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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. március 15-én 9 órakor megtartott ünnepi üléséről

Az ülés helye: Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet Tanácsterem

Jelen vannak: Vattamány Zsolt polgármester, Juhász Gábor, Rónaszékiné Keresztes Monika
(érkezett: 903), Szikszai Zsolt alpolgármesterek
Bartusné Benedek Barbara, Benedek Zsolt, Kismarty Anna, Moldován
László, Molnár István, Nagy Marianna, Ripka András, Stummer János, Tímár
László, Wencz Miklós képviselők

dr. Gotthard Gábor jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Hollósi Géza, Macherné dr. Sebők Irén irodavezetők

Távol maradt: Gergely József, Dr. Kispál Tibor, Megyesi Mózes, Puskás Attila Sándor
képviselők

Az ülést vezette: Vattamány Zsolt polgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia

Vattamány Zsolt
Köszönti a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeiket és mindenkit, aki az
Erzsébetvárosi Televízión keresztül kíséri figyelemmel munkájukat.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 15-i rendkívüli ülését
megnyitja. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy jelen van 13 fő, az ülés
határozatképes.

A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatát a napirendi pontra, mely
szerint a mai ünnepi ülésen az „Erzsébetváros Díszpolgára” cím, a „Pro Urbe Erzsébetváros”
díj, az „Erzsébetváros Sportjáért” díj, valamint az „Erzsébetváros Mestere” kitüntetés
átadására kerül sor.

Tisztelt képviselő társai láthatják, hogy az ülésrend némileg megváltozott az ünnepi ülésre
való tekintettel, így most gépi szavazás nem lesz, a napirend elfogadását kézfeltartással kéri,
hogy jelezzék. Aki a kiküldött napirendet elfogadja, az kéri, hogy kézfeltartással jelezze: 13
fő. Aki nem fogadja el: 0 fő. Tartózkodott: 0 fő.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú szavazással a napirendet elfogadta.



2 / 6

278/2011. (III.15.) számú határozat:
- Napirend elfogadásáról -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy mai ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja:

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

Vattamány Zsolt
Kezdődjék az ünnepi ülés.

Lázár Csaba
Elmondja ILLYÉS GYULA: HAZA A MAGASBAN című versét.

Csúri Ákos
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság javaslata és a 179/2011. számú
határozata alapján 2011 évben „Erzsébetváros Sportjáért” díjjal Spiesz Ádámot tünteti ki. A
díjat átadja Vattamány Zsolt polgármester.

Lázár Csaba
Spiesz Ádám a Baross Gábor Általános Iskola vezető testnevelő tanára. A tanári diploma
megszerzése óta tevékenykedik a kerületi sportéletben. Nagy szerepet vállalt az iskola
sporttagozatának létrehozásában, működési rendszerének kialakításában. A Baross Gábor
Általános Iskola csapatai és egyéni versenyzői a kilenc sportágban, ötvennégy
versenyszámban meghirdetett kerületi diákolimpiai versenyek állandó résztvevői. Az iskola
csapatait, versenyzőit nagy elhivatottsággal készíti fel, melynek eredményeként évről-évre
kimagasló helyezéseket érnek el.
A Baross Gábor Általános Iskolában meghirdetett kerületi labdarúgó utánpótlás-nevelési
programot is Ő irányítja. Az edzéseket megtartása mellett elkíséri a gyerekeket a különböző
budapesti utánpótlás-nevelési tornákra. A kerület hírnevének öregbítéséért és gyermekeik
fejlődéséért végzett munkájával érdemelte ki az Erzsébetváros Sportjáért díjat.

Vattamány Zsolt polgármester átadja a kitüntetést, a díjat átveszi Spiesz Ádám.

Csúri Ákos
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság javaslata és a 178/2011. számú
határozata alapján 2011 évben „Erzsébetváros Sportjáért” díjjal László Dezsőt tünteti ki. A
díjat átadja Vattamány Zsolt polgármester.

Lázár Csaba:
Szintén az Erzsébetváros Sportjáért díjat veheti át László Dezső, aki jelenleg a 126 éves
múltra visszatekintő UTE vívószakosztályának igazgatójaként dolgozik a Király utcai
vívóteremben.
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Legfontosabb feladata - gyerekektől felnőttekig - a vívók irányítása, akik közül sokan
erzsébetvárosi lakosok.
László Dezső nemcsak sportvezetőként, hanem edzőként is aktívan részt vesz a szakosztály
életében, kerekes székes vívói számos világversenyen szereztek dobogós helyezéseket. 1994
óta a Magyar Vívó Szövetség főtitkára, munkaköréhez kapcsolódóan országos és nemzetközi
versenyeket is szervez. Az Erzsébetváros Sportjáért cím kitüntettje László Dezső. A díjat
átadja Vattamány Zsolt polgármester.

Vattamány Zsolt polgármester átadja a kitüntetést, a díjat átveszi László Dezső.

Csúri Ákos
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság javaslata és a 177/2011. számú
határozata alapján 2011 évben „Erzsébetváros Sportjáért” díjjal Feczer Viktort tünteti ki. A
díjat átadja Vattamány Zsolt polgármester.

Lázár Csaba
Feczer Viktor születése óta a kerületben él, tanul, sportol és végzi edzői tevékenységét.
Tizenegy éves korától az UTE vívószakosztályának igazolt versenyzője. Az egyesület
színeiben I. osztályú és válogatott-kerettag versenyzőként számos hazai és külföldi válogató,
minősítő versenyen, és Országos Bajnokságon ért el kiemelkedő eredményeket. Műszaki
diplomája megszerzése után elvégezte a Testnevelési Egyetem vívó szakedzői és testnevelői
szakát is. Több mint tíz éve edzősödik az UTE vívószakosztályában. Tanítványai országos
bajnoki címeket nyertek, válogatott versenyzőként Európa- és Világbajnokságokon dobogós
helyezéseket értek el. Feczer Viktor edzői tevékenysége kiterjed a vívószakosztály kerekes
székes versenyzőinek oktatására is. Mozgáskorlátozott tanítványai is szép eredménnyel
szerepelnek különböző országos-, európai- és világversenyen. Példaértékű munkájával az
Erzsébetváros Sportjáért kitüntetést érdemelte ki.

Vattamány Zsolt polgármester átadja a kitüntetést, a díjat átveszi Feczer Viktor.

Lázár Csaba
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a 270/2011. számú határozata alapján 2011-ben az „Erzsébetváros Mestere”
kitüntetést Pető Lajos cipészmester részére adományozza. A díjat átadja Vattamány Zsolt
polgármester.

Csúri Ákos
Pető Lajos nehezen választhatott volna más mesterséget, mint a cipészség, hiszen a családi
vállalkozás már 1921 óta folyamatosan készít, javít lábbeliket. Édesapja kezdetben a
Kazinczy utcában dolgozott, majd átköltözött a Wesselényi utcába, ahol ma is működik a
„Kisméretű női czipők boltja”. Ezt az örökséget folytatta a tősgyökeres erzsébetvárosi Pető
Lajos, aki a Wesselényi utcai üzletet majd négy évtizede, 1972-től vezeti. A mesterség
szeretete egészen kis gyermekként kialakult benne, hiszen alig négyévesen már túl volt az
első „szögbeverésen”, és tizenkét évesen már saját magának készített cipőt.
Erzsébetvárost csak igen rövid időre - amíg kitanulta a mesterséget - hagyta el. Pályája elején
a Duna Cipőgyárnál volt cipőtervező, majd a Magyar Divatintézetnél színészek, művészek
lábbelijét tervezte. A Ki Mit Tud? versenyen megnyerte a „Szakma Ifjú Mestere” díjat.
Cipészmesteri Mesterlevelét 1969-ben kapta.
Üzlete az utolsó, kézzel gyártott kisméretű női cipők boltja hazánkban. Erzsébetvárosban
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végzett eddigi munkásságát leginkább az „Erzsébetváros Mestere” címmel köszöni meg a
kerület Pető Lajosnak.

Vattamány Zsolt polgármester átadja a kitüntetést, a díjat átveszi Pető Lajos.

Lázár Csaba
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a 269/2011. számú határozata alapján 2011-ben a „Pro Urbe Erzsébetváros”
díjat Gereben Ágnes, az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék habilitált tudományos
főmunkatársa, kandidátusa részére, és Cservenák Pál érmegyűjtő részére adományozza. A
díjat átadja Vattamány Zsolt polgármester.

Csúri Ákos
Dr. Gereben Ágnes családja 1937 óta él a VII. kerületben. Férjével, dr. Kun Miklóssal ma is
abban a Damjanich utcai házban laknak, amelyben született, és amelynek szépítéséért, állaga
megőrzéséért már szülei is sokat tettek. A díjazott tőlük tanulta a lakóhely iránti alkotó, aktív
felelősség érzését, amelyet évtizedek óta élete egyik vezérlő elvének tekint, és környezetével,
a kerület lakóival is nap-nap után igyekszik elfogadtatni.
Dr. Gereben Ágnes a Városligeti fasorban végezte az általános iskolát, majd az ELTE-n
szerzett tanári oklevelet. Három és fél évtizedes egyetemi oktatói pályája során doktori,
kandidátusi címet szerzett, majd habilitált. Nemzedékeket nevelt fel, tíz könyvet írt, és több
száz történelmi-külpolitikai rádió- és tévéadást készített Magyarországon és külföldön.
Jelenleg a Magyar Televízióban van saját műsora.
Médiaszemélyiségként sokan ismerik a kerületben, amelytől soha nem szakadt el, és
mindvégig szűkebb pátriájának érzett. Ennek jegyében az elmúlt években áldozatos munkával
elérte, hogy szülőháza, az egykor oly szép szecessziós kis palota belülről teljesen megújuljon.
Megszervezte és irányította a több helyen már elégett régi villanyvezeték kicserélését, a
helyreállítást és a szobrokkal, mennyezeti és oldalfali stukkókkal teli lépcsőház restaurálását.
Ez a ház ma már újra a legjobb úton van afelé, hogy miként a XIX. század végén, a kerület
büszkesége legyen.
Dr. Gereben Ágnes élénken részt vesz Erzsébetváros életében, szívén viseli utcáinak,
házainak szépítését, és céltudatosan igyekszik lakóiban elültetni az igényes, kultúra- és
értékközpontú életre törekvés szándékát. 2010-ben a Kormány a Magyar Köztársaság
Lovagkeresztje kitüntetéssel ismerte el munkásságát. A Pro Urbe díj idei egyik díjazottja Dr.
Gereben Ágnes.

Vattamány Zsolt polgármester átadja a kitüntetést, a díjat átveszi Dr. Gereben Ágnes.

Lázár Csaba
Erzsébetváros Pro Urbe díját kapja Cservenák Pál pékmester. 1916-ban született, és ma is a
kerületben, a Péterfy Sándor utcában lakik. Hosszú évtizedekig dolgozott a Fővárosi Sütő
Ipari Vállalatnál, munkáját többször is a Kiváló dolgozó oklevelével ismerték el.
De nem csak a kemencék világában mozgott otthonosan, hanem a társadalmi szférában is.
Húsz éven keresztül volt a Fővárosi Kenyérgyár Sportegyesületének elnöke. Vezetése alatt
alakult meg a kerékpár, a teke, a torna, a kézilabda, a labdarúgó, a kosárlabda, és az
asztalitenisz szakosztály.
Mind emellett szenvedélyes érmegyűjtő. Ennek a hobbinak gyermekkora óta hódol.
Éremgyűjteménye egyedülálló a világon, méltán kérték fel több önálló kiállításra.
Kollekciójában találhatunk a barátsághoz, a békéhez, a sporthoz, a természethez, a magyar
vöröskereszthez, illetőleg a vadászathoz kapcsolódó remekműveket.
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Több időszakos önálló kiállítása volt a Magyar Nemzeti Múzeumban, ezen kívül részt vett
számos nemzetközi kiállításon is. Gyűjteménye elismeréseként megkapta a Nemzetközi
Éremgyűjtők Nagymesteri Címét.
Az idei egyik Pro Urbe díjas Cservenák Pál nyugdíjas napjait Erzsébetváros polgáraként éli
kerületi otthonában.

Vattamány Zsolt polgármester átadja a kitüntetést, a díjat átveszi Cservenák Pál.

Csúri Ákos
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a 268/2011. számú határozata alapján 2011-ben a posztumusz „Erzsébetváros
Díszpolgára” címet Seress Rezső zeneszerző részére adományozza. A díjat átadja Vattamány
Zsolt polgármester.

Lázár Csaba
Seress Rezső zeneszerző színes, sokrétű munkásságának talán legismertebb darabja a
Szomorú vasárnap című dal. De Seress Rezső élete – szerencsére – nem mindig volt ennyire
búskomor.
Kamaszként például vándorcirkuszhoz állt, ahol légtornásznak tanult, majd a színészi pályára
lépett, de az igazi sikert karrierjében a zene hozta el. Sosem tanult szolfézst, kottázást,
ösztönös érzéke volt a zenéhez, melyet talán az jellemez a legjobban, hogy a megálmodott
dallamot elfütyülte, amelyet ez alapján jegyeztek le a hangjegyek ismerői.
Seress Rezső távol tartotta magától a politika történéseit, csak a klaviatúra érdekelte,
zongorázott rendületlenül. Abban a Dob utcai lakásban is, ahol élete utolsó évtizedét töltötte.
Itt alkotott és itt is hunyt el.
Seress Rezső hű volt kerületünkhöz és országunkhoz. Hiába hívták külföldre, nem ment,
mivel Pest szerelmeseként - gondolatát idézve - mindenki mehet, csak a költő nem.
Életművéért posztumusz Erzsébetváros Díszpolgári címmel tüntetik ki. A díjat a jogutód
képviseletében Spett Ernő veszi át.

Vattamány Zsolt polgármester átadja a kitüntetést, a díjat átveszi Seress Rezső jogutója
képviseletében Spett Ernő.

Lázár Csaba
Erzsébetváros díszpolgára Benedek Tibor vízilabdázó, aki válogatott szinten Sydney, Athén
és Peking háromszoros olimpiai bajnoka, Európa- és világbajnok. Öt évesen kezdett úszni, ezt
követően tért át a vízilabdára. A Központi Sportiskolában, a KSI-ben ismerkedett az
alapokkal, a felnőttek között pedig az Újpesti Dózsában (ma UTE) mutatkozott be az 1988-
89-es szezonban.
Legendás küzdeni akarását, kőkemény edzésmunkáját és eredményeit eddig már elismerték
többek között a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetéssel, az
év magyar vízilabdázója és a Budapest Díszpolgára címekkel is.
Benedek Tibor Erzsébetvárosban nőtt fel, a Rottenbiller utcai általános iskolába járt és a
kerület lakosaként lett olimpikon. Szülei a mai napig a VII. kerületben élnek, és bár Benedek
Tibor karrierje miatt sokat van külföldön – most is Olaszországban játszik –, amikor itthon
tartózkodik, ideje nagy részét Erzsébetvárosban tölti. Az Erzsébetváros Díszpolgára címet
távollétében édesanyja, Benedek Miklósné veszi át.

Vattamány Zsolt polgármester átadja a kitüntetést, a díjat átveszi Benedek Tibor édesanyja
Benedek Miklósné.
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Vattamány Zsolt
Tisztelt megjelentek, tisztelt képviselő urak/hölgyek! Még egyszer szeretné köszönteni
díjazottjaikat és gratulálni mindenkinek, aki ebben a nagyszerű megtiszteltetésben
részesülhetett. Mai ülésüket 9 óra 20 perckor bezárja, köszöni, hogy részt vettek az ülésen.

Szeretné meginvitálni a jelenlévőket egy ünnepi koccintásra, hogy kötetlenül is
gratulálhassanak díjazottjaiknak.

dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt
jegyző polgármester


