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Az önkormányzat által kiadott várakozási
hozzájárulások érvényességi ideje 2018.
január 31-én lejár. Erzsébetváros önkormányzata 2018-ban is változatlan feltételekkel biztosítja a kerületi lakosoknak a
kedvezményes parkolási lehetőséget.
A kérelmeket 2017. december 11-étől lehet
benyújtani. A lakossági várakozási hozzájárulásokat POSTAI ÚTON lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal Hatósági és
Ügyfélszolgálati Irodájának címezve (1984
Budapest, Pf. 3.)
A kérelem-nyomtatványokat minden
olyan kerületi lakos részére megküldték,
akik 2017. évben rendelkeztek parkolási
engedéllyel, valamint letölthetőek a www.
erzsebetvaros.hu weboldalról is. Az önkormányzat az elkészített várakozási hozzájárulásokat postai úton juttatja el a jogosultaknak, a nyilvántartásukban szereplő
kerületi lakcímekre.
Fontos, hogy a kitöltött nyomtatványt a
forgalmi engedély fénymásolatával együtt
kell megküldeni a Polgármesteri Hivatal
részére. Az eljárás a kitöltött nyomtatvány
beérkezésével, valamint az eljárás költségtérítésének (2200 forint) befizetésével
egyidejűleg indul meg.

73 évvel ezelőtt szabadult fel a budapesti gettó
Lakossági várakozási hozzájárulásra
(1 db) jogosult, ha jelenleg:
ρρ kerületi állandó lakóhellyel rendelkezik, és
ρρ a forgalmi engedély alapján
bejegyzett tulajdonosa vagy üzembentartója a gépkocsinak, vagy azt
a munkáltatójától kapta kizárólagos használatba, és
ρρ az éves gépjárműadót megfizette
a kerületi adóhatóságnál (kivéve,
ha adómentességben részesül),
valamint
ρρ a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi
parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – nem rendelkezik a
kérelmezett gépjárműre 30 napnál
régebbi jogosulatlan parkolási
esemény miatt kiszabott, és nem
vitatott várakozási díj- és pótdíjtartozással.

Továbbra is lehetőség van a SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉSRE a Polgármesteri
Hivatal Akácfa utca 42‒48. szám alatti
(Klauzál téri piac), valamint az Erzsébet
krt. 6. szám alatti ügyfélszolgálatain.
A lakossági várakozási hozzájárulás
kiváltásához előzetesen időpontot is lehet
foglalni a www.erzsebetvaros.hu internetes

A Budapesti Zsidó Hitközség a hagyomány szerint idén is megemlékezést tartott a Dohány utcai zsinagógában a budapesti gettó felszabadulásának évfordulóján.
A 2018. január 18-án tartott esemény résztvevőinek sorában a diplomáciai képviseletek, a kormány és a főváros küldöttei mellett
jelen volt Vattamány Zsolt polgármester és
dr. Bajkai István alpolgármester is.
Az ünnepélyes emlékezés Ács Tamás, a
Budapesti Zsidó Hitközség elnökének megnyitó beszédével vette kezdetét, amelyet
Tarlós István, Budapest főpolgármesterének felszólalása követett. A főpolgármester felidézte a több mint 70 évvel ezelőtti
szomorú eseményeket, kiemelve, hogy
mindannyiunk felelőssége, hogy hasonló

oldalon az Ügyintézés/E-időpont foglalás címszó alatt mind az Erzsébet krt. 6.,
mind az Akácfa utca 42‒48. szám alatti
Ügyfélszolgálati Csoportokhoz.
Információ: e-mail cím:
info@erzsebetvaros.hu, telefonszám:
269-8060/201 vagy 202 mellék,
462-3120, 462-3128, 462-3129

Drogdílereket fogtak a rendőrök
A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX.
Kerületi Rendőrkapitányságának nyomozói 2018. január 13-án, 22 óra 25 perckor
megjelentek egy VII. kerületi szórakozó-

helyen, mert tudomásukra jutott, hogy
a 19 éves, budapesti M. Imre kábítószert
árul a munkahelyén. A fiatal férfit a nyomozók a helyszínen elfogták, és azono-

sították a 35 éves B. Ferencet is, akitől
a kábítószert vásárolta.
A nyomozók B. Ferencet a VII. kerületi
szórakozóhely előtt, a Király utcában,
23 óra 35 perckor elfogták, és ruházatának
átvizsgálása során négy alufólia pakettet,
összesen 5,9 gramm zöld színű, kábítószergyanús növényi származékot találtak.
A dílereknél tartott házkutatás során
a rendőrök további 6,4 gramm zöld színű,
kábítószergyanús növényi származékot,
1,8 gramm kábítószergyanús fehér port,
kábítószer mérésére szolgáló mérleget,
őrlőket, valamint közel százötvenezer
forint készpénzt találtak és foglaltak le.
A két férfit a rendőrök előállították a IX.
kerületi rendőrkapitányságra, és kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki. B. Ferencet a
nyomozók őrizetbe vették, és előterjesztést
tettek előzetes letartóztatásának indítványozására.
forrás: police.hu
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tragédia ne történhessen meg
ismét hazánkban. Heisler András,
a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke többek
között azt hangsúlyozta, hogy a
gettó Vörös Hadsereg általi felszabadítása ünnep a zsidóság számára, ugyanakkor a szovjet megszállással újabb elnyomatás vette
kezdetét, és fontos, hogy ebben a
kettősségben megtaláljuk a mindannyiunk számára elfogadható
értelmezést. Végezetül dr. Frölich
Róbert országos főrabbi szólt az egybegyűltekhez, rámutatva a társadalom közönyében rejlő veszélyekre és a történelmi felelősség felvállalásának fontosságára, hogy ne
feledjük, a zsidóság üldöztetése
nem a gettófalak felépülésével
vette kezdetét, hanem az igazságtalan törvényi korlátozások
életbelépése már jóval korábban
kijelölte azt az utat, amely végül
tragédiához vezetett. A Fekete
László főkántor közreműködése
mellett zajló esemény a gettó felszabadításának emléktáblájánál
folytatódott, ahol a résztvevők
koszorú elhelyezésével róhatták
le kegyeletüket.
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Várakozási engedélyek igénylése
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Megállapodás a Facultas Gimnázium és a Veritas Intézet
között
Decemberben írták alá a Facultas Humán Gimnáziumban azt
a megállapodást, amely az intézmény és a Veritas Történetkutató
Intézet jövőbeni szakmai együttműködésének kereteit szabályozza.
A Facultas Gimnázium képviseletében Tóth Tibor igazgató,
míg a Veritas Intézet részéről prof. dr. Szakály Sándor főigazgató
által aláírt dokumentumban foglaltak értelmében a Veritas Intézet munkatársai szakmai segítséget nyújtanak a társadalomtudományi képzés kereteinek bővítéséhez az oktatási intézményben,
hogy a terület iránt érdeklődő tanulók számára biztosított legyen
a kiegészítő ismeretek elsajátításának lehetősége. Az oktatási
programkínálatot színesítő foglalkozások szervezése mellett az
intézmény diákjai részt vehetnek a Veritas Intézet programjain,
így betekintést nyerhetnek egy szellemi-szakmai műhely működésébe. Az eseményen résztvevő fiatalok meghallgathatták Szakály Sándor Magyarország a II. világháborúban címmel tartott
előadását.
Napjaink jellemző munkaerőpiaci elvárásai kevéssé kedveznek
ugyan az olyan klasszikus humán tudományok népszerűségének,
mint a történelem, ugyanakkor nem feledkezhetünk meg róla,
hogy történelmi ismereteink továbbra is segítenek meghatározni
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magunkat a jelenben, és ebből a tudásból merítve formálhatjuk
jövőnket. Fontos tehát, hogy a diákok múlttal kapcsolatos ismereteik bővítése során szélesítsék látókörüket, erősítsék általános
műveltségüket, hogy bármilyen pályát válasszanak is, az így
megszerzett tudás megbízható segítségükre legyen nem csupán
tanulmányaik, de egész életük során.
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