
találkoztak külföldiekkel, mint bárki 
más a kerületben. A Citadella étterem-
hez a 27-es buszon például sok lengyel 
utazott, akik – a mai ember számára 
talán már természetesnek nevezhető 

módon – nem vették szívesen a kalauz 
orosz nyelvű közeledését, sőt megkérdő-
jelezték Gomulka lengyel hazafiságát is. 

A lakosság hangulatát rontotta, hogy 
a Százados úti kenyérgyárban sütött 
kenyér minősége rossz volt. Ebben 
a hónapban is több hangulatjelentés 
foglalkozott a szovjet űrrepülőkkel. 
Az  „űrsétát” ugyanis a kerület népe 
már televízión is megtekinthette, de 
sokan szerették volna, ha az űrhajó 
felbocsátását – az USÁ-hoz hasonlóan 
– a szovjetek is közvetítetik.

Rácz Attila és Perczel Olivér

Ebzárlat Erzsébetvárosban

100 éve, 1915-ben – miközben az első világháború zajlott,  
és a magyar csapatok Przemyślnél vagy a Kárpátokban har-
coltak – Budapest VII. kerületében szórványosan „ragadós” 
állatbetegséget állapítottak meg. Mint kiderült, a kerület-
ben már tavasszal is több veszettséggyanús állat kóborolt, és 

később veszettséget diagnosztizáltak egy kutyán is. 
A kerületi elöljáróság a betegség továbbterjedésének 
megakadályozása érdekében „ebzárlatot” rendelt el, 
ami Erzsébetváros egész területére vonatkozott, így 
az összes kutyát éjjel-nappal házban, udvarban vagy 
telken kellett tartani, méghozzá állandóan megkötve! 
A házon kívül kötelezővé tették a szájkosár és a póráz 
használatát. Ellenkező esetben a kutyákat a gyepmes-
ter befogta. A begyűjtött ebekért az elöljáróság Dob 
u. 51. számú épületében lehetett jelentkezni. A zárlat 
eredetileg október 16-áig tartott volna, de – mivel 
újabb és újabb veszett állatokat láttak az utcákon – 
két hosszabbítás után végül csak 1915. november 3-án 
oldották fel.  
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Bűnmegelőzés a középpontban

Az utóbbi években a fővárosban, így a kerületben is egyre többször fordul elő, hogy hihető 
történetek előadásával a lakosok bizalmába férkőző szélhámosok a lakásba illetéktelenül 
bejutnak, és saját otthonukban észrevétlenül ellopják értékeiket, vagy rábírják az 
áldozatokat, hogy jóhiszeműen önként adják át pénzüket, ékszereiket. Ezek a csalók 
elsősorban az idős, egyedül élő lakosokat próbálják meg ilyen módon átverni.

Értesítési telefonszámok 
„Telefontanú” zöldszám: 06-80-555-111,
107 vagy 112

Tájékoztatjuk Erzsébetváros 
lakosságát, hogy az erzsébetvárosi 
térfigyelő rendszer folyamatosan,  
a nap 24 órájában működik.

A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságának elérhetőségei

1076 Bp., Dózsa György út 18–24. 
telefon: 06 (1) 461-8100, 
e-mail: 07rk@budapest.police.hu

Medvehagymás 
vendégváró

Az élesztőt a langyos tejben a cukor-
ral felfuttatjuk. A lisztet a margarinnal 
elmorzsoljuk, hozzáadjuk az élesztőt és 
a többi hozzávalót. Félkemény tésztává 
dolgozzuk, majd fél óráig pihentetjük. 
A medvehagymát megmossuk, jól lecse-
pegtetjük, és vékony csíkokra vágjuk. 
A tésztát kinyújtjuk, rászórjuk a vágott 
medvehagyma felét, és az egészet felcsa-
varjuk, mint egy tekercset, nyújtófával 
kissé ellapítjuk, felébe egymásra hajtva 
20 percig langyos helyen pihentetjük. 
Akkor ismét kinyújtjuk, és megszórjuk 
a maradék medvehagymával, az előbbi 
módon felcsavarjuk, majd ujjnyi vas-
tagra nyújtjuk. Tetejét rácsozzuk, végül 
közepes méretű pogácsákat szaggatunk, 
amiket tojással megkenünk, megszórjuk 
reszelt sajttal, a tepsiben még 10 percig 
pihentetjük, majd kisütjük.

Fűszeres csirkemell 
céklás, spenótos 
salátával

A céklát meghámozzuk, nagy lyukú 
reszelőn lereszeljük, a paprikát és 
az uborkát hosszában megfelezzük, 
vékonyan felszeleteljük. A zöldségeket 
összekeverjük, megsózzuk, meglocsol-
juk az olívaolajjal és balzsamecettel. 
Alaposan összekeverjük.
Egy teflonserpenyőbe olajat öntünk, 
és felforrósítjuk. A fűszerezett csir-

kemelleket a forró serpenyőbe fek-
tetjük, és mindkét oldalát megsüt-

jük. Tálaláskor ízlés szerint 
salátát szedünk a tányérra, 
1-1 szelet csirkemellet 
teszünk a tetejére.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság számára 2015 a bűn-
megelőzés éve, ezért az alábbiakban néhány hasznos infor-
mációt osztunk meg, melyekkel megelőzhető az áldozattá 
válás.

A trükkös csalók

Az elkövetők legjellemzőbben bizalomkeltő személynek 
adják ki magukat, így orvosnak, papnak, rendőrnek, 
önkormányzati alkalmazottnak, víz-, gáz-, áramszolgáltató 
munkatársának, banki alkalmazottnak, nyugdíjpénztári 
dolgozónak, árusnak vagy lerobbant gépkocsi vezetőjének. 
Mindig valósnak tűnő indokra hivatkoznak, jellemzően 
kedvezménnyel, nyereménnyel, ingyen termékkel kecseg-
tetnek, pénzvisszafizetést ígérnek, vagy pohár vizet kérnek, 
telefonálni akarnak.

Megszaporodtak azok az esetek, amikor telefonon a gya-
nútlan áldozat unokájának, egyéb rokonának adják ki 
magukat a csalók, és előadják, hogy súlyos balesetet szen-
vedtek, pénzt kérnek az orvosi ellátásra vagy az autóroncs 
külföldről való hazaszállítására. A pénz átvételére egy 
idegent küldenek a lakáshoz, aki a „rokon” barátjaként lép 
színre, és a becsapottól átveszi a készpénzt, vagy elkíséri 
egy bankautomatához pénzfelvétel céljából. Előfordul az is, 
hogy hihető történettel pénzváltást kérnek, és nagy címletű 
hamis bankókat adnak cserébe.

Amit tehet

Ne engedjen idegent a lakásba, házba! A gyanakvás 
nem szégyen!

A közműszolgáltatók és hatóságok dolgozóitól kérje el 
igazolványukat, ha még így is gyanús az idegen, hívja 
fel az adott szerv központi telefonszámát, hogy ellen-
őrizhesse a látogatás indokát!

Senkit ne hagyjon egyetlen pillanatra sem egyedül a 
lakásban, még a nyitott bejárati ajtóban sem!

Ne tartsa a legelérhetőbb helyen, szem előtt értékeit 
(pl.: az előszobában)!

Soha ne vegyen elő idegen előtt pénzt, ékszert, kézitás-
kát, főként akkor ne, ha éppen ezt kéri!

Figyelmeztetés

A hatóságok, közműszolgáltatók hivatalos célú megjele-
nésüket előre, felhívásban jelzik.

A hivatalos ügyben eljáróknak mindig van igazolványa 
(legtöbbször egyenruhája is).

Idegenek nem visznek váratlanul készpénzt a házhoz, 
ezért az ilyen eset már eleve gyanúra adjon okot!

Ajánlás

Biztonsága 
érdekében 
célszerű 
olyan 
védelmi 
eszközök 
telepítése, mint a pánikriasztó 
vagy a biztonsági lánc, de ezek 
hiányában is legyen mindig 
bezárva a bejárati ajtó!

Ha gyanúsan ólálkodó személyeket 
lát a házban vagy a szomszédja lakása, 
értékei körül, értesítse az érintettet vagy  
a rendőrséget!

Félelem helyett elővigyázatosság!

Hozzávalók

50 dkg finomliszt

1 csokor 

medvehagyma

2 tojássárgája

1 dl tejföl

25 dkg margarin

3 dkg élesztő

1 dl tej, reszelt sajt

1 dkg cukor, só

Hozzávalók (4 adag)15 dkg friss spenót3 db kisebb cékla2 db közepes kaliforniai paprikafél kígyóuborka3 ek olívaolaj1 csipet só1 ek balzsamecet60 dkg csirkemell1 ek napraforgóolajfűszerek ízlés szerint

Tavaszi vitaminbombák
Tudta-e?
A medvehagyma évelő 
növény. A nedves, árnyas 
erdőkben érzi jól magát, 
az enyhén savas talajt 
kedveli. Erősen fokhagy-
maillatú levelei kora 
tavasszal jelennek meg, 
és a nyár közepére elszá-
radnak. Április-május-
ban virágzik. Változatos 
felhasználása miatt nép-
szerű növénynek számít 
hazánkban.
A medvehagyma gyógy-
hatásai közismertek. 
Kedvezően hat a gyo-
morra, a bélrendszerre, 
krónikus hasmenés és 
szorulás ellen is hatásos, 
a szédülést, fejfájást 
enyhíti, a magas vérnyo-
mást csökkenti, tisztítja 
a vesét és a húgyhólya-
got, elősegíti a vizelet 
ürítését, tisztítja a vért.

A tavasz beköszöntével figyelnünk kell szervezetünk vitamin-
pótlására, hiszen a téli hónapokban igencsak lemerülhetnek 
készleteink. Szerencsére ilyenkor könnyen beszerezhetőek a friss, 
zsenge hozzávalók, melyekből egészséges, természetes vitaminokkal 
teli ételeket készíthetünk. Receptjeink főszereplői: a cékla, a spenót 
és a medvehagyma.
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ÁPRILIS

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

23. csütörtök
¡	11.00–13.00
„Utazó” Teaház
A belépés díjtalan!
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc – Zene: Rózsa Tibor

25. szombat
MOZDULJ, Erzsébetváros!

28. kedd
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
összejövetele

29. szerda
¡	17.30–19.30
Hamvas Béla hatása az irodalomra
A belépés díjtalan!

30. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc – Zene: Rózsa Tibor
¡	17.00–19.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték

MÁJUS

2. szombat
¡	15.00–17.00
Shalom Idősek Klubja  
A Békét a Nemzeteknek 
Alapítvány összejövetele

4. hétfő
¡	16.00–18.00
A Mozgássérültek Budapesti 
Egyesülete VII. kerületi 
csoportjának összejövetele

6. szerda
¡	17.30–20.30
A Művészetbarátok Egyesületé-
nek rendezvénye

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

8. péntek
¡	18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejövetele

9. szombat
¡	15.00–18.00
A Csend Fényei Klub összejöve-
tele hallássérülteknek

11. hétfő
¡	16.00–18.00
Az Ezüst Hárs Egyesület össze-
jövetele

12. kedd
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak klubjának 
összejövetele

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

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

17. vasárnap
¡	15.00–18.00
A Takács Béla Zenebarát Kör ze-
nés délutánja. Belépő: 600 Ft/fő.

18. hétfő
¡	17.00–19.00
A Civil Szövetség összejövetele
¡	18.00–22.00
A Veranda Egyesület összejövetele

20. szerda
¡	17.30–20.30
A Művészetbarátok Egyesületé-
nek összejövetele
¡	18.00–20.00
Márai-esték
A belépés díjtalan!

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

K11: Május 4–8-ig
Makett- és plakátkiállítás  
a II. világháború lezárásának   
70 évfordulójára

Május 9
Izraeli nap

Az ERöMŰVHÁZ 
2015. április–május 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!

A HAllás
nemjáték

EZT LÁTTA 
A TV-BENPróbahordás nélkül soha!

Hallókészülék vásárlás előtt érdemes előzetesen tájékozód-
nunk, ám érdemi döntést csak a teljes körű hallásvizsgálat után
lehet meghozni.  „Próbahordás nélkül soha ne vásároljunk
hallókészüléket!” – javasolja Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész,
az Amplifon Hallásközpontok audiológus főorvosa. Az Ampli fon
ingyenes hallásvizsgálat kampányának apropóján beszélget-
tünk a kiváló szakemberrel.

– Mennyire tájékozottak mind -
azok, akik hallásvizsgálatra ér -
kez  nek Önhöz?
– Sokan, akik hallásvizsgálatra
jönnek hozzám, már előzetesen
tájékozódnak. Sajnos gyakran elő-
fordul, hogy az embereknek téves
elképzeléseik alakulnak ki, a mi
feladatunk, hogy ezeket elosz -
lassuk. Például többen tartanak
attól, hogy a halló készülék sípol,
felerősíti a za  jokat és kényel-
metlen a vi se lése. Ilyen esetben
mindig elmondom, hogy az

elmúlt évek technológiai újítá-
sainak köszönhetően a fent emlí -
tett állítások ma már egyáltalán
nem állják meg a helyüket. 
– Hogyan győzi meg a szkeptiku-
sokat?
– Nincs nehéz dolgom, hiszen a
hallás vizsgálat után mindenkinek
lehe tő sége van akár otthoni kör -
nye  zetben is ingye ne sen ki pró -
bálni a készülékeket. A sze mé  lyes
tapasztalat a legfontosabb meg -
győ ző érv, a próbahordás alatt
min  den ki el tudja dönteni, hogy

javítja-e az élet mi nő ségét a halló -
készülék. Azt mondhatom, hogy
az esetek döntő há nya dában igen.
– Mit kell tenniük azoknak, akik
részt szeretnének venni egy hallás -
 vizsgálaton, vagy ha ki akarják
próbálni a halló készülékeket?
– Az érdeklődőknek nincs más dol -
guk, mint felhívni a 06-1 322-68-22-
es telefonszámot, és egyez tetni egy
időpontot mun  ka      társunkkal. Vá -
runk minden kit szeretettel a VII.,
ököly út 10. szám alatt található
Amplifon Hallás központban.

Dr. Tibold Eszter 
fül-orr-gégész, audiológus főorvos

Interjú Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész és audiológus főorvossal

Amplifon Hallásközpont
Budapest VII., 
Thököly út 10.
amplifon.hu

Ingyenes hallásszűrést szervezünk 
és hallókészülék kipróbálási lehetőséget 
biztosítunk erzsébetvárosi lakosok 
számára 2015. április 15-től május 15-ig
az Amplifon Hallásközpontban. 
Bejelentkezéshez hívja 
a 06-1 322-68-22-es telefonszámot.
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9. ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR 
ZARÁNDOKLAT

„Mindent Isten nagyobb dicsőségére!”

hazánkért, Budapestért,
Budapest körül,

9 szakaszban

Szakasz Gyülekező Indulás Honnan Hova Érkezés Szentmise

1 7:30 8:00 Máriabesnyő Kerepes ill. Fót 18:30 19:00

2 7:00 7:30 Csillaghegy Fót 18:30 19:00

3 7:00 7:30 Csillaghegy Máriaremete 18:30 19:00

4 7:00 7:30 Farkasrét Máriaremete 18:30 19:00

5 7:00 7:30 Farkasrét Nagytétény 18:30 19:00

6 7:00 7:30 Soroksár Nagytétény 18:30 19:00

7 7:00 7:30 Soroksár Pestszentlőrinc-Havanna 18:30 19:00

8 8:30 9:00 Rákoskeresztúr Pestszentlőrinc-Havanna 18:30 19:00

9 8:30 9:00 Rákoskeresztúr Kerepes 18:30 19:00

Budapest,
2015. május 9.

Szeretettel kérjük anyagi támogatását az Élő rózsafüzér zarándoklat megszervezéséhez.
Számlaszám: CIB Bank 11100908-19143138-36000001, 

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

www.facebook.com/elorozsafuzer
google.com/+ElorozsafuzerHu

w
w

w.
eromuvhaz.hu

15 óra

Bogyó és Babóca 3. 
A „Játszótársak” című 
egész estés film vetítése

16.30 óra 
Író – olvasó találkozó 

Varró Danival 

18 óra
Hevesi Tamás 
fellépése 

15-20 óra
Játszóház óvodás 
kortól mindenkinek

Érdekes jelenségeket bemutató eszközök
Ügyességet, gyorsaságot próbára tevő játékok
Népi játékok
Ördöglakatok 
Logikai játékok

A belépés 
díjtalan!

ERöMŰVHÁZ1077 Budapest, Wesselényi utca 17. Telefon: 413-3550

Felelős gazdi programok
 Szeretettel várjuk a gyerekeket és családjukat, és ter-

mészetesen kutyájukat is!
• Látványos kutyás bemutató
• életmód programok és tanácsadás a városi kutyat-
artásról
2015. április 24. (péntek) 
14.00–18.00 a Klauzál téri kutyafuttatóban

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

Globe Fesztivál 2015.
Rendhagyó előadások a környezettudatosság jegyé-

ben.

ZÖLD7 PROGRAMOK
A FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL

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

Várunk minden kerületi lakost kerületünk tavaszi nagytakarítására, a takarító eszközöket biztosítjuk! 
Gyülekező a Klauzál téren.

Felelős gazdi programok  Szeretettel várjuk a gyerekeket és családjukat, és természetesen kutyájukat is!
• látványos kutyás bemutató
• életmód programok és tanácsadás a városi kutyatartásról

2015. április 24. (péntek) 14.00–18.00 a Klauzál téri kutyafuttatóban
2015. április 25. (szombat) 9.00–13.00 az Almássy téri kutyafuttatóban

Globe Fesztivál 2015.  Rendhagyó előadások a környezettudatosság jegyében
„Az Élő felszín című előadásban a néző megfigyelheti és megkedvelheti a geológiát: domborzati átalakulásokban, absztrakt 
felszínképződmények mozgásában. Az élőben mozgatott vetített felületen Naprendszerünk égitestei elevenednek meg”
Az  előadások után, a nézők újrahasznosított anyagból emléktárgyat készíthetnek!

2015. április 22. (szerda) 9.00, 11.00 és 14.00 órakor
2015. április 23. (csütörtök) 9.00, 11.00 és 14.00 órakor

A Bethlen Téri Színházban (1071 Bp, Bethlen Gábor tér 3.) az előadásokat– a szabad helyek függvényében – kerületi 
gyermekek és kísérőik díjtalanul látogathatják!

Szelektív ABC   A Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. kitelepülése a „SAMU” fesztiválautóval Klauzál térre
2015. április 24. (péntek) 14.00–18.00-ig.
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SZOLG Á LTATÁ S
Tévéjavítás azonnal, helyszí-
nen! Digitális átállás! Mindig-
TV dekóder beüzemelés. Tel.: 
06 (20) 471-8871

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

Mindenféle asztalos munkát 
vállalok, ajtó, ablak, bútor gyár-
tása-javítása. Regdon Csaba. 
Tel.: 06 (20) 957-9533, 06 (1) 
284-9213

Kárpitos, műbútorasztalos 
mun kákat kedvező áron válla-
lok. www.butorklinika.hu Tel.: 
06 (1) 266-2333; 06 (20) 944-
7491

Fürdőszobák, konyhák felújítá-
sa, átalakítása. Csempeburkolás, 
kőművesmunkák, vízszerelés. 
Anyagbeszerzéssel, garanciával. 
Lakásfelújítás. Tel.: 06 (20) 961-
6153

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

Festés-mázolás-tapétázás, 
kőműves javítások, gipszkarto-
nozás. Kovács Gergely. Tel.: 06 
(30) 5686-255

Zárlakatos gyorsszolgálat! 
Zárnyitás, zárszerelés, rácské-
szítés, galériakészítés, egyéb 
lakatosmunkák. Tel.: 06 (30) 
299-1211

Gázkészülék-javítás! HÉRA 
gázégők, konvektorok, tűzhe-
lyek, FÉG víz melegítők javítá-
sa, karbantartása. 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, ablak-
tisztítást vállal cégünk magán-
emberek otthonában. Ha fáradt 
vagy elfoglalt, hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06 (20) 595-3057

Társasházkezelést vállalok. 
Nincs megelégedve a közös 
képviselőjével? Nem tudja 
mire megy el a pénz? Ideje 
váltani! Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06 (30) 333-8710

EGÉ SZ SÉG

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

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

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

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

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

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

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

EGY ÉB
Papír- és fémpénzt, bélyeget, 
képeslapot, papírrégiséget, 
régiségeket vásárolunk, és ár-
verésre átveszünk. VI. kerület, 
Andrássy út 16. Tel.: 06 (1) 266-
4154 Nyitva: H–Sz: 10–17,  
Cs: 10–19

Régiségfelvásárlás kész-
pénzért. Régi bútort, antik és 
modern festményeket, órá-
kat, lakberendezési tárgyakat, 
ékszereket hibásan is veszek. 
Hagyatékot is. Kiszállás díjta-
lan. Markó István. Tel.: 06 (70) 
6000-323, e-mail:  
marko.antik@freemail.hu

A „Szabó család” étterme a 
Rádió és a Nemzeti Múzeum 
mellett olcsón kiadó vagy el-
adó. 179 m2, teljes berende-
zéssel, meglévő ügyfélkörrel. 
Tel.: 06 (30) 332-5880

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!


