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A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tart, és hagyományosan a vidám lakomák, 
bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A világszerte ünnepelt farsangi időszak csúcspontja a karnevál. 
Az erzsébetvárosi óvodákban, iskolákban is elbúcsúztatták a telet a gyermekek, akik gondozóikkal, tanáraikkal 
együtt ötletes jelmezekbe bújtak, és játékokkal, tánccal ünnepelték a leghidegebb évszak végét.
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Erzsébetváros Önkormányzatának 
havonta megjelenő, ingyenes lapja

Három hónap telt el a válasz-
tások óta, és a képviselő-tes-
tület összetétele megváltozott. 
Hogyan jellemezné a közös 
munkát?
A testület tagjai más-más 
politikai nézetet képviselnek, 
az eddigi munkánkat mégis 
hatékony együttműködés 
jellemezte. Ennek érdeké-
ben a jelentősebb döntéseket 
közös egyeztetések előzték 
meg, melyek során azt tapasz-
taltam, hogy a képviselők 
– a nézetbeli különbségek elle-
nére – valamennyien Erzsé-
betváros fejlődését tartják 
szem előtt. Úgy érzem, hogy 
az elmúlt időszakban sikerült 
közös nevezőt találni a kerü-
let vezetését érintő fontos kér-
désekben. A jövőben is azon 
dolgozom majd, hogy ezt az 
egységet fenn tudjuk tartani, 
hiszen ez szolgálja leginkább 
az erzsébetvárosiak érdekeit.

Az éves költségvetést nemrégi-
ben fogadta el a képviselő- 
testület. Melyek a legfonto-
sabb célok idén?
Az önkormányzati gazdálkodás 
az elmúlt években biztonságos 
és kiegyensúlyozott volt, ezt 
az elfogadott költségvetések 
belső egyensúlya és a fegyelme-

zett végrehajtás is garantálta. 
Fontos, hogy mindezt évek 
óta lakossági tehernövekedés 
nélkül tudtuk megvalósítani. 
Amíg a kerület működtetése 
újabb adóteher kivetése nélkül 
fenntartható, nem vezetünk be 
további adókat. Az idei költ-
ségvetésben is nagy hangsúlyt 
fektettünk a fejlesztésekre, 
nem titok, hogy a kiadások 
több mint negyedét (25,2%) 
felújításokra fordítjuk.

Kiemelt célunk 
az erzsébetvárosi 

társasházak 
támogatása, így 

erre a tavalyi 
évhez képest 

háromszor 
annyi forrást 

biztosítunk.

Újra számíthatnak a kerüle-
tiek látványos felújításokra? 
Mely területekre helyezi az 
önkormányzat a hangsúlyt?
2015-ben további útfelújításo-
kat, bölcsődei, óvodai, iskolai 

fejlesztéseket, a térfigyelő 
rendszer bővítését tervezzük, 
a képviselő-testület elfogadta 
az Erzsébet Terv keretében 
megvalósítható ez évi projek-
teket. Valamennyi bölcső-
dénket felújítottuk már, így 
most az óvodák következnek. 
A Bóbita óvodában 94 millió 
forintos beruházás kezdő-
dik, míg a Magonc óvoda 
korszerűsítésére a következő 
két évben 70 millió forin-
tot fordítunk majd. Terve-
ink között szerepel például 
a Madách Imre Gimnázium 
részleges rekonstrukciója, 
a Hevesi Sándor téri park, az 
Alsóerdősor és a Csányi utca 
felújítása, valamint a Klauzál 
téri vásárcsarnok és a hozzá 

kapcsolódó közterületek újjá-
építése. A közbiztonság terén 
újabb előrelépés, hogy egy 
sikeres pályázat révén további 
kamerákkal tudjuk bővíteni 
a térfigyelő kamerarendszert. 
2015 legfontosabb intézke-
dése pedig az önkormányzati 
lakásprogram kidolgozása, 
amely alapján 

a lakásbérlők  
a szociális  
lakbér hez  

hason lóan ala-
csony bérleti dí-

jat fizetnek majd.

Stabil pénzügyek, közös gondolkodás Erzsébetvárosban
Interjú Vattamány Zsolt polgármesterrel

Aktuális
Felhívás
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12.§ (3) bekezdésének hc) pontja alapján 
felhívjuk azoknak a korábban Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosban szakmai munkát 
folytató óvónőknek, tanítóknak, tanároknak a figyelmét, akik 1940-ben, 1945-ben, 1950-ben, 
1955-ben vagy 1965-ben kapták meg pedagógus diplomájukat:
– állami vagy felekezeti intézményben,
– illetve olyan felekezeti intézményben, amely jelenleg nem működtet pedagógusképző intéz-
ményt, továbbá
– legalább 30 éven keresztül dolgoztak a pedagógusi pályán vagy a művelődésügy területén,
hogy díszoklevél adományozására irányuló kérelmüket 2015. február 28-ig juttassák el a Budapest 
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Iro-
dájára személyesen vagy postai úton (1076 Budapest, Garay utca 5., I. em. 113. iroda). 
További információ a www.erzsebetvaros.hu weblapon érhető el.

A Wesselényi 
utcába költözik 
az UNICEF

Szolgáltató központot hoz létre Budapes-
ten az UNICEF, az ENSZ gyermekalapja 
– jelentette be Mikola István biztonság-
politikai és nemzetközi együttműködé-
sért felelős államtitkár február 11-én.

Prága és Kuala Lumpur pályázatát meg-
előzve Budapest nyerte el a lehetőséget, 
hogy itt hozzák létre az UNICEF globális 
informatikai és szolgáltató központját, 
mely kezdetben 350 embert alkalmaz, 
néhány éven belül pedig ez a szám 500-ra 
nőhet. A megállapodás szerint a dolgo-
zók 85 százaléka magyar lesz. A létesít-
mény egy Wesselényi utcai épületben kap 
helyet, amelyet felújítanak és átalakíta-
nak. Még az idén elkezdődik az érdemi 
munka, hogy az UNICEF mihamarabb 
megkezdhesse tevékenységét, hiszen a 
szervezet budapesti irodája is a központba 
költözik.

A Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyer-
mek Gyorssegélyalapját (UNICEF) az 
ENSZ közgyűlése azért hozta létre, hogy 
segítsen a második világháború után azo-
kon a gyermekeken, akik átélték a háború 
borzalmait. Az UNICEF célja a gyerme-
kek és az ifjúság egészségügyi, táplálko-
zási, szociális gondoskodási, oktatási és 
szakképzési helyzetének javítása. A szer-
vezet tevékenységét 1965-ben Nobel-
békedíjjal ismerték el.

Erzsébetváros 
népszerű  
a lakáskeresők 
körében
Nem állt meg a gyorsuló növekedés az ingat-
lanpiacon idén sem. Noha az év első hónapjai 
általában gyengébbek az átlagosnál, 2015 janu-
árjában mégis több mint kilencezer adás-vételt 
bonyolítottak le, amire a válság óta nem volt 
példa. A tavalyi évhez képest több mint másfél-
szer annyi lakást vásároltak az év elején. 

A XIII. kerület vezeti a népszerűségi listát: 
az érdeklődők 22 százaléka jelölte meg Angyal-
földet mint lehetséges vásárlási helyszínt. A VI. 
kerület sem sokkal maradt el, ezt a vevőjelöltek 
20,4 százaléka, míg a VII. kerületet 19,5 szá-
zalékuk jelölte meg. A rangsorban a következő 
a XIV. kerület lett 18 százalékkal. A budai 
oldalon a XI. kerületet a vásárolni szándékozók 
közel 17 százaléka tartja lehetséges célterület-
nek, míg a II. kerületet 15 százalékuk.

Felhívás
Tisztelettel kérjük 
az erzsébetvárosi 
társasházak közös 
képviselőit, és azo-
kat, akiknek mód-
jában áll, hogy 
a március 15-i 
nemzeti ünnep 
alkalmából a 
nemzeti lobogót 
helyezzék ki  
az épületekre!

Szalagavató bál az Alsóerdősori Gimnáziumban
Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium január 
30-án tartotta hagyományos szalagtűző bálját. Az eseményen – 
amelynek a MOM Kulturális Központ adott otthont – közel hatszáz 
meghívott: családtag, barát, korábbi diák volt jelen. A rendezvényen 
vendégként részt vett Vattamány Zsolt polgármester is.

Móri Árpádné igazgatóasszony ünnepi beszédében hangsúlyozta: 
az iskola a tudás átadása mellett egyéb képességek fejlesztésére is 
hivatott, de feladata a kíváncsiság felkeltése, a vállalkozó szellem 
élénkítése, valamint a kitartás tanítása is, amely ahhoz szükséges, 
hogy az erőfeszítések és a pillanatnyi kudarcok se tántorítsák el 
a fiatalokat céljaik elérésétől. 

A szalagtűzés ünnepélyes pillanatait a végzősök fergeteges műsora 
követte. Ír, indiai, cigány táncot, kalotaszegi néptáncot és több 
énekes produkciót mutattak be a bál csúcspontja, a hagyományos, 
nagyestélyis keringő előtt.
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Aktuális

Jellemzően farsangi ünnep-
ségek tarkítják az év második 
hónapját az oktatási intéz-
ményekben. A gyermekek 
és szüleik közösen alkotják 
meg az ötletes jelmezeket, 
kiegészítőket, hogy aztán 
büszkén viselhessék azokat 
a legkisebbek. Az bölcső-
dék gondozói, az óvónénik 
és a tanárok is gyakran saját 
készítésű jelmezbe bújnak a 
kicsik nagy örömére. Idén a 
Brunszvik Teréz Óvodába, 
az Alsóerdősori Bárdos Lajos 
és a Baross Gábor Általános 
Iskolába látogattunk el.

Családbarát 
közösségi tér nyílt 
a kerületben
Megnyílt Erzsébetvárosban a HellóAnyu! 
családbarát közösségi tér és ökokávézó a 
Csányi utca 7. szám alatt. A Magyarorszá-
gon egyedülálló társadalmi vállalkozás egy 
maximálisan baba-, mama- és családba-
rát kulturális közösségi tér és ökokávézó, 
amely egyrészt ideális találkozóhely a 
csecsemőkkel, kisgyermekekkel otthon 
lévő kismamák számára, másfelől babákkal 
is látogatható rendezvényeknek, beszélgető 
köröknek, foglalkozásoknak ad helyet, 
akár gyermekfelügyelet biztosításával. 

„Ezenkívül az otthon dolgozó édes-
anyák egyedi, kézműves termékeinek sze-
retnénk promóciós és árusítási lehetőséget 
kínálni. A közösségi tér egyben család-
barát információs pontként működik 
majd: adatbázisunk segítségével napra-
kész tájékoztatást nyújtunk mindazon 
magyar és külföldi családok számára, 
akik kisgyermekeikkel együtt szeretnének 

Budapesten tartalmas és színvonalas 
programokat látogatni, vagy akár 
szolgáltatásokat igénybe venni. 
A közösségi ökokávézó terveink sze-

rint modellértékű családbarát munkahely 
lesz, ugyanis a kisgyermekes anyukák ati-
pikus foglalkoztatási formákban dolgoz-
nak majd” – mondta el Lipták Orsolya, 
a HelloAnyu! közösségi tér alapítója.

A befogadótérként is működő helyszí-
nen, különtermeikben közösségi, kultu-
rális, mozgásos, valamint munkaerő-piaci 
visszailleszkedést segítő programokat 
is szerveznek majd. A kezdeményezést 
Erzsébetváros önkormányzata és az ERVA 
Nonprofit Zrt. is támogatja, valamint 
máris számos szervezet, szakember és 
magánember állt a vállalkozás mellé.

Újabb kiadvány a kerület múltjáról
Ipar és kereskedelem Erzsébetvárosban, a városegyesítéstől az I. világháború idősza-
káig címmel újabb helytörténeti kiadvány jelent meg az önkormányzat gondozásában. 
A szerző, Perczel Olivér hosszas kutatómunka eredményeire támaszkodva, számos 
forrást, képi anyagot felsorakoztatva mutatja be azt az időszakot, amikor a kerület a 
korabeli ipar és kereskedelem fellegvára volt. A kötetet először decemberben mutatták 
be szűk körben a Bethlen Téri Színházban. A hivatalos bemutatónak – melyre meghí-
vást kaptak a tudományos és szakmai körök képviselői is – a Fővárosi Levéltár adott 
otthont. A művet méltatta dr. Kenyeres István egyetemi docens, Budapest Főváros 

Levéltára főigazgatója, valamint 
dr. Vető Marietta alpolgármester, 
aki beszédében kiemelte: büszkék 
lehetünk arra, hogy immár a 
hatodik könyv jelent meg Erzsé-
betváros önkormányzatának gon-
dozásában. Valamennyi kiadvány 
méltó módon, szakmai igényes-
séggel tárja fel a kerület múltjá-
val, hagyományaival, az itt élő 
emberekkel kapcsolatos legfonto-
sabb forrásokat, információkat. 

Megalakult az Erzsébetvárosi Fiatalok Egyesülete

Mikor és hogyan alakult meg az egyesület?
Az ötlet, hogy létrehozzunk egy egyesüle-
tet, körülbelül fél éve kezdett el bennünk 
megfogalmazódni. Fiatal főiskolásokból, 
egyetemistákból és pályakezdőkből álló 
baráti társaság vagyunk, és valamilyen 
módon – VII. kerületi lakással, munka-
hellyel vagy tanulmányokkal – mind-
annyian kötődünk Erzsébetvároshoz. 
Először néhány hónapja ültünk össze mi, 
tízen alapító tagok, hogy összegezzük az 
elképzeléseinket, és elkezdjük az egyesületi 
alapszabály kidolgozását.

Hogyan épül fel a szervezet, és kik a tagjai?
A tíz alapító tag közül választottunk elnö-
köt és alelnököket, akik öt különböző fel-
adatkörben látják el a tennivalókat. Min-
denkinek meghatározott feladata van – így 
vannak önkéntességgel, kommunikáci-
óval, gazdasági ügyekkel stb. foglalkozó 
megbízottjaink –, de persze mindenki 
besegít a másiknak, ahol csak szükséges. 
A teendők elosztása után kezdtük bevonni 
a barátokat, ismerősöket és érdeklődőket. 
Meglepően hamar összegyűlt a tervezett, 
nagyjából ötven fő, így tavaly december 
elsején megtartottuk alakuló ülésünket.

Milyen célok fogalmazódtak meg az alapí-
tókban és az egyesületi tagokban?
Már a kezdetekkor leszögeztük, hogy az 
önkéntesség és a karitatív tevékenység 
határozza meg az egyesület tevékeny-
ségét. Pénzt vagy anyagi juttatást senki 
nem kap az itt végzett munkájáért, min-
denki annyit tesz be a közösbe, ameny-
nyit a szabadideje enged. Legfőbb célunk 
Erzsébetváros életében egy hiánypótló 

közösség létrehozása, amely olyan hasz-
nos és tartalmas időtöltési lehetősége-
ket teremt, amelyekkel be tudjuk vonni 
a kerület életébe az itt élő fiatalokat. 
Elvégzendő munkában a városrész nem 
szenved hiányt, remélhetőleg az egyesü-
let növekedésével egyre több területen 
tudunk majd jelen lenni. Addig is igyek-
szünk a legégetőbb problémákra megol-
dást találni – gondolok itt a tehetséggon-
dozásra, a nehéz szociális helyzetben lévő 
általános iskolás és gimnazista fiatalok 
tanulmányi felzárkóztatására, az idősek 
mindennapjaiban való segítségnyújtásra. 

A lakásprogram része 
a lakbércsökkentés
Végéhez közeledik az önkormányzat lakásprogramjának kidol-
gozása, melynek elsődleges célja a 2014 és 2019 közötti idő-
szakra vonatkozóan a lakásbérlők terheinek további csökkentése. 
A kerület vezetése a jogszabályi keretek adta lehetőségek között 
mérsékelni szeretné a költségelvűként bérbe adott lakások bér-
leti díjait oly módon, hogy azok a szociális alapú bérleti díjhoz 
hasonlóan alacsonyak legyenek. A díjcsökkenés alól csak azok 
lesznek kivételek, akik lakáspályázat útján jutottak bérleményük-
höz. A lakásbérlők számára kedvező lehetőség lesz az is, hogy 
határozott idejű bérleti jogviszonyukat kérelmükre az önkor-
mányzat határozatlan idejű bérletre változtathatja, amennyiben 
nincs bértartozásuk, illetve közüzemi tartozásuk, és nem sértet-
ték meg az együttélés szabályait.

A lakbércsökkentést tartalmazó előterjesztést a képviselő-testület 
a bérbeadási rendelet módosításakor fogja tárgyalni. Ha a javasla-
tot elfogadják, azt követően a csökkentett lakbérrel számolhatnak 
majd a bérlők Erzsébetvárosban.

A farsang a legkedveltebb ünnep 
a gyermekek körében A nemrégiben életre hívott Erzsébetvárosi Fiatalok Egyesületének kommunikációs 

alelnökét, Ónodi Bélát kérdeztük az egyesület elindulásáról, tagjairól, rövid és hosszú 
távú céljairól.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! 
Városfejlesztés
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Diákszínpadok 
vetélkedője 
a Madáchban
Madách Imre születésének évfordulóján, január 20-án 
rendezték meg a Madách Imre Gimnázium Madách-
napi ünnepségét. A program – melynek idén is a Madách 
Színház adott otthont – hagyományosan az iskolai diák-
színpadi vetélkedők győzteseinek gálája is. Az idei év 
témája Arany János balladáinak fel-
dolgozása volt, az iskolai meg-
mérettetésen továbbjutott 
öt legjobb színdarabot a 
Mácsai Pál vezette rangos 
szakmai zsűri bírálta el. A 
diákok hitelesen és sok-
szor megdöbbentő érett-
séggel ültették át a mai 
kor díszletei közé Arany 
költészetének remekmű-
veit. Az előadások olyan tár-
sadalmi problémákra hívták 
fel a figyelmet, mint az internet 
és a közösségi oldalak használatának 
negatív hatásai, a másság megítélése, a családok szétesése. 
Az eseményen részt vett dr. Vető Marietta alpolgármester 
és Kismarty Anna önkormányzati képviselő is. 

„Tegyünk együtt 
a gyermekekért!”
Erzsébetváros 
önkormányzata 
idén csatlakozott a 
Danone Kft. által 
meghirdetett, az 
egészséges életmódot 
népszerűsítő prog-
ramhoz, melynek 
mottója: „Tegyünk 

együtt a gyerme-
kekért!” A kez-

deményezés 
keretében három kerületi általános iskola tanulói és osztályfő-
nökei vesznek részt – a szülők bevonásával – a játékos, ismeret-
terjesztő, interaktív órákon, hogy elsajátíthassák az egészséges 
életmód alapelveit. „Erzsébetváros önkormányzata kiemelt 
figyelmet fordít a már meglévő gondoskodási formák megújí-

tására, valamint az új struktúrák kiépítésére, ezért indítottuk 
útjára az »Egészséges Erzsébetvárosért« programsorozatot, melyet 

folyamatosan igazítunk a kerületiek igényeihez. A célunk az, hogy 
minél több helyi lakossal megismertessük azokat a lehetőségeket, ame-
lyek segítségével jobban odafigyelhetünk saját és gyermekeink egész-
ségére”– nyilatkozta a programot bemutató sajtótájékoztatón dr. Vető 
Marietta alpolgármester. A projekt eddigi eredményeit Paolo Maria 
Tafuri, a Danone Kft. ügyvezető igazgatója ismertette.

Állampolgársági eskütétel
Január végén tartották az idei első állampolgársági eskü-
tételt, ahol újabb 24 külhoni magyar tett esküt a polgár-
mester előtt. Az egyszerűsített honosítási eljárás keretében 
azok a külföldön élő magyarok is benyújthatják kérelmü-
ket, akik magyar nemzetiségüket okirattal bizonyítani 
vagy valószínűsíteni tudják, vagy akik a régi Magyaror-
szág területén születtek, és magyar állampolgárságukat 
elvesztették. Az egyszerűsített eljárás keretében 3 hónapon 
belül állampolgári esküt tehetnek a kérelmezők az általuk 
választott település polgármestere előtt. A tavalyi évben 
összesen 293 fő tett Erzsébetváros önkormányzatánál 
állampolgársági esküt.

Fotókiállítás a Madách téren
Köztéri fotókiállítás nyílt 
a Madách téren 70 év unokái 
címmel a nemzetközi holo-
kauszt emléknap alkalmából. 
Az Egységes Magyarországi 
Izraelita Hitközség (EMIH) 
tárlatának képein holokauszt-
túlélők és legifjabb család-
tagjaik láthatók. A megnyi-
tón Köves Slomó, az EMIH 
vezető rabbija mellett fel-
szólalt Fónagy János parla-
menti államtitkár és Ungvári 
Tamás író is, akik mindketten 
holokauszt-túlélők. Fónagy 
János beszédében kiemelte a 
kezdeményezés jelentőségét, 
amely a halál emléknapján 
„az értelmetlen halál helyett 
az értelmes, a győztes élet-
ről” szól. Az unokákkal és 
dédunokákkal készült port-
rék szimbolizálják a generá-
ciók egymás mellett élését, 
a túlélést, a továbbélést és a 
generációk közti szoros lelki 
köteléket. Köves Slomó arról 

beszélt, hogy az emlékezésnek 
akkor van értelme, ha abban a 
gyerekek is részt vesznek, akik 
– mint mondta – nemcsak a 
jövő biztosítékai, hiszen a múlt 

szempontjából is fontos, hogy 
legyen, aki kérdez.

A legtöbb fotóalanyt a saját 
otthonában fényképezték, az 
alkotásokat így még szemé-
lyesebbé téve. A képek nagy 
részén a szereplők rövid tör-

ténete is olvasható. A tárlat 
a tervek szerint április 16-ig 
látható, a fotók hátulról meg-
világított kiállítódobozokban 
kaptak helyet, így azok este is 
megtekinthetőek. A program 
megvalósulását Erzsébetváros 
önkormányzata is támogatta.

Emlékezünk
Prof. dr. Schweitzer József nyugalma-
zott országos főrabbi, a Rabbiképző 
Intézet volt igazgatója, egyetemi tanár 
életének 93-ik évében hunyt el. Február 
6-án Budapesten, a Kozma utcai zsidó 
temető ben vettek végső búcsút tőle. 
A nyugalma zott főrabbit az Erzsébetvárosi 
önkormányzat saját halottjának tekinti, 
és ezúton is őszinte együttérzését fejezi 
ki a hozzátartozóknak és a felekezet vala-
mennyi tagjának.

Schweitzer József 1922. október 13-án 
született Veszprémben. 1940-ben érettsé-
gizett, majd jelentkezett a rabbiképzőbe. 
A világháború idején a gyűjtőhelyként 
működő Dohány utcai zsinagógába hur-
colták, ahonnan kiszabadult, és a nagy-
nénjénél, egy „védett házban” keresett 
menedéket, így élte túl a holokausztot.

A világháború után rabbivá avatták, 
1948-ban Pécsre költözött, ahol több 
mint harminc évig teljesített szolgálatot. 
A fővárosba 1981-ben tért vissza, amikor 
a Budapesti Izraelita Hitközség főrabbi-

jának nevezték ki. Ezt a tisztséget 1985-ig 
töltötte be. Országos főrabbi 1985  
és 1997 között volt. 

Az ELTE Bölcsészettudományi Kará-
nak címzetes tanára, az MTA Vallás-
tudományi Szakbizottságának tagja, 
a Keresztény–Zsidó Társaság társelnöke, 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Hebraisztika Tanszékének előadó tanára 
volt. Emellett a Jewish Theological 
Seminary (New York) és a Károli Gás-
pár Református Egyetem díszdoktora, 
a Sárospataki Református Teológiai Aka-
démia tiszteletbeli tanára volt.

Munkásságáért több díjat is kapott. 
1995-ben Kisebbségekért Díjjal, 1997-
ben Széchenyi-díjjal, 1998-ban Pázmány 
Péter-díjjal jutalmazták, 2001-ben 
a Francia Köztársaság Becsületrendjét, 
2002-ben a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Tiszti Keresztjét kapta meg, ezt 
2007-ben Radnóti Miklós-díj követte. 
2003-ban Budapest, 2013-ban pedig 
Erzsébetváros díszpolgárává avatták. 
A rabbiképző vezetőjeként és országos 
főrabbiként ment nyugdíjba.

Sztárokkal énekeltek
Merre jártál tegnap S. Nagy? címmel rendeztek slágerestet decem-
ber 22-én a Budapesti Operettszínházban. Az azóta sajnálatosan 
elhunyt dalszövegíró 60 éves szerzői jubileumát felesége, Csong-
rádi Kata szervezte. Fellépett többek között Aradszky László, 
Csonka András, Gáspár Laci, Koós János, Szulák Andrea, vala-
mint a Baross Gábor Általános Iskola énekkara.  „Csongrádi Kata 
a Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány elnöke, 
és iskolánk régi tanítványa. Rengetegszer jött el hozzánk jóté-
konysági fellépésre, karácsonyi koncertre, most pedig ő hívta meg 
kórusunkat – mesélte Spiesz Ádám iskolaigazgató. Mivel rend-
szeresen éneklik a művésznő dalait, itt is vele álltak színpadra egy 
dal erejéig a gyerekek, és a fináléban is kaptak szerepet. Nagyon 
élvezték a fellépést, és el voltak ragadtatva a sztárok közelségétől.”

A Baross Gábor Általános Iskola énekkarosai is színpadra álltak  
Csongrádi Katával a Budapesti Operettszínházban

Köves Slomó rabbi és Vattamány Zsolt polgármester



8 9

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

Ak
tu

ál
is

Aktuális

Testületi hírek
Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 48/2012 
(XII.17.) önkormányzati ren-
delete 36. § (1) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel tájékoz-
tatjuk a lakosságot, hogy a kép-
viselő-testület 2014. december 
17-én megtartott rendkívüli 
ülésén az alábbi rendeleteket 
alkotta:

Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormány-
zata Képviselő-testületének 
23/2014. (XII.17.) önkor-
mányzati rendelete Budapest 
Főváros VII. Kerület Erzsé-

betváros Önkormányzata 
2014. évi költségvetésről szóló 
2/2014 (II.12.) önkormány-
zati rendelet módosításáról 
(hatályba lép: 2014. december 
17. napján 20 órakor),

Budapest Főváros VII. Kerü-
let Erzsébetváros Önkor-
mányzata Képviselő-testü-
letének 24/2014 (XII.22.) 
önkormányzati rendelete 
Budapest Főváros VII. Kerü-
let Erzsébetváros Önkor-
mányzata Képviselő-testüle-
tének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 48/2012 
(XII.17.) önkormányzati ren-

delet módosításáról (hatályba 
lép: 2015. január 1. napján),

Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormány-
zata Képviselő-testületének 
25/2014 (XII.22.) önkormány-
zati rendelete a Polgármesteri 
Hivatalnál és az Erzsébetvárosi 
Közterület-felügyeletnél foglal-
koztatott köztisztviselők 2015. 
évre megállapított illetmény-
kiegészítéséről (hatályba lép: 
2015. január 1. napján),

Budapest Főváros VII. Kerü-
let Erzsébetváros Önkor-
mányzata Képviselő-testü-

letének 26/2014 (XII.17.) 
önkormányzati rendelete a 
2015. évi átmeneti finanszíro-
zásról és költségvetési gazdál-
kodásról (hatályba lép: 2015. 
január 1. napján),

Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormány-
zata Képviselő-testületének 
27/2014 (XII.22.) önkormány-
zati rendelete az erzsébetvárosi 
önkormányzati elismerések 
alapításáról és adományozá-
suk rendjéről szóló 37/2012 
(IX.25.) rendelet módosításá-
ról (hatályba lép: 2015. január 
1. napján).

Tisztelt 
Erzsébetvárosiak!
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a korábban a Nyár 
utca 9. szám alatt működő 
gyermekfogászat feb-
ruár 2-ától új telephelyre 
költözött: a 1077 Budapest, 
Hevesi Sándor tér 1. szám alá 
(bejárat az Izabella – Dob  utca sarok-
ról). Az ellátás rendje változatlan, a ren-
delőt a +36 1 342-5991 telefonszámon 
érhetik el.

Középiskolai 
felvételik
Befejeződtek a középiskolai írásbeli 
felvételi vizsgák. Január 17-én írták 
meg a felvételiző diákok a központi 
írásbeli dolgozatokat magyar nyelv 
és irodalom, valamint matematika 
tantárgyakból.

Az intézményeknek február 5-ig kel-
lett a felvételi vizsga eredményeiről 
tájékoztatniuk a tanulókat. Az álta-
lános iskolák a felvételi jelentkezési 
lapokat február 13-ig továbbíthatják. 
Az ideiglenes felvételi rangsort már-
cius 11-ig hirdetik ki, míg a felvételi 
eljárás végső napja április 24., eddig 
az időpontig kell kiértesíteni a jelent-
kezőket a felvételről.

Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola és Gimnázium a 2015–16. 
tanévben nyelvi és informatika tago-
zatot indít. A jelentkezők szóbeli meg-
hallgatására február 23. és 25. között 
került sor. Sikeres 
továbbta-
nulást 
kívá-
nunk!

A törvényi előírásoknak megfelelően a 
bizottságok ülései nyilvánosak, ugyan-
akkor a Mötv. (2011. évi CLXXXIX. 
törvény Magyarország helyi önkor-
mányzatairól) meghatároz bizonyos 
eseteket, melyeket csak zárt ülés kere-
tében lehet megtárgyalni. A bizottsági 
meghívót, mely tartalmazza az ülés 
helyszínét, idejét és napirendjét, mind 
a rendes, mind pedig a rendkívüli ülés 
esetén 3 nappal korábban a polgár-

mesteri hivatal hirdetőtábláján és 
a kerület honlapján is közzé teszik. 

A Mötv. úgy rendelkezik, hogy a 
kétezernél több lakosú településeken 
pénzügyi bizottságot kell létre-
hozni. A többi bizottsághoz hason-
lóan a Pénzügyi és Kerületfejlesztési 
Bizottságnak (továbbiakban: PKB) 
hét tagja van. A jelenlegi ciklusban a 
következő önkormányzati képviselők 
a tagjai: Benedek Zsolt (a bizottság 

elnöke), dr. Kispál Tibor, Molnár Ist-
ván, Németh Gábor, Sólyom Bence, 
Tímár László és Veres Zoltán. A PKB 
rendes üléseit minden hónap harma-
dik keddjén tartja. Rendkívüli ülést 
a bizottság elnöke hívhat össze. Az 
ülés anyagait – zárt ülés kivételével 
– legkésőbb az ülés napjáig a kerület 
honlapján közzé kell tenni. 

A PKB legfontosabb feladata, 
hogy véleményezze az éves költség-
vetési javaslatot, továbbá figyelem-
mel kísérje a költségvetési bevételek 
alakulását. Szintén a bizottság dönt 
az önkormányzati tulajdonú, bérbe 
vehető lakásokról és ezek bérleti 
díjáról. Ezenkívül gyakorolja a bérle-
mények elidegenítésével kapcsolatos 
tulajdonosi jogokat, illetve döntést 
hoz a társasház-felújításokkal kapcso-
latos pályázatokban. Mivel kerületfej-
lesztési feladatokat is ellát, a kerü-
letben lévő lakóépületeken található 
falfirkák és az illegálisan elhelyezett 
falragaszok eltávolításáról is a bizott-
ság gondoskodik.

Bemutatkozik a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság

Erzsébetváros képviselő-testülete megalakulását követően – hasonlóan az előző 
ciklushoz – három bizottság létrehozásáról döntött. Ezek tagjainak számát, feladat- és 
hatáskörét, működésük alapvető szabályait a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatában, vagyis az SzMSz-ben és az adott bizottság ügyrendjében határozzák meg. 
Az alábbiakban a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság munkáját ismerhetik  
meg, míg a Városüzemeltetési, illetve a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságról  
a későbbi lapszámokban olvashatnak. 

Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája 
BUDAPEST-FASORI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM JULIANNA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA  

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A BUDAPEST-FASORI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM JULIANNA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK 
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE  
A tervezett beruházás a Közép-Magyarországi Operatív Program „Megújuló Energiahordozófelhasználás növelése” c. konstruk-
ciójának keretében 2014.08.06. és 2014.10.31. között az Európai Unió támogatásával, az Európai regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósult meg a Budapest Fasori Református Egyházközség fenntartása alatt álló Budapest-Fasori Református
Kollégium Julianna Általános Iskolája épületében.

A „Napelemes rendszer telepítése a Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolájában” című és „KMOP-3.3.3-13-2-2013-
0017” azonosítószámú projekt elnyert támogatási összege 9.258.763,- Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 85%-a. 

A fejlesztés keretében az intézmény területén – a 33509/2 helyrajzi számú ingatlanon – olyan fotovoltaikus rendszer telepítése valósult meg,
mely közvetlenül elektromos hálózathoz csatlakozva képes elektromos áram közüzemi hálózati betáplálására. A rendszer üzemeltetése nem
igényli semmilyen fosszilis eneriahordozó felasználását, mert teljes mértékben képes fedezni a saját működéséhez szükséges energiaigényt. 

Az intézmény így a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználásán keresztül hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának,
valamint a fosszilis energia felhasználásának csökkentéséhez, jól szolgálva ezzel az energetikai és a környezeti fenntarthatóságot.   
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Felhívás
Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata fel-
hívást tesz közzé

„B” kategóriás gépjárművezetői 
engedély megszerzéséhez szükséges
oktatáson való részvételre.

Az oktatásra azok a VII. kerületi 
állandó bejelentett lakcímmel ren-
delkező középiskolások jelentkezhet-
nek, akik a 2014/2015-ös tanévben 
kezdték meg a 12. évfolyamon 
tanulmányaikat, és folyamatos 
jelleggel, életvitelszerűen Erzsébetvá-
rosban laknak.

A jelentkezési lap 2015. január 
28-tól átvehető Budapest Főváros 
VII. Kerület Erzsébetváros Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal 
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iro-
dáin (1073 Budapest, Erzsébet krt. 
6. és 1076 Budapest, Garay utca 5.).

A jelentkezési lap leadásának 
határideje 2015. március 2. (hétfő) 
17.00 óra.

További részletek  
a www.erzsebetvaros.hu 
honlapon elérhetőek.
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A bizottság minden hónapban egyszer tartja rendes ülését



 

A felújítás során az önkormány-
zat elsődleges szempontja az épület 
értékeinek megtartása volt. A csar-
nok homlokzata, tartó- és tetőszer-
kezete, illetve nyílászárói az eredeti 
állapotnak megfelelően újulnak meg. 
Az építési munkálatok munkana-
pokon 8–17 óráig tartanak, 
egyes technológiai folyama-
tok azonban megkövetelik, 
hogy 17 óra után kerüljön sor 
befejezésükre.

Az épület helyreállítá-
sának szempontjai

A helyreállításnak két alapvető 
szempontja az épület hasznosítása, 
illetve értékeinek védelme. A csar-
nok homlokzata, tartószerkezete és 
az eredeti tervből megmaradt részle-
tek megvédendők, továbbá a tetőszer-
kezetet és az eredeti nyílászárókat is 
meg kell tartani. Az épület műemlék 
jellegű értékeit megőrizve, a mai kor 
technikai lehetőségeit kihasználva ala-
kítanak ki a pinceszinten 960 m2 rak-
tárhelyiséget, 760 m2 rakodóterületet 
a földszinten, a galérián pedig 2064 
m2 értékesítő üzletterületet, vala-
mint 25 árusítóhelyet őstermelőknek. 
A szinteket lépcsők, mozgólépcsők és 
liftek kötik majd össze. 

A klasszikus piaci funkció 
megtartása

Erzsébetváros vezetése célként fogal-
mazta meg a kerület idegenforgalmi 
vonzerejének növelését és mindenek-
előtt a lakosság értékarányos, magas 
színvonalú ellátását. Mindezek érde-
kében a SPAR Magyarország Kereske-
delmi Kft. nyit áruházat a vásárcsar-
nokban, ezenkívül az ön kormányzat 
biztosítani szeretné élelmiszert 

és hungarikumokat értékesítő kiske-
reskedők és őstermelők  jelenlétét is, 
így huszonöt üzletben számos termék 
és szolgáltatás lesz elérhető az új épü-
letben:

A kereskedők, a lakosság 
kulturált és értékarányos 
ellátása a cél

A hasonló profilú kereskedelmi egysé-
gekhez viszonyítva mérsékeltebb bér-
leti díjakat állapítottak meg, így vár-
hatóan a kereskedők is érvényesíteni 
fogják a működtetési kedvezményeket, 
és jutányosabb áron lehet majd hozzá-
jutni termékeikhez. Az áruszállítás és 
deponálás, valamint a raktározás – a 
lakosság nyugalmának zavarása nélkül 
– a pinceszinten történik. A vásárcsar-
nok üzemeltetését az ERVA Nonprofit 
Zrt. díjmentesen végzi.

Épül a Klauzál téri csarnok
Tavaly augusztusban kezdődött a Klauzál téri csarnok felújítása, amely mára 25 
százalékos készültségi szinten van. Gőzerővel zajlik a közel 120 éves műemlék épület 
rekonstrukciója, hamarosan újra birtokba vehetik a népszerű vásárcsarnokot az 
erzsébetvárosiak. A műszaki átadásra várhatóan 2015 augusztusában kerül sor.
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Épül Erzsébetváros!
Városfejlesztés

1. hús-hentesáru, 

2. zöldség-gyümölcs,

3. tej-tejtermék,

4. pékáru,

5. szárnyas hús,

6. hal,

7. hungarikumnak minősülő

 élelmiszerek és italok, 

8. lángossütő,

9. pecsenyesütő,

10. önkiszolgáló vagy hagyományos 

éttermi tevékenység, 

11. ruhatisztító, cipész,  

12. szabóság,

13. ajándéktárgy,

14. gyógyszertár,

15. információs iroda,

16. őstermelői asztalok.

Az átépítés után is megmaradnak a klasszikus piacai funkciók

A népszerű vásárcsarnok hamarosan újra fogadja látogatóit
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Elkerülte a kerületet 
az ingatlanpiaci válság

Az elmúlt tíz évben nőtt az összkomfortos lakások száma, az átlag négyzetméterszám 
növekedett, és egyre több az üresen álló ingatlan. Erzsébetvárosban a legtöbb 
épület öreg téglaépület, de komfortfokozat és felszereltség tekintetében kifejezetten 
jól állnak a lakások. Ez is az egyik oka, hogy az elmúlt években az ingatlanpiacon 
kialakult válság a VII. kerületi ingatlanokat nem igazán érintette.

A Központi Statisztikai Hivatal 
közzétette legfrissebb (2011-es)  
adatait a lakásviszonyokról, 
melyeket a 10 évvel korábbiakkal 
összehasonlítva kiderül: nagyobbak 
a lakások, jobb a felszereltségük, 
ugyanakkor egyre több otthon 
áll üresen. Ebben az időszakban 
Budapesten 10 százalékkal nőtt a 
lakás állomány, és az országos adatok 
szerint, míg az átlagos lakásméret  
78 négyzetméter, addig Budapesten 
csak 65 nm. Erzsébetvárosban a leg-
több lakás 60–79 nm közötti alapterü-
letű, de csak néhány százzal kevesebb 
a 30–39 négyzetméteres garzon.

A fővárosban az átlagnál sokkal több 
kis alapterületű (40 nm alatti) lakás 
található. Itt a lakott lakások egyhar-
mada 1946 előtt épült, történelmi 
városrész lévén a VII. kerületben 
azonban az arány sokkal magasabb.

A házak kora ellenére a lakások kom-
fortfokozatának tekintetében a VII. 
kerületi ingatlanok jóknak mond-
hatók. Országosan a teljes lakásál-
lomány 61 százaléka összkomfortos, 
azaz legalább egy helyisége nagyobb 
12 nm-nél, van főző- és fürdőegysége, 
illemhelye, van villany, meleg víz és 
központi fűtés.  Erzsébetvárosban a 
legutolsó KSH adatok szerint 29 544 
lakott ingatlan van, ebből 10 339 
az összkomfortos, 17 162 a komfor-
tos (a helyiségek külön fűthetők)  és 
732 a komfort nélküli, azaz nincs 

benne fürdőszoba. A kerületben 
a csatornázottsági felszereltség szinte 
100%-os, csupán két lakás nincs 
rákötve a vízvezeték-hálózatra, és 
a lakások 10 százalékában nincs távfű-
tés vagy kazán. Az ingatlanok  
98 százaléka tégla- vagy kőépítésű, 
401 lakás épült közép- vagy nagy-
blokkból, illetve öntött betonból. 

Valószínűleg ezek a tények is szerepet 
játszanak abban, hogy az elmúlt évek 
ingatlanpiaci válsága Erzsébetvárost 
kisebb mértékben érintette. 

Míg egyes kerületekben a tulajdono-
sok jó pár millió forinttal kevesebbért 
tudták értékesíteni használt ingat-
lanjaikat 2012-ben, mint 2008-ban, 
addig a VII. kerületben alig csökken-
tek az árak.
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Aktuális

Pénzügyi stabilitás
Erzsébetváros önkormányzatának költségvetési gazdál-
kodása a célok és a lehetőségek összehangolására alapozva 
visszafogott, megfontolt.

Az adatok alapján egyértelmű az önkormányzat elköte-
le zett sége a közpénzek hatékony felhasználása irányá-
ban. Az ön kor mányzati gazdálkodás az elmúlt időszakban 
bizton ságos és kiegyensúlyozott volt, amelyet az elfogadott 
költségvetések belső egyensúlya és a fegyelmezett végrehaj-
tás garantált.

Erzsébet Terv Fejlesztési Program

Az Erzsébet Terv – a VII. kerület fejlesztési terve – egy 
átfogó, az élet valamennyi területére kiterjedő fejlesztési 
koncepció, melynek négy alappillére a városfejlesztés, a 
zöldberuházás, a megújuló gondoskodási formák, valamint 
az oktatási és kulturális programok. A terv keretein belül 
az elmúlt két év során közel 4,8 milliárd forintot biztosí-
tott az önkormányzat a kerület fejlesztésére, így bölcsődék, 
óvodák, iskolák, parkok, utak és különböző intézmények 
felújítására, valamint a térfigyelő rendszer kiépítésére.

Folyamatban lévő önkormányzati projektek
• a Klauzál téri csarnok felújítása a klasszikus piaci 

funkciók megőrzésével,
• a Csányi u. 5. szám alatt az Erzsébetvárosi Zsidó 

(Hely)Történeti Tár kialakítása.

Társasházaknak nyújtott támogatások

2013–2014 között:
• 138 társasház kapott támogatást általános társasházi 

felújításra, 
• 16 társasház kapott támogatást gázvezeték felújítására,
• 74 társasház kapott támogatást kémény- és tetőjárda-

felújításra.
2014-ben 220-an pályáztak sikeresen ablakfelújításra, 
illetve -cserére.

Legfontosabb célkitűzések

A megvalósult projektek száma igen jelentős, és a fejleszté-
sek tovább folytatódnak Erzsébetvárosban: 2015-re további 
útfelújításokat, bölcsődei, óvodai, iskolai fejlesztéseket, illetve 
a térfigyelő rendszer bővítését tervezi a kerület vezetése. 
Hamarosan véglegesíti a képviselő-testület az Erzsébet Terv 
keretében az idei évben megvalósítható projekteket és az 
egyes beruházások számára biztosított fedezet nagyságát is.

Az önkormányzat elkészítette továbbá lakásprogramját, 
mely a 2014 és 2019 közötti időszakot öleli fel, és amely 
három nagy részre osztható:
1. lakásbérlők terheinek további csökkentése,
2. lakástulajdonhoz való hozzájutás elősegítése,
3. az önkormányzat további, lakhatást elősegítő intéz-

kedései. 

Közmeghallgatás 2015
Február 10-én tartotta az önkormányzat szokásos közmeghallgatását, melynek célja, hogy 
a város vezetői és az állampolgárok személyesen vitathassák meg ügyeiket. A párbeszéd 
igen hasznosnak bizonyult, számos kérdés érkezett előzetesen és a helyszínen is a hivatal 
munkatársaihoz. Az alábbiakban Vattamány Zsolt polgármester beszámolójának rövid 
összefoglalóját olvashatják az önkormányzat intézkedéseiről, eredményeiről.

Működési hiány Működési többlet

A polgármester bejelentette: az önkor-
mányzat – tekintettel a lakosság kor  
szerinti összetételére és teherviselési 

képességére – 2015-ben sem tervez új 
adót bevezetni. A továbbiakban sem kell 

kommunális jellegű, eb-, illetve telekadót 
fizetniük az erzsébetvárosi lakosoknak.
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Az állampolgárok által feltett kérdések  
nagy részét a helyszínen megvitatták
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70. évforduló. Lassan túljutunk a Holokauszt évén, azon az 
esztendőn, amely idén áprilisban zárulóan a magyar kormány 
kezdeményezésére országosan állít emléket a második világhá-
ború alatt elhurcolt és meggyalázott zsidó honfi társaink emléké-
nek. Az MSZP frakció helyi emlékmű állítását kezdeményezte.

Hiánypótló tisztelet

tot, mégpedig oly módon, hogy 
egy év múlva, január közepén fel is 
lehessen avatni. Olyan művészek 
invitálását találnánk üdvösnek, 
akik már eddig is foglalkoztak a 
holokauszt témájával és akikről 
joggal feltételezhetjük, hogy van 
még bőven, képzőművészeti al-
kotásban elbeszélhető mondan-
dójuk a Soáról. (A Soa vagy Soá 
zsidó terminus, teljes pusztulást, 
kiirtást jelent.)

Azt írtuk az imént, hogy olyan 
helyet kell találnunk a műnek, ahol 
a hétköznapi életünk részévé tud 
válni. Nos, van is erre javaslatunk: 
úgy véljük, a Klauzál tér Nyár ut-
cai kapuja mellett húzódó nagy fa 
tövénél, a szánkózó domb mellett 
lenne a legalkalmasabb hely az al-
kotás számára. 

Meggyőződésünk, hogy önök, 
Erzsébetváros lakói egyetértenek 
a javaslattal és örömmel fogadják 
a hiánypótló emlékmű felállítását.

DEVOSA GÁBOR és KISPÁL TIBOR, 
MSZP képviselők

A mi kerületünk sajnos központja 
és szimbóluma is volt mindazon 
aljasságnak, ami Magyarországon 
történt, ezért nekünk különösen 
fontos, hogy megemlékezzünk 
történelmünk eme időszakáról, el-
sőként  is a gettó felszabadításáról. 
Úgy is fogalmazhatunk: nekünk, 
erzsébetvárosiaknak erkölcsi köte-
lességünk, hogy megfelelő emlék-
hely őrizze a gettó felszabadulásá-
nak 70. évfordulóját, olyan, ami 
emlékeztet arra, hogy soha nem 
feledkezhetünk meg temetett és 
temetetlen halottainkról. 

Ezért kezdeményeztük, hogy Er-
zsé betváros önkormányzata állít-
son emlékművet a Klauzál téren 
mindazok tiszteletére, akik e 
szörnyű kor áldozataivá váltak. 
Olyan köztéri alkotásra gondo-
lunk, amely egyfelől belesimul a 
környezetébe, a mindennapi éle-
tünk részévé válik, mégis ott van a 
szemünk előtt, kikerülhetetlenül. 
A mű elkészítésére meghívásos 
pályázat kiírására tettünk javasla-

Kemény Henrik  emlékére. 
Kemény Henrik bábművész volt. Itt 
élt közöttünk, a Vörösmarty utcában 
lakott. Számos generáció gyermekko-
rának, az országnak és lakóhelyének 
„Heni bácsija” lett. Többek között Vitéz 
László, Hakapeszi, Tücsök és Pamacs, 
Gyufa Gyuri, Sakk Matyi, Gesztenye 
Guszti és Süsü, a sárkány produkciók-
kal szegezte oda a bábszínpadra vagy 

a képernyőre mindannyiunk fi gyelmét a harmadik generációs bábművész. 
2007-ben lett Erzsébetváros díszpolgára az akkor már Kossuth díjas bábmes-
ter. Henrik bácsi haláláig alkotott annak ellenére, hogy betegség gyötörte és a 
népligeti Bódéja, művészi örökségének egy részével is lángok martaléka lett. 
A Vörösmarty utca 20. társasház lakóközösségével egyetértésben kezdemé-
nyezzük, hogy az Önkormányzat biztosítson forrást Kemény Henrik lakóháza 
homlokzatán a későbbiekben elhelyezésre kerülő emléktáblához.

DR. KISPÁL TIBOR, önkormányzati képviselő

Falk György
Falk György nem egy nagy 
ötvös dinasztia leszármazott-
ja. Ötvös lett, mert annak ta-
nult. Békebeli mesterember, 
vasalt ingben, kék köpenyben 
áll a varázslatos kis műhely 
közepén, és az orrára csúszta-

tott szemüveg mögül éppen egy karkötőt nézeget. 
1943-ban állt be inasnak, 1947-ben lett segéd. A 
háború alatt egyre keve sebb lett a nemes anyag, ne-
hezen ment az üzlet. 1949-ben 3 évre elvitték kato-
nának. 1967-ben tette le a mestervizsgát. 1969-ben 
nyitotta meg első üzletét a Gozsdu-udvarban. 2002-
ben költöznie kellett, a Gozsdu udvar felújítási mun-
kálatai miatt. Várnia kellett, és nem is keveset az új 
műhelyre. Aztán egy megüresedett üzletben kialakí-
totta saját műhelyét. Azóta folyamatosan dolgozik a 
Wesselényi utca 11. szám alatti műhelyben az érdek-
lődők csodálatára és közmegelégedésre.

Krieger Artúr
1989-től az Erzsébetvárosi 
Iparkamara elnöke, Aranyko-
szorús kárpitos mester, a mai 
napig az országos kárpitos 
mestervizsga bizottság elnö-
ke, a „Mesterség Nemzedéke-
ken Át” szakmai díj alapító-
ja. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan részt vett 
Erzsébetváros közéleti és gazdasági folyamatainak 
alakításában. Aktív közreműködője volt az önkor-
mányzat és a kerületi gazdasági élet összehangolásá-
nak. Erzsébetvárosban mindig megbecsült szakem-
ber és jeles közéleti személyiség volt. A most 75 éves 
mester ma már nem vesz részt a közéletben, de követi 
annak minden rezdülését. És persze gyakorolja szak-
máját, ahogy az nála természetes: felsőfokon.

A mi mestereink
Kerületi díjak adományozása. Erzsé-
betváros mindig büszke volt azokra, akik 
életpályájukkal, munkásságukkal sokat tet-
tek az itt élőkért illetve öregbítették Erzsé-
betváros hírnevét. A februári testületi ülé-
sen is díjak adományozásáról döntöttek. Az 
MSZP frakciója Falk György ötvösmestert 
„Erzsébetváros Mestere” díjra és Krieger 
Artúrt, az Erzsébetvárosi Iparkamara elnö-
két, Aranykoszorús kárpitos mestert „Pro 
Urbe Erzsébetváros” díjra javasolta.
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Segélyezés saját zsebből. A Parlament által tavaly elfogadott szo-
ciális törvény lényegében teljesen átrajzolja a szociális ágazatot. A helyi 
lakosokat is érintő alapvető változás, hogy a szociális támogatással való 
ellátás önkormányzati hatáskörbe kerül. 

Magukra hagyott 
önkormányzatok

eshetnek azok, akiknek kevesebb, 
mint 5 évük van hátra a nyugdíjig. 
Az MSZP Erzsébetvárosi Szerve-
zete az új rendelet életbe lépését 
követően is kezdeményezni fogja 
egyes támogatási formákban adha-
tó ellátás növelését.

Tekintettel arra, hogy a szociális 
törvény és a helyi rendelet meg-
változása, szigorodása Erzsébet-
városban is azokat érinti jelentős 
mértékben, akik naponta küzdenek 
megélhetési, létfenntartási gondok-
kal, az MSZP frakció és a kerületi 
MSZP minden olyan erzsébetvá-
rosi lakó számára segítséget, taná-
csokat nyújt az új szabályok alkal-
mazásához, akik ezt igénylik. 

Erzsébetvárosban 2015. március 
1-el lép életbe a szociális ellátások és 
szociális szolgáltatások igénybevé-
telének helyi szabályozásáról szóló 
helyi rendelet. Ez a törvényi válto-
zásokból kiindulva meghatározza az 
ellátottak körét, az ellátottak jogait 
és kötelezettségeit, az átalakított el-
látási rendszer működését, valamint 
azokat az eseti, átmeneti vagy tartós 
élethelyzeteket, amelyekben az ön-
kormányzat támogatást nyújthat az 
azokra jogosultak részére.

Létfenntartással kapcsolatos prob-
lémát jelenthet sokak számára a meg-
szűnő úgynevezett rendszeres szo-
ciális segély. A jogosultak köréből a 
kormánydöntés következtében ki-

 » 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 Lakos-
sági Piros Pont irodában.  (Budapest VII. Dob 
u. 65.), és minden hónap második péntekén 
14:00-16:00-ig, a Király 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. Ezért időpont 
egyeztetés miatt kérem hétköznap 8.00-16.00 
között hívjon az alábbi telefonszámok valame-
lyikén. Mobil szám: 06-30-900-33-11, ha ezen 
a számon nem tud elérni, kérem hívja az MSZP 
frakció titkárságát a 462-3106-os telefonszá-
mon, ahol kollégáink szívesen állnak rendelkezé-
sükre. Megtisztelő bizalmát ezúton is köszönöm!

Az MSZP-frakció 
költségvetéshez be-
nyújtott módosító 
indítványai első-
sorban a társasházi 
valamint a szociális 
problémák megol-
dására tettek javaslatot, ám idén több, 
kisebb volumenű, viszont a lakosság 
és a fejlesztések szempontjából mégis 
fontos indítvány is benyújtásra került. 
Devosa Gábor frakcióvezető az aláb-
biakban foglalta össze az MSZP-s 
prioritásokat. – A legfontosabb nyil-
ván számunkra is a rászoruló lakosság 
szociális-, és a társasházi felújítások 
pályázati támogatása, ám módosító 
indítványaink között nagyon sok 
olyan található, ami a hétköznapok 
elviselhetőségéhez, gyermekeink fej-
lődéséhez nyújt elfogadás esetén se-
gítséget. A társasház-felújítások szá-
munkra elsődleges szempont, ezért 
javasoltuk az eredeti költségvetési té-
tel megemelését a vissza nem téríten-
dő támogatások sorában 30 millió, a 
kölcsön soron 25 millió forinttal. A 
helyi szociális rendelettel kapcsolat-
ban dr. Kispál Tibor képviselőtársam 
nyilatkozott már ezen lapszámban, 
ezt a témát külön itt nem érinteném, 
csak egyetlen tételsorral, miszerint 
a gyógyszertámogatás keretössze-
gét – 10 millió forinttal – 15 millió 
éves összeghatárra javasoltuk emelni. 
Röviden a kisebb tételsorokat érintő 
ám annál nagyobb lakossági réteget 
érintő módosító indítványaink értel-
mében 4 millió forinttal javasoltuk 
megemelni a kerületi gyermekek 
színház program támogatását, azzal, 
hogy egészüljön ki a lehetőség a cir-
kusz látogatással is. A sportfeladatok 
címsorban óvodásaink és iskolásaink 
úszásprogramjának támogatását, va-
lamint korcsolyaoktatással való kibő-
vítését javasoltuk. A képviselő testület 
a módosító indítványokat elfogadta. 

„ Az MSZP 
frakció és a 
kerületi MSZP 
minden er-
zsébetvárosi 
lakó számára 
segítséget nyújt 
az új szabályok 
alkalmazásá-
hoz, akik ezt 
igénylik. „

dr. Kispál Tibor

MSZP-s 
módosítók a 
költségvetéshez

Devosa Gábor
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A közösségi terek védelme. A játszóterek megtisztítását és megfelelő őrzését kezdeményezi Stum-
mer János, Erzsébetváros job bikos önkormányzati képviselője.

Tiszta játszótereket 
Erzsébetvárosnak!

Elárvult játszótér a Kazinczy utcában

gyerekek egészsége és biztonsága 
minden más szempontot felülír, 
és ennek gyakorlati megvalósításá-
ban az alapítvány nagy segítséget 
tudna nyújtani.

Stummer lapunknak elmondta, 
a rendpárti Jobbik mindig is nagy 
fi gyelmet fordított az élhető kör-
nyezet megteremtésére, ezért is sze-
repelt a párt önkormányzati válasz-
tási programjában külön pontban 
a játszóterek tisztasága. Bizonyítva, 
hogy nem a szavak, hanem a tettek 
számítanak, minden évben meghir-

detik a Szedd és Tedd! szemétgyűj-
tő akciót.

– Nagyon fontos, hogy ne csak 
játszótereink tisztán tartására, ha-
nem hozzáférhetőségére is ügyel-
jünk, ezért mindent meg kell ten-
nünk annak érdekében, hogy az oda 
nem illő, cigarettázó, alkoholizáló 
elemek messze elkerüljék a gyerme-
kek számára fenntartott területeket – 
nyilatkozta a képviselő, aki különösen 
az Almássy teret látja problémásnak, 
de mint mondta, minden közösségi 
teret egyforma védelem illet meg.

 » Kilencvenedik születésnap
Egy emberöltő nagyon sok év, hivatalosan 
25-35 évet foglal magába. Nagyon kevesen van-
nak, akik elmondhatják magukról, hogy 3 ember-
öltőnyi esztendőt megéltek, történelmi viharokat, 
családi örömöket, bánatokat, történelemkönyvnyi 
emléket hordoznak magukban. Dr. Heszlényi Jó-
zsefné azon szerencsés emberek közé tartozik, 
akiknek megadatott, hogy a 90. születésnapjukat 
szerető családjuk körében ünnepelhessék. A Rá-
kóczi úton élő erzsébetvárosi nénit a decemberi 
jeles nap alkalmából a körzet képviselője, Ujvá-
ri Kövér Mónika is köszöntötte. Mi is kívánunk 
egészséget, boldogságot a szépkorú hölgynek!

– Hamarosan itt a tavasz, és egyre 
többen szeretnénk gyermekeinket, 
unokáinkat kivinni a szabadba az 
Almássy, a Klauzál vagy épp a Ka-
zinczy utcai játszótérre. A kikap-
csolódást azonban könnyen elront-
hatják az eldobált cigaretta csikkek, 
törött üvegek, injekciós tűk. Még 
ha a tereket tisztán is tartják, a gye-
rekek akkor sincsenek teljes bizton-
ságban – mondta Stummer János. 

Az állati ürülék, szőr és madár-
tollak mellett a homokozók dúskál-
nak a baktériumokban, vírusokban, 
férgekben és penészgombákban. A 
Tiszta Homokozóért Alapítvány 
egy olyan németországi módszer 
meghonosításáért küzd, amelynek 
lényege, hogy a homokot többszö-
rösen átforgatják, kiszitálják, majd 
1200-1400 °C-on elégetik az em-
berre veszélyes kórokozókat.

Mivel Magyarországon nincs 
általános szabályozás, az önkor-
mányzat saját hatáskörben dönt 
a játszóterek tisztán tartásáról. 
Stummer János önkormányzati 
képviselő a februári képviselőtes-
tületi ülésen a német minta alkal-
mazására tett javaslatot. Fontos 
ügyről van szó, a kerületben lakó 

A Jobbik Ifjú-
sági Tagozat 
által szervezett 
Szedd és Tedd! 
szemétgyűjtési 
akcióban tavaly 
nyáron több, 
mint 100 tele-
pülés vett részt, 
ahol a kör-
nyezettudatos  
lakosság bevo-
násával sikerült  
a környezetet 
kicsit tisztábbá 
varázsolni. 

 » Fogadóóra

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

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

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

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

lmp7ker?ref=hl

Stummer János
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A sokszínű kerület. Egyetlen olyan képviselője van Erzsébetvárosnak, akit 6. alkalommal is egyéni kép-
viselőjükké választottak a lakók. Molnár Istvánt a képviselő-testület jelen ciklusbeli munkájáról kérdeztük.

Az új önkormányzati ciklus elé

alpolgármester, két új frakció és 
három függetlenként dolgozó kép-
viselő, a kép tehát nagyon színes, 
pontosan mutatja Erzsébetváros 
sokszínűségét, az itt élők különbö-
zőségét. A tavalyi esztendő három – 
országgyűlési, Európa Parlamenti és 
önkormányzati – választása mind-
annyiszor megmutatta, szinte azo-
nos eredményekkel, hogy minden, 
az önkormányzatban képviselettel 
bíró szervezetnek, iránynak van tá-
mogatottsága, létjogosultsága.

Az új felállás nagy lehetőség és 
egyben nagy felelősség is a testüle-
tünk 17 tagja számára. Senki nem 
mondhatja, hogy eleve ő a több-
ség, vagy ő a kisebbség. A többség 
az lesz, akinek pozitív, a lakosság 
érdekeit, kéréseit fi gyelembe vevő 
és közvetítő javaslatait a képvi-
selők többsége támogatni tudja. 
Az egymásra utaltság, a közös 
gondolkozás és cselekvés kény-
szere nagyon sok pozitív energiát 
szabadíthat fel, és biztos vagyok 
benne, hogy ez Erzsébetváros la-
kóinak érdekeit szolgálhatja, szol-
gálja majd.

A követező országgyűlési válasz-
tásokig három, kampányok nélküli, 
remélem békés esztendő követke-
zik. Szerintem a képviselőknek egy 
feladatuk van, Erzsébetváros lakói 
érdekében dolgozni, a fejlődő, gaz-
dagodó, szépülő kerületért. Én így 
gondolom, így fogok dolgozni.

– Erzsébetváros önkormányzati éle-
tében egy új, izgalmasnak és érde-
kesnek ígérkező korszak kezdődik. 
Sok minden lesz más, mint eddig. 
Az újdonságként öt évre választott 
képviselő testületben ugyanis 1990 
óta először nincs egyedül többség-
gel bíró szervezet, szövetség.

Tíz szervezet, párt jelöltjei kerül-
tek a képviselő-testületbe úgy, hogy 
a tagok fele kicserélődött, és sokan 
most először ülnek közöttünk. Van 
új bizottsági elnök, van három új 

„ Szerintem a 
képviselőknek 
egy feladatuk 
van, Erzsé-
betváros lakói 
érdekében dol-
gozni, a fejlődő, 
gazdagodó, 
szépülő kerüle-
tért. „

Senki nem maradhat fűtés, melegvíz, gázszolgáltatás nélkül. A Szövetség az Európai Erzsé-
betvárosért frakció, valamint Moldován László képviselő rendkívüli képviselő-testületi ülést kezdeménye-
zett február elején, melynek témájául a kerületi társasházak felújításának fi nanszírozását jelölték meg. 

Rendkívüli ülés a társasházak felújításáról

A rendkívüli testületi ülést a helyi ön-
kormányzatokról szóló törvény értel-
mében a képviselő testület egynegye-
dének kezdeményezésére 15 napon 
belül össze kell hívnia a polgármester-
nek. A Nagy Andrea, Németh Gábor, 
Szücs Balázs, Ujvári-Kövér Mónika, 
valamint az LMP-s Moldován László 
kezdeményezésére megszervezett ülés 
szükségességét az alábbi indoklással 
támasztották alá a fenti képviselők.

– 2006-2010-hez képest meg-
szűntek a vissza-nem-térítendő tá-
mogatások, a társasházak állaga pe-
dig csak tovább romlott. A kormány 
legújabb kezdeményezése, az „Ott-

hon melege” elnevezésű pályázat, 
csak az 1946 után épült társasházak 
felújítására érvényes – mondta Nagy 
Andrea képviselő lapunknak. 

A rendkívüli ülést délután fél 2-re, 
míg a rendes ülést aznap délután 2 
órára hirdette meg a polgármester.

– A rendkívüli testületi üléshez 
kapcsolódó határozati javaslataink 
célja egy ad-hoc bizottság létrehozása 
a szakma és a politika résztvevőivel. 
A szóban forgó bizottság reménye-
ink szerint egy hosszú távú cselekvé-
si tervet tesz le a képviselő-testület 
asztalára – májusra – a társasházak 
állagromlásának megállítására és a 

felújítási munkálatok elvégzésére, 
továbbá kivizsgálja, hogy milyen jö-
vőbeni költségvetési forrásokat lehet 
átcsoportosítani egy fenntartható 
társasház felújítási alap létrehozásá-
ra, valamint kidolgoz egy javaslatot 
a felújítási alap vissza-nem-térítendő 
támogatást nyújtó új pályázati rend-
szerének részleteivel. Tehát Erzsébet-
város végre egy hosszú távú, kiszámít-
ható társasház-felújítási koncepcióval 
fog rendelkezni, hogy a közös képvi-
seletek, tulajdonosközösségek meg-
nyugtatóan tudják tervezni házuk 
jövőjét, költségeit. – nyilatkozta az 
ülés előtt Ujvári-Kövér Mónika.

Régi lakossági igény teljesült, amikor 
újabb konténeres fasor került kihe-
lyezésre a tavaly átadott Almássy tér 
térkővel borított részén.  Az idei költ-
ségvetés elfogadása után további 
lehetőség nyílik a zöldfelületek növe-
lésére, kérem jelezzék felém igénye-
iket, a molnar.istvan@erzsebetvaros.
hu email címre, vagy a 462-31-37-es 
telefonszámon.

Molnár István

„ Erzsébetvá-
ros végre egy 
hosszú távú, 
kiszámítható 
társasház-fel-
újítási koncep-
cióval fog ren-
delkezni, hogy 
a közös képvi-
seletek, tulajdo-
nosközösségek 
megnyugtatóan 
tudják tervezni 
házuk jövőjét, 
költségeit. „
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70 éve szabadult fel a pesti gettó. A pesti gettó felszabadításának 70. évfor-
dulójáról emlékeztek meg a Dohány utcai zsinagógában január közepén. A gyászmegemlé-
kezésen részt vett dr. Oláh Lajos (balra) országgyűlési képviselő, a körzet képviselője Ujvári-
Kövér Mónika is, valamint Szücs Balázs a Szövetség az Európai Erzsébetvárosért frakció 
vezetője és Moldován László LMP-s képviselő. – 70 éve szabadult fel a budapesti gettó, és 
akkor 3 ezer temetetlen holttest fogadta a Vörös Hadsereg felszabadító katonáit. A Mazsihisz 
és a budapesti hitközség azóta emlékezik meg a történtekről – mondta Heisler András, a Ma-
gyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke a megemlékezésen, melyen részt vett töb-
bek között a felszabadító hadsereg két volt katonája is. A 90 év fölötti veteránoknak Sommer 
Katalin (jobbra) és Hoff mann Tibor holokauszt túlélők adtak át emlékplaketteket. 

egyik legfőbb eleme volt a társashá-
zakra szánt felújítási alap megemelé-
se, ennek 102 milliós összegét mó-
dosító javaslatukban megdupláznák 
közel 200 millióra, aminek nagyobb 
része vissza-nem-térítendő támoga-
tás lenne. Ugyanígy javasolták a ké-
ményfelújításra, gázfelújításra és te-
tőjárdákra szánt pályázati összegek 
érezhető emelését több millióval. 
Ugyancsak célként lebegett előt-
tük az önkormányzati bérlakások 
lakbérének csökkentése, valamint 
a „bulinegyedben” a zajszennyezés 
felmérésére és zajtérkép elkészítésére 
szánt összeg beemelése, amely egy 
hosszú távú program első lépése. Tá-
mogatják a kerületi rendőrség, külö-

nösen a járőrszolgálat megerősítését, 
illetve kerületi polgárok és civil szer-
vezetek számára jogsegély-, valamint 
könyvelési, pénzügyi tanácsadás 
létrehozását. Jelentősen emelnék a 
kerületi tehetséges diákok támoga-
tására kiírt pályázati pénzt. 

– Reméljük, hogy módosító ja-
vaslatainkat nem csak a Fidesz, ha-
nem a többi ellenzéki képviselő is 
tudja támogatni, hiszen mindezekre 
fedezetet olyan költségvetési tételek-
től vettünk el, amelyek teljesen feles-
legesek és pazarlóak voltak, például 
több tízmilliós ügyvédi költségeket 
és szakértői díjakat kurtítottunk 
meg – foglalta össze Nagy Andrea 
önkormányzati képviselő.  

A szegénység, a kilátástalanság nőtt 
a társadalomban, de több segélye-
zési formát már nem támogat az ál-
lam, az önkormányzatoknak szánt 
állami támogatás szinte teljesen 
megszűnik. Ez a fejlemény óriási 
terhet rakott az önkormányzatokra 
és nagyon beszűkítette a pénzügyi 
lehetőségeket.

Természetesen ki is jelölte a Szö-
vetség az Európai Erzsébetvárosért 
frakció számára az egyik legfőbb 
prioritást: mindent meg kell tenni, 
hogy a kerületi lakosok mindezek-
ből a szociális megszorításokból 
minél kevesebbet vegyenek észre, 
ehhez megfelelő anyagi források áll-
janak készen. Választási programuk 

Igazságosabb költségvetésért
Szövetség az Európai Erzsébetvárosért frakció véleménye szerint nehéz helyzetbe kerültek a 
magukra hagyott önkormányzatok. A több éves negatív irányú tendencia márciustól – a szociális segélye-
zés teljes átalakításával – egy újabb szakaszához érkezik. 

„ Mindent 
meg kell tenni, 
hogy a kerületi 
lakosok a szo-
ciális megszorí-
tásokból minél 
kevesebbet 
vegyenek 
észre. „

Nagy Andrea

 » Szövetség az Európai 
     Erzsébetvárosért frakció 

UJVÁRI-KÖVÉR MÓNIKA 
 Időpont: minden hónap első hét-
fője 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 között • Tele-
fon: 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

Bejelentkezés: Szilárdi Olga frak-
ciótitkárnál a 462-3214-es tele-

fonszámon munkaidőben.
A fogadóórák helyszíne: 1073 

Budapest, Erzsébet krt. 6., Polgár-
mesteri Hivatal, 218-219. szoba.
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Lehet másképpen is
Egyenlő esélyek a vállalkozóknak. Az LMP 
képviselőjének a költségvetés tervezésekor saját, 
önálló javaslatai voltak a testület felé. A költségve-
tés vitáját mindig hosszas tárgyalások előzik meg, 
hogy mi fér a büdzsébe, az komoly számolgatások 
eredménye. Moldován László képviselőt arra kér-
tük, foglalja össze a legfontosabb ajánlásait. 

– A 2015. évi kerületi költ-
ségvetéssel kapcsolatban el-
várásom, hogy konszolidált, 
hiány és hitelfelvétel nélküli, 
lehetőleg működési többletet 
előirányzó legyen. A szociális 

területet érintő jogszabályi vál-
tozások nagyobb mozgásteret 
biztosítanak Er zsébetváros 
szá mára. Véleményem szerint 
ennek az az oka, hogy a kor-
mányzat kevesebbet szán erre 
a területre, konkrétan a szegé-
nyebb lakosság ellátására, és 
részben az önkormányzatokra 
tolja az elesettek támogatásá-
nak felelősségét. Szerencsére 
kerületünk abban a helyzetben 
van, hogy biztosítani tudja a 
„legalább az előző évihez” ha-
sonló színvonalú ellátást, és ez 
a döntések meghozatalakor el-
sődleges számomra. 

Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a társasházak felújítása 
energiahatékonysági beruhá-
zásokkal is összekapcsolód-

jon, mert így lehetne haté-
kony módon a lakók rezsijét 
csökkenteni. 

Szeretném elérni azt, ami 
az előző négy évben nem si-
került, hogy minden vállal-

kozó egyforma esélyekkel 
in dulhasson támogatásért, 
ne csak azok, akik bizonyos 
holdudvarhoz tartoznak. 
Saját javaslatok
1. A civil szervezetek pályázati 

keretét 5 millió forinttal emel-
ném meg.

2. Általános kerületi életminő-
ségi állapotfelmérést sze-
retnék a kerületi lakosokról 
– 10 millió forint.

3. A kerületi növényesítési 
pályázatot közösségi ker-
tek létrehozásával kötném 
össze, ezért a keretet meg-
emelném 4 millió forinttal.

4. Tűzfal-növényesítésre 6 mil-
lió forintot irányoznék elő.

5. Kerületi közbeszerzési sza-
bályzat módosítása.

Molnár István immár 5. 
alkalommal képviseli a tes-
tületben az Almássy tér és 
környéke lakóit. A lakók és 
képviselőjük közvetlen kap-
csolata nem csak a bizalom-
ról szól, hanem személyes 
ismeretségről is. Mire követ-
kező lapszámunk meg  jelenik, 
Molnár István körzetében 
az érdeklődők valószínűleg 
már pontosan tudni fogják, 

hogy miről döntött a testület a költségvetésben a választókörzetet 
érintően. – A február 18-i testületi ülésen került sor a kerület életét 
alapvetően befolyásoló 2015. évi költségvetés elfogadására. Ahogy a 
mellékelt képen is látható, van még mit tennünk Erzsébetvárosért. A 
költségvetéshez számos, önöknek megígért módosító javaslatot nyúj-
tottam be. Ezeket az önök kérései, elvárásai valamint igényei alapján, 
de mindig a költségvetés lehetőségeit fi gyelembe véve készítettem 
elő. A részletekről, valamint a lapzárta utáni döntés eredményéről a 
következő lapszámban tájékoztatni fogom körzetem lakóit – mondta 
Molnár képviselő a költségvetés vitája előtti kérdésünkre. 

A lakóimat képviselem

Stummer János, a Jobbik jelöltjeként, listás kép-
viselőkét jutott a képviselő-testületbe. A költség-
vetés előkészítése során elsődleges szempont-
ként a lakók, a vállalkozók, a társasházakban 
élők érdekeit tartotta szem előtt. 

– Erzsébetvárosban a korábbi választások-
hoz képest lényegesen többen szavaztak a 2014-es önkormány-
zati választáson a nemzeti radikális Jobbik jelöltjeire, mint tették 
azt korábban – mondta Stummer János a döntés-előkészítés so-
rán. – Ennek a kiállásnak köszönhetően a korábbiakhoz képest 
immár lényegesen több beleszólásunk van a kerületi költségvetés 
sorainak alakításába. Amikor arra teszünk majd javaslatot, hogy 
mely célokra költsön az eredetileg tervezettnél többet 2015-ben 
a 7. kerületi önkormányzat, két fontos szempontot mérlegelünk: 
egyrészt javul-e ezektől a javaslatoktól az erzsébetvárosiak élet-
minősége, másrészt javaslatunk összhangban van-e 2014-es vá-
lasztási ígéreteinkkel.

Amennyiben ezekhez igazodva megtaláljuk a megfelelő költ-
ségvetési sorokat, minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, hogy 
a tervezettnél több pénz jusson társasház-felújításra, fi atalok te-
hetséggondozására, civil szervezetek támogatására, vagy épp a 
munka világába visszatérni szándékozók megsegítésére.

Fiatalok, civilek, vállalkozók 
érdekképviselete
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A kerület életének alakításáról. Erzsébetváros képviselő-testületében Moldován László testesíti meg az 
LMP-t, mint listán bejutott tagja a testületnek. A munkát immár 2. ciklusban végző politikus az ellenzék tagjaként 
dolgozik a kerületért, ebben a ciklusban a Fenntartható Fejlődésért tanácsnoki pozíció feladatait is felvállalva. 

Fenntartható fejlődést

az önkormányzat érdekeit is szolgál-
ja, ám törekedni kell, hogy valóban 
a szakmailag legkompetensebb és 
legelőnyösebb ajánlatot tevő vállal-
kozók nyerjenek a közbeszerzéseken. 
Jelenleg 8-10 cégből válogatnak meg-
hívásos alapon, pedig véleményem 
szerint nyílt eljárás alkalmazásával 
alacsonyabb árakat lehetne elérni és 
egyébként is véget kell venni a „jó 
helyen lévő” vállalkozók helyzetbe 
hozásának. Fontos, hogy a kerületi 
lakók részt vehessenek a kerület éle-
tének alakításában. Ezért javaslom, 
hogy a döntés-előkészítésbe és a dön-
tésekbe sokkal erőteljesebben vonjuk 
be a helyieket, hogy valóban magu-
kénak érezhessék lakóhelyüket. Fen-
tiek egyébként irányt mutatnak az 
önkormányzat átláthatóbb, demok-
ratikusabb működéséhez, amivel 
kapcsolatban már tapasztalhatunk 
pozitív fejleményeket. Nem csak 
közbiztonsági kérdés, hogy a rom-
kocsma-negyedben lakók pihenéshez 
való jogát biztosítani tudjuk, ezzel 

Bár 2010-től vagyok önkormányza-
ti képviselő, de most nyílik először 
lehetőségem az Erzsébetváros új-
ságban kifejteni elképzeléseimet – 
mondta Moldován László. 

–Szeretném elérni, hogy radikáli-
san növekedjen a zöldfelület ke rü-
le tünkben, kiegészítve energiahaté-
konysági változtatásokkal és az 
át menő forgalom korlátozásával is. A 
vállalkozások támogatása a lakosság és 

kapcsolatban hathatós intézkedéseket 
tegyünk. Ebben a kérdésben minden 
megoldásra törekvő javaslatot végig 
kell gondolnunk, mert az ott élők 
számára ez napi probléma. Az üresen 
álló telkek, üzlethelyiségek és lakások 
hasznosítására, a Garay téri piac va-
lóban működővé tételére javaslom, 
hogy szakemberek bevonásával dol-
gozzon ki az önkormányzat koncep-
ciót. Tarthatatlan állapot, hogy bezárt 
üzlethelyiségek sora, üresen kongó 
bevásárlóközpont jellemezze a főváros 
egyik belső kerületét. A kiadatlan üz-
lethelyiségek veszteséget termelnek, 
ezen el kellene gondolkozni. 

Fentiek mellett nagyon fontos-
nak tartanám a kerületben tevékeny-
kedő civil szervezetek, kulturális 
társulások támogatását, mint közös-
ségépítő szervezetekét, és nagyon 
szeretném elérni, hogy a Városliget 
múzeumnegyeddé változtatása leke-
rüljön a napirendről, úgy, hogy a li-
get rekreációs, sport célú megújítása 
teljes mértékben megvalósuljon. 

Lenni is és élni hagyni a buline gyed-
ben. Minden bizonnyal elsősorban a 
legbelvárosibb részen élőket érinti a 
probléma, miszerint a kultúrnegyed 
nem csak a magas színvonalú ren-
dezvények, kiállítások helyszíne, de a 
szórakozni vágyók, turisták kedvelt 
célterülete is. Azzal a problémával, 
amit a lakók megélnek ezen a terüle-
ten, szembesül az önkormányzat is, 
ám az elmúlt évek során komolyabb 
változás nem volt tapasztalható. Dr. 
Oláh Lajos, a kerület országgyűlési 
képviselője a választásokkor támo-
gatásáról biztosította a lakosságot, 

és több kezdeményezéssel is élt az il-
letékes minisztériumok felé, többek 
között a nemdohányzók védelméről 
szóló törvény lehetséges módosítá-
sával, hogy ne az ablakok alatt dohá-
nyozzanak az ide látogatók, továbbá 
találkozott Pintér Sándor belügymi-
niszterrel is, hogy központi költség-
vetési pénzt kérjen a negatív hatások 
csökkentésére. 

Remélhetőleg a kezdeményezé-
sekkel kapcsolatban pár héten belül 
választ is kap a kerület képviselője, 
így a fejleményekről mihamarabb 
beszámolhatunk.

Van aki ott szórakozik, 
van aki ott lakikMolnár István képviselő, ahogy az elmúlt években, 

továbbra is részt kíván venni választókerülete társas-
házainak közgyűlésein. Kéri önöket, hogy az össze-
hívással egyidejűleg jelezzék a közgyűlés időpontját 
elérhetőségein! 

Társasházi közgyűlésen

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

 » Elérhetőségek

Moldován 
László

Erzsi_februar.indd   8 2015.02.22.   19:59:59

21AKTUÁLIS

ERZSÉBETVÁROS » 2015 FEBRUÁR

Egyhangú igennel 
fogadta el a képvi-
selő-testület a tavaly 
év végi testületi ülé-
sen a Szövetség az 
Európai Erzsébet-
városért frakció ál-
tal benyújtott mó-
dosító indítványt. A javaslat alapján 
az építményadó rendelet módosítá-
sából adódó növekményt kizárólag 
társasház-felújítási alapra, valamint 
a köztisztasággal kapcsolatos költ-
ségek fi nanszírozására és szociális 
támogatásokra fordítja a hivatal. 
Ugyanezen határozati javaslatban a 
képviselő-testület döntött arról is, 
hogy a 2016-os adóévben az épít-
ményadó mértékét 1852 Ft/nm ár-
ban maximalizálja. 

– Javaslatunk indoklásában hang-
súlyoztuk: a kerületi vállalkozások 
jövőbeni kiadásainak kiszámítha-
tóságát és üzleti tervezését segíti, 
valamint az elköltés célterületeinek 
meghatározásával az önkormányzat 
gazdálkodásának átláthatóságát nö-
veli a testület elfogadó határozata – 
számolt be Németh Gábor képviselő.

Senki sem éhezhet 
Erzsébetvárosban!

Levelükben megfogalmazódott, 
hogy az UNICEF felmérései szerint 
Magyarországon több tízezer gyer-
mek éhezik és legalább 130 ezren 
alultápláltak, valamint a gyermekek 
mintegy felét veszélyezteti a szegény-
ség és a társadalmi kirekesztettség. 

Levelükben felkérték a kerület 
polgármesterét arra, hogy mérje fel 
mennyi gyermek éhezik ma rend-
szeresen Erzsébetvárosban, valamint 
mit tudunk tenni folyamatos ellátá-
suk érdekében? Intézményvezetők-
kel való egyeztetéseik során azt a vá-
laszt kapták, hogy Erzsébetvárosban 
is vannak nehéz sorsú gyermekek 

akik ingyenes étkeztetésben részesül-
nek, de éhezőről nem tudnak. Ellátá-
suk a kerületi ügyeleti rendszerben a 
szünidőben is megoldott.

– Folytatjuk olyan megoldási 
javaslatok kidolgozását kerületi in-
tézményekkel, civil szervezetekkel, 
egyházakkal egyeztetve, amelyek a 
gyermekek másik – ha nem a leg-
fontosabb – életterét, a családot 
erősíti meg és még hatékonyabban 
segíti őket egy esetleges válság ide-
jén” – árulta el lapunknak Szücs Ba-
lázs frakcióvezető, az egyházi és civil 
szervezetek tanácsnoka. Az eredmé-
nyekről később számolunk be.

A Szövetség az Európai Erzsébetvárosért frakció 4 tagja a ka-
rácsonyi szünetet megelőző napokban levélben fordult Vattamány Zsolt 
polgármester felé, a kerületben élő szegény sorsú gyerekek közétkezteté-
sével kapcsolatban. 

Közmeghallgatás. Február 15-én a Fasori Evangélikus Gimnázium adott ott-
hont az idei közmeghallgatásnak. A lakossági párbeszéd ezen fóruma tulajdonképpen 
egy nyilvános testületi ülés, amikor a lakosság kérdéseire is válaszol az önkormányzat és 
a hivatal vezetése. Iván Géza, az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetségének elnö-
ke kérésére Szücs Balázs egyházi és civil szervezetek tanácsnoka elmondta, hogy fontos 
feladatának tekinti a rendszeres és élő kapcsolattartást a felekezetek, civil szervezetek és 
az önkormányzat között, amely az utóbbi években igencsak meggyengült. Képünkön 
Szücs Balázs, Ujvári-Kövér Mónika, Moldován László és Stummer János képviselők az 
ülés első napirendi pontjaként elhangzó polgármesteri összefoglaló alatt.

Tervezhető 
vállalkozói 
kiadások

 » Méltó emléket 
     Janikovszky Évának!
Ez a név generációk számára ikon 
jellegű, több korosztály nőtt fel és 
még valószínűleg fog is felnőni köny-
veit, írásait olvasva. Janikovszky Éva 
Erzsébetvárosban élt, itt alkotta vi-
lághírű műveit, ennek a kerületnek 
állított emléket, és mutatott példát. 
Illő, hogy mi is méltón emlékez-
zünk rá. Ezért fordult dr. Oláh Lajos 
a kerület parlamenti képviselője 
Vattamány Zsolt polgármesterhez, 
javasolva, hogy Erzsébetvárosban 
közterület, utca vagy park, valamint 
egy szobor állítson emléket a mél-
tán neves írónőnek.  

Szücs Balázs

Németh Gábor
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A téli szünet utáni első napon idézték 
fel a tanárnő emlékét az iskolaudvaron, 
ahol korábbi osztályai, volt tanítványai 
is búcsút vettek tőle, és mindenki gyúj-
tott érte egy mécsest, melyek később 
a Madách-szobornál is égtek. 

 „Nagyon igényes és lelkiismeretes 
volt a szakmai munkájában, emellett 
pedig jó ember volt” – fogalmazott 
Kun Ágnes német–történelem–filozó-
fia szakos tanár. 

 „Pallanek Éva elvesztése az egész 
iskolát megrázta, 16 évig tanított 
nálunk, a német munkaközösség és 
a közalkalmazotti tanács vezetője volt, 
és sokáig irányította az osztályfőnöki 
munkaközösséget is, fontos szerepe 
volt mind az iskola közösségi életében, 
mind a diákok erkölcsi nevelésében, 
valamint az osztályfőnökök koordi-

nálásában” – tette hozzá Mészáros 
Csaba, az iskola igazgatója.

„Mint a barátja tudom, hogy nagyon 
sokszor kételkedett önmagában. 
Annyira szeretett volna tökéletesen 
teljesíteni, hogy sokszor nem is vette 
észre, milyen közel jár hozzá. Az első 
időszakban a gyerekek őt nagyon szi-
gorúnak, ridegnek hitték, de amikor 
megismerték, rájöttek, hogy hatal-
mas szíve volt” – mesélte Kun Ágnes, 
akinek szavait Pallanek tanárnő egy 
diákja is megerősítette. „Az első idő-
szakban azt hittem, hogy pikkel rám. 
Pár hónap alatt azonban rájöttem, 
hogy szó sincs erről, csupán minden-
kiből szeretné kihozni a maximumot. 
Elmondta, hogy azért piszkál bennün-
ket, mert tudja, hogy többre vagyunk 
képesek. És igaza volt” – mondta a 9. 

osztályos Takács Réka, aki nyelvi elő-
készítősként tavaly heti 11 órát töltött 
némettanárával. „Nagyon tudta, hogy 
kinek mi az erőssége. Nem az volt 
a célja, hogy az összes diák ötös legyen, 
hanem az, hogy mindenki fejlődjön 
a saját szintjéhez képest” – tette hozzá 
a tanuló.

Fischerné Pallanek Éva emlékére 
a nevét viselő díjat alapítanak az iskola 
magyartanárai, melyet egy nyelvtani 
verseny keretében nyerhetnek majd el 
a diákok.

 Az iskolában egy hétig égtek 
a mécsesek az elhunyt tanárnőért
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Em
lékezünk

Díjat alapítanak 
az elhunyt tanárnő emlékére

Fischerné Pallanek Éva, a Madách Imre Gimnázium tanára tragikus hirtelenséggel 
hunyt el tavaly decemberben, 54 éves korában. A magyar–német szakos tanár 16 éve 
tanított az iskolában, melynek közösségi életében aktív szerepe volt. Kollégái és 
diákjai megható megemlékezésen vettek búcsút a pedagógustól.

22 AKTUÁLIS

ERZSÉBETVÁROS » 2015 FEBRUÁR

A 100 éves ház is társasház. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Otthon melege” elnevezésű pá-
lyázatára március 9-től lehet jelentkezni a társasházaknak. Ám a közel 10 milliárdnyi keretösszegre, több 
kitétel mellett, kizárólag azok a társasházak pályázhatnak, melyek 1946 után épültek. Dr. Oláh Lajos, 
Erzsébetváros országgyűlési képviselője azzal együtt, hogy remek kezdeményezésnek tartja a magas 
támogatási összegben meghatározott pályázat céljait, vitatja a jogosultságát az építési időkorlátnak. 

Adjunk esélyt 
az „otthon melegére”!

Miklóshoz, miszerint bővítsék ki a 
pályázat által támogathatóak körét, 
hogy Erzsébetváros lakói számára 
is biztosítva legyen a lehetőség a 
korszerűsítésre. Seszták Miklós vá-
laszában többek között elmondta, 
hogy szakszerű energetikai vizsgálat 
alapján lett meghatározva azon tár-
sasházak köre, melyek a leginkább a 
felújításra szoruló ingatlanok közé 
tartoznak. Azonban a program 
folytatódik, és a szakmai javaslatok 
fi gyelembe vételével további pályá-
zatok lehetősége is adott. Dr. Oláh 
Lajos a választ összességében nem 
fogadta el, és újabb kérdést intézett 

a miniszterhez, melyben a kerületi 
társasházakat érintő pályázat kiírá-
sának időpontjára kérdezett rá. A 
válaszról a későbbiekben tájékoztat-
juk olvasóinkat. A tulajdonképpeni 
nemleges válasz okán dr. Oláh Lajos 
a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjé-
hez, Rogán Antalhoz és Tarlós Ist-
ván főpolgármesterhez fordult levél-
ben, melyben kérte támogatásukat 
a pályázat mielőbbi kibővítéséhez, 
vagy az újabb pályázat kiírásához. 
Mivel mindkét személy jól ismeri 
a belvárosi társasházak adottságait, 
támogatásukkal talán gyorsabban 
mozdul az illetékes minisztérium is.

A pályázat a megújuló energiából 
melegvíz–ellátásra, fűtési rendsze-
rek korszerűsítésére, szigetelésre, 
nyílászáró cserére nyújt lehetőséget. 
Ám éppen a kerületi, belvárosi tár-
sasházak azok, melyeknek jelentős 
része vagy már elérte a 100 évet, 
vagy pár éven belül ünnepelheti ezt 
a jubileumot. Mivel főleg a városi la-
kók élnek társasházi környezetben, 
és ezen belül is főleg a belvárosiak, 
miért veszi el tőlük a pályázati kiírás 
a támogatás lehetőségét? 

Dr. Oláh Lajos a parlamentben 
fordult kérdésével illetve javaslatá-
val az illetékes miniszterhez, Seszták 

Dr. Oláh Lajos„ A városi 
lakók élnek 
társasházi 
környezetben, 
főleg a belváro-
siak, miért veszi 
el tőlük a támo-
gatás lehetősé-
gét? „

Erzsi_februar.indd   10 2015.02.22.   20:00:03



Erzsébetvárosban körülbelül 25 éve 
szervezi meg a testnevelési munka-
közösség különböző sportágakban 
a kerületi bajnokságot az általános 
iskolák között. Az első években min-

dig a Hernád utca 3. szám alatti 
intézmény nyert, testnevelés-
tagozatának köszönhetően. 
Az elmúlt években azonban 
a Baross tarolt, és bíznak 
abban, hogy ez így is marad. 

„Idén lehet, 
hogy nem 
mi nyerünk, 
mert az Erzsébet-
városi Kéttannyelvű 
Általános Iskola, 
Szakiskola és Szakkö-
zépiskola megerősödött 
– mondta Spiesz Ádám. 
– Túl vagyunk a par-
tizán-, a kosárlabda- és 
az asztalitenisz mérkő-
zéseken. Februárban 
elkezdődik a sakkbaj-
nokság is, de készü-
lünk a zsinórlabdára, és 
amint beköszönt a jó idő, 
edzeni kezdünk a focira 
is, ami talán a legjobban 
várt megmérettetés.”

Az igazgató úgy látja, 
a gyerekek szeretnek 
sportolni, de erősíteni 

kell a mozgás 
iránti vágyukat. 
„A  motiváció 
megvan a gye-
rekekben: 
nem hagy-
ják otthon a 

felszerelést, csak 
hogy ne kelljen 

tesizniük. A sport-
tagozaton ráadásul ez fel 

sem merülhet, hiszen önkormány-
zati támogatással mi adjuk rájuk 
a ruhát, és biztosítjuk a felszerelést. 
Igyekszünk motiváló programokat 
szervezni, ilyen a családi sportnap: 
ha látják, hogy a szülő mozog, nekik 
is kedvük támad hozzá.  Rendszere-
sen megrendezzük a Challenge dayt, 
sportnapokat tartunk, és nálunk 
minden jelentős ünnephez kapcso-
lódik egy kupa, de nagyon népszerű 
a tanár-diák meccs is, amire egész 
évben készülnek a nyolcadikosok” – 
magyarázta Spiesz Ádám. Ezenkívül 
sítábort is szerveztek, ahol min-
denkinek sikerült a lesiklás alapjait 
elsajátítania, december elején pedig 
átvehették a legsportosabb budapesti 
iskoláknak járó elismerést. 

Partizán

1.  Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola,  Szakiskola és Szakközépiskola2. Baross Gábor Általános Iskola3.  Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola  és Gimnázium

Kosárlabda

IV. korcsoport, fiú (7–8. osztály)
1. Alsóerdősori
2. Baross
3. Erzsébetvárosi

IV. korcsoport, lány
1. Alsóerdősori
2. Erzsébetvárosi
3. Baross

III. korcsoport, fiú (5–6. osztály)
1. Alsóerdősor
2. Erzsébetvárosi
3. Baross

III. korcsoport, lány
1. Erzsébetvárosi
2. Baross
3. Alsóerdősor

Asztalitenisz

III. korcsoport 1. Baross
2. Erzsébetvárosi

IV. korcsoport 1. Erzsébetvárosi
2. Baross

Az iskola sítáborában minden gyerek elsajátította a síelés alapjait
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Sportos kerület, sportos gyerekek
Októberben elindultak a kerületi bajnokságok Erzsébetvárosban. A tanév 
végéig tartanak a versenyek, de három sportágban már győztest is hirdettek. 
Spiesz Ádám, a Baross Gábor Általános Iskola igazgatója reméli, hogy nem 
szakad meg a sikerszéria, és náluk marad az összbajnoki kupa.

Bezárt a Klauzál téri gettókiállítás
Ünnepélyes megemlékezéssel zárult január 18-án a Klauzál téren az erzsébetvárosi 
önkormányzat gettókiállítása. A tárlat azon a téren valósult meg, amely 1944–1945 
fordulóján ezrek ideiglenes temetője volt.

1944. november 29-én jelent meg 
az a belügyminiszteri rendelet, amely 
a VII. kerületben kijelölt, kerítéssel 
körülvett gettóba kényszerítette Buda-
pest zsidó lakosságának többségét. 
A ki állítás célja az volt, hogy alig vagy 
egyáltalán nem ismert fotókon, koráb-
ban nem publikált dokumentumokon 
keresztül szembesítse a látogatókat 
Erzsébetváros történetének legsúlyo-
sabb drámájával, valamint bemutassa 
kortárs fiatal művészek reflexióit a 
gettó és a hely történetére. A tárlatot 
több ezren keresték fel az elmúlt két 
hónapban. 

A kortárs művészeti kiállítás ins-
tallációi közül a közönség Rabóczky 
Judit szobrászművész Kemény Gyuri 
című alkotását választotta, hogy az a 

későbbiekben megnyíló Erzsébetvá-
rosi Zsidó Történeti Tár gyűjteményét 
gazdagítsa. 

A záró rendezvény Gerendás Péter 
zeneszerző és Kardos Dániel gitármű-
vész előadásával vette kezdetét, majd 
Dombi Gábor, a történeti kiállítás 
kurátora mondott beszédet, végül 
Kardos Péter főrabbi – aki maga is 
holokauszt-túlélő – emlékezett vissza 
a gettóban átéltekre. Vattamány Zsolt, 
Erzsébetváros polgármestere beszédé-
ben kiemelte: nem lehet számokban 
és adatokban mérni e tragédia súlyát, 
csakis egyéni sorsokban. A polgár-
mester hangsúlyozta: „Azáltal, hogy 
osztoztunk a fájdalomban, közelebb 
kerültünk egymáshoz. Az elmúlt 
év rávilágított arra, hogy valameny-

nyien, akik itt élünk, nem csupán 
társadalmi, hanem lelki közösséget is 
alkotunk.”

Március 15.184818481848
meghívó

ErzsébEtváros önkormányzata 
tisztElEttEl mEghívja önt és családját

az 1848–49-Es forradalom és szabadságharc 
EsEményEirE és hősEirE EmlékEző 

ünnEpi rEndEzvényrE

2015. mÁRCIUS 15. (vasárnap) 
9.00

megemLÉKeZŐ ÜNNePSÉg ÉS KOSZORÚZÁS
(Klauzál tér, „Magyar huszár” szobor)

ünnEpi bEszédEt mond:

vattamÁNy ZSOLt,
ErzsébEtváros polgárMEstErE

Koszorúzási igényüket 2015. március 12-ig 
a 06 1 462 32 42-es telefonszámon jelenthetik be.

Vattamány Zsolt polgármester beszéde
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A kártyajátékok – mindamellett, hogy mindig is népsze-
rűek voltak – még a nyelvünkbe is beköltöztek: a magyar 
nyelv hemzseg a kártyás kifejezésektől, szólásoktól: kijátsz-
sza az utolsó kártyáját, nyílt kártyákkal játszik, nála az adu 
ász, belelát a kártyáiba, felfedi a 
kártyáit, kijátssza a kártyát. Néha 
asztal alatt keverjük a kártyát, de 
időnként sajnos rossz a lapjárás. 
Mi ráadásul nem egyszerűen 
kártyázunk, de nem ám, mi 
zsugázunk, verjük a blattot, 
forgatjuk a harminckét levelű 
bibliát, Fortuna festett lapjait, 
Szent Dávidné zsoltárát vagy 
az ördög bibliáját. Csaknem 
annyi kifejezésünk kapcso-
lódik a kártyázáshoz, mint 
az angoloknak a hajózás-
hoz. Mi, erzsébetvárosiak 
pedig joggal lehetünk 
büszkék arra, hogy szinte 
minden kártyával kap-
csolatos ötlet, szervez-
kedés, gyártás innen 
indult el. 

A magyar kártyát – melyet 
körülbelül 1900 óta hívnak így 
– még azok is ismerik, akiknek 
soha nem volt még a kezükben 
kártya. Tell-kártyának is neve-
zik, hiszen alsó és felső lapjain 

Schiller 1804-ben írt drá-
májának, a Tell 

Vilmosnak 
alakjai lát-
hatóak: piros 

alsó – Kuoni 
pásztor, makk 

alsó – Harras 
Rudolf, zöld alsó 

– Fürst Walter, 
tök alsó – Reding 

Itell, piros felső – 
Herrmann Gessler, 
makk felső – Tell Vil-

mos, zöld felső – Rudenz 
Ulrich, tök felső – Stüszi 

vadász. A VIII–IX. lapok 
a Tell Vilmos-történetet 

mesélik: piros VIII – Tell 
Vilmos csónakban 
evez, tök VIII – Tell Vilmos búcsúzik 
feleségétől és fiától, tök IX – Geszler 
kalapja a rúdon. Alakjai miatt svájci 
(helvét) kártyának is nevezték, de az 
osztrákok és a németek is legalább 
annyira magukénak érzik, mint 
a magyarok.

Sokáig hitték úgy, hogy a magyar 
kártya is Piatnik találmánya, még 
a szakirodalom és a nagy gyűjtemé-
nyek katalógusaiban is őt nevezték 
meg gyártóként. 

Végül 1973-ban meg egy lelkes angol 
gyűjtőnő, Sylvia Mann megtalálta 
egy magyar kártyacsomag pontos 
adatait, mely szerint a lapok 1835-ben 
készültek Pesten, Schneider József 
kártyafestő műhelyében. A készítő 
neve a makk VII lapon volt feltün-
tetve: „Zu finden bei Joseph Schne-
ider in Pesth.” A korabeli címtárak 

Fortuna festett lapjai
A magyar ember bizony kortól függetlenül szereti a kártyát, szívesen ül asztalhoz, 
hogy szórakozzon vagy kísértse a szerencséjét, azt mégis kevesen tudják, hogy 
 a magyar kártya itt született Erzsébetvárosban, a Kazinczy utcában. 

szerint a műhely a Kiskereszt utca 520-as szám alatt volt, ez pedig a 
mai Kazinczy utca 55. szám alatti házának helyén lehetett. Az épület 
ma Wichmann kocsmájának ad helyet, tulajdonosa Wichmann Tamás 
kilencszeres világbajnok kenus. 

A ház falán emléktábla is őrzi a kártyafestő nevét: 
„E helyen állt Schneider József kártyafestő műhelye. Itt 
készült a magyar kártya 1836-ban, amely Tell Vilmos 
szabadságharcának felidézésével a játékos kedvű 
honpolgárok nemzeti öntudatát élesztgetve azóta 
is kézről kézre jár. Állíttatta: a magyar kártyások 
nevében a Pató Pál Párt és a Magyar Talon Alapít-
vány a Millecentenárium évében.” 

Schneider mester választhatott volna magyar 
hősöket is, de jól ismerte a hétköznapi valósá-
got ahhoz, hogy tudja, ha ezt teszi, a lapo-

kat az osztrák hatóság azonnal elkobozza. 
Így maradtak 
tehát Schiller 
drámájának 
szabadság-
harcos hősei, 
akiket egyéb-
ként Schneider 
akár láthatott 
is, hiszen a 
darabot 1827-
ben mutatták 
be Kolozs-
várott. Nem 
tudni, valóban ismer-
te-e a drámát, az viszont bizonyos, hogy 
ebben az időben Európában nagy divat volt 
mitológiai személyek, színművek és mondák 
alakjait játékkártyára festeni, így a Tell Vilmos 
szereplői is megjelentek korábban tarokkon és 
francia sorozatjelű kártyán is. Schneider utazásai 
során találkozhatott ilyenekkel, és mintázhatta 
azokról a sajátját. 

Szerencsés lapjárást mindenkinek!
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A biztonságosabb internet napja
Évtizedekkel ezelőtt minden gyerek tudta, hogy az utcán idegenekkel nem szabad 
szóba állni. A veszélyeztetett korosztály nem változott, de ma az elektronikus 
sztrádán fenyeget a veszély. A kockázatokat nem ismerjük eléggé, így idén is február 
10-én, a biztonságosabb internet napján hívták fel ezekre a figyelmet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Infor-
mációszabadság Hatóság által a 
gyermekek biztonságos és jogtuda-
tos internethasználatáról 2013-ban 
készített tanulmánya szerint a 9–16 év 
közötti magyar gyerekek 60%-a napi 
szintű, rendszeres internethasználó, a 
leggyakoribb on-line tevékenységük 
a különböző videók letöltése, vala-
mint a közösségi oldalak látogatása és 
az azonnali üzenetküldés. A legel-
terjedtebb kockázatosnak minősülő 
tevékenység az on-line ismerkedés. A  
tanulmány alapján a szülők háromne-
gyede szokott beszélgetni a gyerekével 
arról, hogy mit szokott csinálni az 
interneten, de csak 50%-uk nézi meg 
az általuk látogatott oldalakat.

Az internet veszélyei

A különböző közösségi oldalakon 
megosztott személyes jellegű adatokat, 
fényképeket a kifejezetten a visszaélés 
lehetőségét kereső, rossz szándékú 
felhasználók is láthatják. 

A nyilvános magáninformá-
ciók könnyen áldozattá tehetik 
a jóhiszemű internetezőt. A sze-
mélyes adatok, fotók alapján 
minket vagy gyermekünket, 
napi szokásainkat és a lakóhe-
lyünket, sőt, a lakás biztonsági 
felszerelését is feltérképezhetik.

Így akár ismeretlenül követ-
hetnek bennünket, a gyermeket 
a lakás vagy az iskola előtt leszó-
líthatják, és egy általa a világhálón 
közzétett gondolatot felhasználva, 
hihető történettel a bizalmába férkőz-
hetnek, így értékeit eltulajdoníthatják, 
vagy akár erőszakos bűncselekményt 
is elkövethetnek vele szemben. Egy 
chat-es ismerkedést követően megbe-
szélt személyes találkozónak is lehet 
ilyen kockázata. Az üresen maradt 
lakás pedig ismert környezetté válhat 
a hozzáértő betörőnek. 

Amit tehetünk

Ne  adjunk meg azonosítószámo-
kat, kódokat az interneten 

(adó-, TAJ-, személyiigazolvány-szám, 
bankkártya adatai, PIN-kódok, biz-
tonsági kódok)!

Ne osszuk meg napi szokásainkat, 
 hogy ne derüljön ki, mikor 
üres a lakás!

Ne tegyünk fel képeket a lakásról, 
 a biztonsági berendezésekről 
semmiképp!

Az internetes ismerkedést követő sze-
mélyes találkozóról mindig tudjon 
egy családtag, barát!

Ajánlások szülőknek

 A NAIH felmérése szerint a gyere-
kek fele nem tudja, hogyan blok-
kolhat nem kívánatos személyektől 
érkező üzeneteket, és csak ötödük 

képes a számítógép szűrési beállítá-
sait megváltoztatni. Felvilágosítással 
segítsük a gyermekeink internet-
használatát!
A vizsgálat alapján a magyar inter-
nethasználó gyerekek negyedének a 
szülei nem használják a világhálót. 
Enélkül is tanulságos lehet a tanul-
mány tippje: adjuk azt a feladatot 
gyerekeinknek, hogy válasszanak 
ki egy hozzájuk közel álló ismerőst 
(családtagot, barátot, osztálytár-
sat), és a rendelkezésre álló összes 
on-line forrás segítségével készítse-
nek egy profilt róla, majd mutassák 
meg neki, és figyeljék a reakcióit: 
van-e olyasmi, amit nem szívesen 
lát magáról, annak ellenére, hogy 
az információt maga osztotta meg 
az „egész világgal” korábban. Talán 
így könnyebben tudatára ébrednek, 
hogy az óvatosság az igazán trendi.

Oldalak, amelyekről 

érdemes tájékozódni

www.police.hu 

www.biztonsagosbongeszes.hu 

www.naih.hu

www.internethotline.hu 

www.kek-vonal.hu 

www.saferinternet.hu 

www.nmhh.hu 

www.ajbh.hu

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) 461-8112, 
e-mail: 07rk@budapest.police.hu

Berlini töltött fánk
A berlini töltött fánk elsősorban Németországban (Berliner Pfannkuchen) és 
Franciaországban (boule de Berlin) kedvelt. A hagyományos fánkokat kisütés után 
kristálycukorba forgatják, majd különféle krémekkel vagy lekvárral töltik meg.  
Mi a banánkrémes verziót ajánljuk.

Elkészítés

1,5 dl tejet meglangyosítunk, 
majd 1 evőkanál cukorral 
és az élesztővel elkever-
jük, azután langyos helyre 
tesszük. A lisztet átszitáljuk, 
elkeverjük a porcukorral 
és egy csipet sóval, azután 
a gyúródeszka közepére 
fészket készítünk belőle. 
Beledobjuk a tojássárgákat, 

hozzáöntjük a rumot , a fel-
futott élesztőt, a langyos 
tejet és vajat, majd rugalmas 
tésztává dolgozzuk jó 10 perc 
alatt. Fél órát kelesztjük.

Lisztezett deszkán a tésztát 
átgyúrjuk, 2 cm vastagra 
nyújtjuk, kiszúrjuk apró 
pogácsaszaggatóval. A kis 
pogácsákat hagyjuk ismét 20 
percig kelni, végül bő olaj-

ban kisütjük, lecsepegtetjük, 
kristálycukorba hemperget-
jük őket.

A banános töltelékhez a cuk-
rot karamellizáljuk, rádobjuk 
a vékonyra karikázott banánt, 
meglocsoljuk citromlével, 
hozzáadjuk a reszelt citrom-
héjat és az alkoholt, kicsit 
flambírozzuk, majd villával 
finomra törjük.

A tölteléket 
habzsákba kana-
lazzuk, és megtöltjük vele 
a fánkokat.

Az öntethez a tejszínt felme-
legítjük, majd a felkockázott 
csokit felolvasztjuk benne.

A cukros töltött fánkokat 
a csokiöntettel meglocsolva 
tálaljuk.

HOZZÁVALÓK50 dkg liszt2,5 dkg porcukor5 dkg vaj4 tojássárga0,5 dl rum2,5 dkg friss élesztő4 dl tejolaj a sütéshez
A banános töltelékhez2 evőkanál cukor2 banánfél citrom héja és leve 

pici konyak vagy narancslikőr
A csokiöntethez1 dl tejszín15 dkg étcsokoládé
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Kedves gyerekek!
Az alábbi kifestővel és útvesztővel  

nektek szeretnénk kedveskedni.

Kellemes időtöltést kívánunk!
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Ajánló

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

3. szerda
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
összejövetele

4. szerda
¡	17.30–20.30
A Művészetbarátok 
Egyesületének összejövetele

5. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Rózsa Tibor

7. szombat
¡	15.00–18.00
A Hársfa Egyesület összejövetele
¡	15.00–18.00
A Csend Fényei Klub 
összejövetele hallássérülteknek
¡	16.00–
Nőnapi koncert

8. vasárnap
¡	15.00–18.00
„Nőnapi köszöntő” – A Takács 
Béla Zenebarát Kör zenés 
délutánja
Belépő: 600 Ft/fő, mely a helyszí-
nen vásárolható meg.

9. hétfő
¡	16.00–18.00
Az Ezüst Hárs Egyesület 
összejövetele

11. szerda
¡	17.30–20.30
A Művészetbarátok 
Egyesületének összejövetele

12. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Rózsa Tibor

13. péntek
Március 15-i ünnepi műsor

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

16. hétfő
¡	17.00–19.00
A Civil Szövetség összejövetele

17. kedd
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának 
összejövetele

18. szerda
¡	17.30–20.30
A Művészetbarátok 
Egyesületének összejövetele
¡	18.00–20.00
Márai-sorozat – „…voltam piros, 
rózsaszínű s voltam német-elle-
nes.” – A politikus Márai
A belépés díjtalan!

19. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Rózsa Tibor

23–25-ig
Kerületi Fesztivál 
A Molnár Antal Zeneiskola 
kamarazenei versenye

25. szerda
¡	17.30–20.30
A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye

26. csütörtök
¡	11.00–13.00
„Utazó” Teaház
A fordulat éve 1948/49 című 
történelmi előadás
Előadó dr. Tóth József történész
A belépés díjtalan!
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Rózsa Tibor

27. péntek
¡	15.00–18.00
A Molnár Antal Zeneiskola 
kamarazenei versenyének 
díjkiosztó gálája

28. szombat
¡	15.00–22.00
Skandináv nap

30. hétfő
¡	15.00–16.30
A Cukorbetegek Budapesti 
Egyesülete rendezvénye
Előadás, tanácsadás, szűrések, 
mérések. A belépés díjtalan!

Az ERöMŰVHÁZ 
2015. március 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!

Pál Feri atya 
előadása és könyvbemutatója

„A magánytól az összetartozásig” 
címmel

2015. április 16. csütörtök 18 óra

A program részeként Pál Feri atya előadást tart, amit majd kötetlen 
beszélgetés és dedikálás követ.
A helyszínen kedvezményes áron vásárolható meg Pál Feri legújabb, 
A magánytól az összetartozásig című  könyve.

A belépés díjtalan!

Mivel az ülőhelyek száma 
korlátozott, ezért kérjük, hogy 
részvételi szándékukat előzetesen 
telefonon szíveskedjenek jelezni 
Lipcsey Ágnesnél a 413-3556-os 
telefonszámon legkésőbb 
április 10-ig hétköznap 
10 és 16 óra között!

Helyszín: ERöMŰVHÁZ Nkft. 
1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
Telefon: 413-3550

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!

www.eromuvhaz.hu

KÖNYVAJÁNLÓ

1946 óta nem adták ki Lévai 
Jenő alapművét, A pesti gettó 
csodálatos megmenekülésének 
hiteles történetét. A holokauszt 
emlékévében nyílik újra lehe-
tőségük az olvasóknak, hogy 
megismerjék a magyar zsidó-
ság drámáját, és megértsék, sőt 
megérezzék a holokauszt utol-
só hónapjainak szörnyű feszült-
ségét. A  történet az erzsébet-
városi gettó végnapjait beszéli 
el, a versenyfutást az idővel, a 

bizonytalanságot, hogy elpusztítják-e a nyilasok a budapesti zsidó-
ságot, vagy sikerül megmenekülnie a gettóba kényszerített 70 000 
embernek. Lévai Jenő a szemtanú hitelességével számol be e napok-
ról, műve így a magyar történelem egyik alapmunkája. Varga László 
és Dési János utószava pedig a Zsidó Tanács tagjainak későbbi üldö-
zését, illetve Lévai Jenő alakját is bemutatja.

Megjelent Lévai Jenő  
„A pesti gettó története” 

 című könyve

A kötet az alábbi könyvesboltokban vásárolható meg:
Klauzál 13 – Klauzál tér 13  • Írók Boltja – Andrássy út 45.

Makkabi Könyvesbolt – Wesselényi utca 13.
Láng Téka Könyvesbolt – Pozsonyi út 5. 
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SZOLG Á LTATÁ S
Tévéjavítás azonnal, helyszínen! Digitális 
átállás! Mindig-TV dekóder beüzemelés.  
Tel.: 06 (20) 471-8871

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

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

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

Festés, mázolás, tapé tázás, megbízható szak-
emberekkel, garanciával, kisebb asztalosmun-
kák. Nyugdíjasoknak 10% ked vez mény.  
Tel.: 06 (1) 352-0188, 06 (30) 906-8696

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

Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszere-
lés, rácskészítés, galériakészítés, egyéb lakatos-
munkák. Tel.: 06 (30) 299-1211

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

EGÉ SZ SÉG

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

ING ATL A N

A Budapesti Ingatlanközvetítő Kft. munkatár-
sakat keres! Érdeklődni a 06 (70) 383-5004-es 
telefonszámon lehet. E-mail: ibp@ibp.hu

VII. kerületi irodánkba főként belvárosi ingatla-
nok értékesítéséhez, rész- és teljes munkaidőre 
egyaránt új kollégákat keresünk pályakezdőtől a 
nyugdíjasig. Jelentkezni önéletrajzzal:  
zsombok.elod@oc.hu vagy  06 (1) 321-0706

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

R ÉGISÉG

EGY ÉB

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

Egyfókuszú 1.5 felületkezeléssel ellátott 
lencse 1 pár 3000 Ft (+/-6.00D,2.00cyl). 
Vékonyított egyfókuszú felületkezeléssel 
ellátott lencse 1 pár 5000 Ft (+/-6.00D,2cyl) 
Részletek az üzletben! Címünk: Zwik-KER 
OPTIKA 1073 Budapest, Dohány u. 74.  
Tel.: 06 (70) 389-1483

H
ir

de
té

s

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

Hirdessen Ön is
az Erzsébetváros újságban!
VII. kerületi lakosoknak és vállalkozásoknak kedvezmény

További információ a www.erzsebetvaros.hu honlapon található

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!

Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája
BUDAPEST-FASORI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM JULIANNA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA  

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A BUDAPEST-FASORI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM JULIANNA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK 
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE  
A tervezett beruházás a Közép-Magyarországi Operatív Program „Megújuló Energiahordozófelhasználás növelése” c. konstrukciójának
keretében 2014.08.06. és 2014.10.31. között az Európai Unió támogatásával, az Európai regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósult meg a Budapest Fasori Református Egyházközség fenntartása alatt álló Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna 
Általános Iskolája Rottenbiller utcai épületében.
A „Napelemes rendszer telepítése a Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskola Rottenbiller utcai épületében” című
és „KMOP-3.3.3-13-2-2013-0034” azonosítószámú projekt elnyert támogatási összege 13.493.750,- Ft. A támogatás mértéke a projekt 
elszámolható összköltségének 85%-a. 

A fejlesztés keretében az intézmény Rottenbiller utcai épületén olyan fotovoltaikus rendszer telepítése valósult meg, mely közvetlenül 
a közcélú elektromos hálózathoz csatlakozva képes elektromos áram közüzemi hálózati betáplálására. A rendszer üzemeltetése jelentős
mértékben csökkenti az épület fenntartási költségeit. Az intézmény a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználásán keresztül
hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energia felhasználásának csökkentéséhez, jól szolgálva ezzel 
az energetikai és a környezeti fenntarthatóságot. 
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