
Erzsébetváros
Erzsébetváros Önkormányzatának havonta megjelenő, ingyenes lapja | 2020/10.

erzsebetvarosujsag@erzsebetvaros.hu
ev.ujsag@gmail.com

Mélybe taszított 
önkormányzatok

HÁZUNK TÁJA

Lakásügyeink

8. 
oldal

Vírusnapló 7.

7. 
oldal

„Kizárólag 
az utókor számára”

25. 
oldal

ÖSSZEFOGLALÓ
A ciklus első éve1 ÉV

Erzsébetváros és Szent Erzsébet névazonossága csak véletlen, 
mégis nálunk található az ország egyik legszebb temploma, 
a Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániatemplom. 

Névadóját 1235-ben, 785 évvel ezelőtt avatták szentté. 
Legismertebb legendája a rózsacsoda, amikor a titokban a köté-

nyébe rejtett, szegényeknek szánt élelem rózsává változott.
 1931-ben Szent Erzsébet halálának 700. évfordulóján nevezték át 

a Szegényház teret Rózsák terére.

Rózsacsoda

10. oldal

5. 
oldal



Főpolgármesteri vizit
Karácsony Gergely főpolgármester és Balogh Samu 
kabinetfőnök látogatott október elején Erzsébet-
városba, hogy kötetlen beszélgetést folytassanak 
a helyi fejlesztésekről és az önkormányzati mun-
káról. A főpolgármestert Niedermüller Péter pol-
gármester, önkormányzati képviselők és a kerület 
főépítésze vezették körbe a kerületben. 

A több órás bejáráson, majd az azt követő megbeszélésen szó volt 
a Klauzál tér fejlesztéséről, a Liget City projektről, a Városliget 
beépítésének megakadályozásáról és a forgalomcsillapítási min-
taprojektről. A főpolgármester lapunknak azt nyilatkozta, mindig 
szívesen látogat el a kerületi önkormányzatokhoz, mert így bete-
kintést nyerhet az ott folyó munkákba, munkafolyamatokba.

Szén-monoxid-
érzékelők a lakóknak
A fűtési szezonban nagyon fontos a fa-, széntüzelé-
sű vagy gázüzemű készülékek biztonságos haszná-
lata, a szén-monoxid mérgezés elkerülése érde-
kében. Az ingyenesen igényelhető szén-monoxid 
érzékelőre idén is lehetett pályázni az önkormány-
zatnál, erre Molnár István képviselő külön szóróla-
pon hívta fel lakói figyelmét, és az érdeklődőknek 
személyes találkozót szervezett.

– Idén is nagy sikert aratott a szén-monoxid-érzékelő berende-
zésekre kiírt pályázat – mondta Molnár István. – Zárt helyen 
a járvány miatt nem biztonságos a nagyobb létszámú csopor-
tos megbeszélés, ezért szerveztem az Almássy térre nyilvános 
fogadóórámat. Az ideérkező 19 lakónak segítettem kitölteni 
az adatlapot, de felhívtam mindenkinek a figyelmét arra, hogy 
a benyújtásról már nekik kell gondoskodniuk. Felajánlottam 
lakóimnak, hogy sikeres pályázatuk esetén a bizottság döntése 
után kiviszem lakásukra az elnyert készülékeket.

Nagy Andrea és Ujvári-Kövér Mónika képviselők, valamint dr. Oláh Lajos,  
a kerület országgyűlési képviselője a Covid-járvány alatt többször is megje-
lentek már a Péterfy kórházban, maszkokkal védőruhákkal, különféle  láz-
mérőkkel. Nagy Andrea szervezésében ismét együtt érkeztek október 22-én 
az intézménybe. Édesség és kávé mellett ebben az esetben olyan adomány 
átadását is megszervezték erre a napra, ami a Covid-járvány alatt a védeke-
zésnek nagyon fontos részét képezheti: 600 darab arcpajzsot szállítottak le 
az intézmény Covid-betegeket ellátó dolgozói számára. Az adományokat az 
intézmény ápolási igazgatója, Bakos András vette át. 

– A védőpajzsok a „3D Nyomtatás a koronavírus ellen” önkéntes csoport 
felajánlása, a beszerzésben külön köszönet illeti Batuska Kati kolléganőmet a 
kapcsolatfelvételhez nyújtott közreműködéséért – mondta Nagy Andrea. – Az 

általunk leszállított arcpajzsok azokhoz az egészségügyi dolgozókhoz kerülnek, akik most a 2. hullámban 
ismételten a „fontvonalba” kerültek, tudjuk, látjuk, hogy elmondhatatlan teher és felelősség van rajtuk. Az 
elhivatottságukért külön köszönet illeti őket, és kiemelten kötelességünk támogatni, segíteni a munkájukat.

– Az egészségügyben dolgozók az év 365 napján hihetetlenül nehéz munkát végeznek. A járvány 
idején ez megsokszorozódik. Köszönettel tartozunk az egészségügyben dolgozóknak – mondta dr. Oláh 

Lajos, hozzátéve, hogy korábban is vittek már a Péterfy kórházba mosógépet, érintésmentes lázmérőt, 
pulzoximétert, maszkokat, most csokival, nápolyival, kávéval, kakaóval igyekeztek egy kicsit könnyíteni a 

munka közti pihenőidő pillanatait. 

Arcpajzsok a péterfyseknek

ÖNKORMÁNYZAT/KÖZÉLET
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Meghosszabbítva: 
A képviselő-testület október 21-i ülé-
sén úgy döntöttek, meghosszabbítják a 
belső-erzsébetvárosi forgalomcsillapítás 
teszt üzemét. A mostani hosszabbítás ki-
tolja a mintaprojekt határidejét 2021. feb-
ruár 28-ig, ez idő alatt az önkormányzat a 
BKK-val és a Budapest Közúttal közösen 
tovább figyeli, értékeli és szükség esetén 
módosítja a bevezetett forgalmi rendet. 

A cél: 
Az új forgalmi rend célja, hogy az 
átmenő forgalom csökkenjen, és ez a cél 
gyakorlatilag már meg is valósult - olvas-
ható Niedermüller Péter polgármester 
előterjesztésében. Hangsúlyozta, hogy az 
önkormányzat célja az, hogy az itt élők 
életkörülményei javuljanak, azaz jobb 
levegőt, kevesebb zajt, biztonságot szeret-
nének, élhető köztereket, több zöldet és 
kevesebb autóforgalmat. 

Lakókkal közösen! 
A polgármester megköszönte a kerületi 
lakosok eddigi türelmét és észrevétele-
it. Jelezte, tudja, hogy minden változás 
kényelmetlenséggel jár, és megértést, 
türelmet kért minden közlekedőtől. A cél 
továbbra is az, hogy az áthaladó forgalom 
ne a szűk kis utcákon menjen keresztül, 
és valóban csak az hajtson be Belső-Er-
zsébetvárosba, akinek kifejezetten itt van 
célja, vagy itt lakik. Niedermüller Péter 
arra kérte a helyieket: továbbra is jelezzék, 
ha valahol problémát látnak, mert ahogy 
szeptember 21-én is, az ő jelzéseik alapján 
igyekeznek finomhangolni a próbaüzem 
alatti változtatásokat. 

Forgalomcsillapítás 3.0
A Belső-Erzsébetvárost érintő forgalomcsillapítással kapcsolatban talán nincs olyan lakó, de autós 
biztosan nem, aki valamilyen formában ne érezné érintettnek magát. Az első hetek általános felzúdulása 
után azonban úgy tűnik, hogy rájöttek a lakók, helyi autósok is, van hol, és van kinek elmondják vélemé-
nyüket. Az önkormányzat azt szorgalmazza, hogy használják ki a többféle lehetőséget, és vegyenek részt 
a végleges rendszer kialakításában. 

Várják a véleményeket: A polgármester az október 21-i testületi ülésen beszámolt a forgalomcsilla-pítással kapcsolatos fórum eredményeiről is. Az önkormányzat továbbra is arra kéri a helyieket, írják meg véleményüket a kifejezetten erre a célra létrehozott forgalomcsillapitas@erzsebetvaros.hu e-mail címre. Figyeljék az önkormányzat honlapján, illetve Facebook-oldalán a véleménynyilvánítási lehetőségek meghirdetését.

Elmarad a Közmeghallgatás
Az eredetileg november 23-ára meghirdetett és meg is szervezett személyes 
részvételű közmeghallgatás a veszélyhelyzet kihirdetése miatt elmarad – tájé-
koztatta lapzártakor szerkesztőségünket a Jegyzői Iroda.
Minden ezzel kapcsolatos újabb információ a kerület honlapján lesz elérhető: 
www.erzsebetvaros.hu.

A veszélyhelyzet miatt
Újra igényelhető az akár 71 250 Ft-os 
egyszeri, rendkívüli települési 
támogatás azok számára, akiknek a 
megélhetése a Covid-járvány miatt 
veszélybe került. Részletek a www.
erzsebetvaros.hu weboldalon. 

Gyors segítség a rászorulóknak!

Ingyenessé tett parkolás
105 nap = akár fél milliárd forint bevételkiesés
A veszélyhelyzet kihirdetésével egyszerre jelentette be a miniszterelnök, hogy újra 
ingyenessé teszik a parkolást. Ez ismét súlyos, előre tervezhetetlen, százmilliós bevétel-
kiesést jelent havi szinten a kerületi önkormányzatnak.
Számoljunk:
 Mivel  a bejelentéstől számított 15 napon belül most várhatóan 90 nappal hosz-

szabbíthatják meg a veszélyhelyzetet,
 és az EVIN parkolási üzletág adataiból kiderül, hogy akár a 125 millió forintot is 

elérheti a havi parkolásból származó bevétel,
ez összesen majdnem fél milliárd forint mínuszt jelent az önkormányzati költség-
vetési bevételi oldalának a 105 nap alatt. 
Nem szólva a várható, a lakók által tavasszal egyszer már megélt belvárosi parkolási 
káoszról.



Nyitott városháza
1956-tal foglalkozó lengyel és magyar plaká-
tokból nyílt kiállítás az Erzsébetvárosi önkor-
mányzat 1. és 3. emeletén. A plakátkiállítást 
október 21-én Szücs Balázs alpolgármester és 
Tóth Tamás, a Magyar Plakáttársaság alelnöke 
nyitotta meg. 
– A Nyitott Városháza programot azért hoztuk létre, hogy 
ne csak önkormányzat legyünk, hanem igazi városháza, 
ahová bárki fordulhat az ügyes-bajos dolgaival. Olyan helyet 
szeretnénk létrehozni, ami Erzsébetváros legszebb arcát 
mutatja. Teret adni azoknak a művészeknek és fontos alko-
tásoknak, amelyek összekötnek bennünket. Tavasszal fiatal 
fotóművészeknek adtunk lehetőséget, most, 2020 őszén az 
1956-os forradalommal kapcsolatos alkotásokat állítunk ki a 
hivatal folyosóin, a Magyar Plakáttársaság segítségével – mondta el Szücs Balázs alpolgármester a megnyitón. 

A plakátok 2006-ban készültek el egy lengyel-magyar közös projekt keretében belül; 20 lengyel és 20 magyar művész vállalkozott 
arra, hogy ‚56 emlékét megidézze – mondta el a plakátokról Tóth Tamás. 
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Rendhagyó díjátadó 
Október 16-án délelőtt rendhagyó, az egészségügyi biztonság miatt 
négy részletre szabdalt, mégis ünnepélyes díjátadó ünnepségre ke-
rült sor Erzsébetvárosban.

A járvány miatt márciusban, illetve júniusban sajnos nem lehetett átadni Erzsébet-
város hagyományos elismeréseit, melyek közül 13-at most nyújtottak át az önkor-
mányzat Erzsébet körúti épületének üléstermében. A díjátadót megelőző napokban 

külön szervezést igényelt, hogy több díjazottnak - az egészségügyi biztonság szabályait 
betartva - személyesen vigyék ki az önkormányzat vezetői az okleveleket. 

Mivel csak a díjazottak felsorolása is igen nagy terjedelmet és így előre tervezést igényel, 
a díjazottak rövid bemutatására terveink szerint januári lapszámunkban kerül sor.

Néma 
megemlékezés
Bár megszervezték, és meg is hirdet-
ték, de a járványveszélyre tekintettel 
az október 23-ra tervezett nyilvános 
önkormányzati ünnepélyes esemény 
végül elmaradt. 
A Rózsák terei hagyományos 1956-os megem-
lékezésre tehát nem került sor, és beszédek sem 
hangzottak el, ám az önkormányzat vezetése és a 
kerületi pártok képviselői az október 22-i, koráb-
ban megadott időpontban mind megjelentek az 
Angyal szobornál, koszorúztak, és néma főhajtás-
sal lerótták kegyeletüket az 1956-os hősök előtt.
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Második ciklus óta vagyok Teréz- és Erzsébetváros országgyűlési képviselője. Ebben a ciklusban eddig 1539 írásbeli 
javaslatot tettem le parlamenti képviselőtársaim elé, több mint 60 sajtótájékoztatót tartottam, és sajtóközleményt adtam ki. Vannak 
olyan pillanatok, amikor elgondolkozom azon, hogy hol húzódhat az a határvonal, amikor a lakosság azt mondja a kormány intéz-
kedéseire, hogy elég. A kormánypárti képviselőtársaim által rendre elutasított javaslataim jelentős része közelről érinti Erzsébetvá-
rost, az itt élőket, a megélhetésüket, a lakhatásukat, a  nyugdíjukat és munkahelyeiket. Míg Európa más országaiban a kormányok 
támogatták, addig Magyarországon elvonásokkal terhelték az önkormányzatokat a járvány alatt!

Költségvetések
Erzsébetváros és önkormányzata egy a sok 
közül, de nagyon sok esetben a legjellemzőbb 
problémák sorára mutathatunk rá rajta ke-
resztül. Javaslataim tételesen Erzsébetvárost, 
témaköreiben az egész országot érintik.
 Egészségügy – Péterfy kórház felújí-

tása, háziorvosi rendelők fejlesztése, 
korszerűsítése

 Lakóépületek – 100 éves társasházak 
problémái

 Lakhatás – Szociális bérlakás program
 Bulinegyed – Pluszkiadások: közbiztonság, takarí-

tás, zajmentesítés
Felsorolhatatlanul sok javaslat: digitális tantermek és tan-
anyagok, turisztikai központ, növényesítés, parlagfű-mente-
sítés, szociális támogatások, oktatási és nevelési intézmények 
korszerűsítése, állami támogatások növelése, környezetvédelmi 
beruházások áfacsökkentése, ingyenes internet a járvány alatt a 
rászorulóknak, a pedagógusoknak, mélygarázs építése.   

Amit a kormány elvont
Hosszú sorokon keresztül lehetne megfogalmazni, hogy vé-
leményünk szerint mi indokolt, mi jogos, mi az, amire nincs 
magyarázat, de a sorok között elveszik az információs tartalom. 
Az alábbi táblázat tételesen csak a Covid-járvány idején 
elvont adónemek bevételkieséséről mutat adatokat. 

Amit a kormány nem ad oda
A táblázatban nem szereplő összegek is rendkívüli 

módon megterhelik a kerület költségvetését. A 
Fidesz-kormány helyett társadalmi összefo-
gással, önkormányzati munkával, képviselői 
szervezésű adományokkal igyekeztünk 
közösen pótolni a hiányzó védőfelszerelése-
ket, maszkokat szereztünk a nyugdíjasoknak, 

háziorvosoknak, védőfelszereléseket, lázmérő-
ket, vérnyomásmérőket a Péterfy kórháznak.  

Erzsébetváros több száz millió forintot köl-
tött a koronavírus-járvány elleni védekezésre az 

állam helyett.
 2x30 millió forint a Péterfy kórház támogatására
 Folyamatos Covid-szűrés a szociális intézményekben, a 

háziorvosi rendelőkben és az óvodákban. 
 Több, mint 100 ezer maszk, védőruhák az ellátásban 

résztvevőknek
 Idősek, házi karanténban lévők ellátása, bevásárlás, ügy-

intézés
 Fertőtlenítő takarítás a közterü-

leteken
 Munkájukat elvesztők egyszeri 

támogatása
 Otthonápolási támogatás a 

járványban érintetteknek

A kormány térítse meg a Covid védekezés 
költségeit!

DR. OLÁH LAJOS ÖSSZEFOGLALÓJA

Építményadó

Telekadó

Gépjárműadó

Idegenforgalmi adóIngyenes parkolás

ELVONT BEVÉTELEK
~1,5 MILLIÁRD FORINT



Fontos nap ez azoknak a szakembereknek az éle-
tében, akik a támogatásra, segítségre szorulókért 
dolgoznak, akik felelősségteljesen, áldozatkészen 
és nagy szakmai alázattal végzik munkájukat.

– A szociális munkások a változás előmozdítói a társadalom és 
az egyén, a család és a szűkebb közösség életében - fogalmazott 
lapunknak Farkas Tünde, a Bischitz Johanna Integrált Humán-
szolgáltató Központ (BJIHK) vezetője. Hozzátette: a szociális 
munka az emberi értékek gyakorlatba ültetése. Szociális mun-
kásnak lenni jóval több, mint munka: szolgálat a szó legneme-
sebb értelmében. A szociális munkások sajátos tudás birtoko-
sai, akik a támogatást, segítséget igénylők részére a konkrét, 
azonnali, olykor nélkülözhetetlen segítségen túl technikákat, 
módszereket is átadnak.

– A szociális munka egyidős az emberiséggel, hiszen minden 
közösség gondoskodik az elesettekről, szegényekről, betegekről. 
Az élet folyamán mindenki találkozik ezzel a területtel, még akkor 
is, ha ezt nem is veszik észre feltétlenül. Ez a nap arra jó, hogy 
tudatosítsuk magunkban: vannak, akik gondoskodnak rólunk, van 
kihez fordulnunk a bajban. Minden év november 12-én azoknak 
a szakembereknek mondunk köszönetet, akik gondoskodnak az 

elesettekről, a szegényekről, a rászorulókról – fogalmazott Nie-
dermüller Péter polgármester, aki megköszönte, hogy a szociális 
dolgozók a járványhelyzetben is áldozatosan végzik a munkájukat. 

Erzsébetvárosban a feladat jórészét a BJIHK dolgozói látják 
el: bölcsődei ellátás, család- és gyermekjóléti központ, a szociális 
étkeztetés és házi segítségnyújtás, az idősek klubjai és bentlakásos 
otthonok munkatársaiként. – Bízunk benne, hogy kerületünk lakói 
szükség esetén bizalommal fordulnak felénk, és igyekszünk min-
dent megtenni megsegítésük érdekében – mondta Farkas Tünde. 

Erzsébetváros Önkormányzata több egyházi és civil szer-
vezettel kötött együttműködési megállapodást, mely szintén 
hozzájárul, és nagymértékben elősegíti a kerületben élő állam-
polgárok szociális biztonságát.

November 12. 
a szociális munka napja

ILLUSZTRÁCIÓ

SZOCIÁLIS DÖNTÉSEK
Olcsóbb lett és tovább tart nyitva a Va-
rázsdoboz Játszóház (bővebben lásd a 19. 
oldalon). A családok átmeneti otthonával 
kapcsolatban újabb 5 évre szerződött az 
önkormányzat a Lámpás 92 Alapítvánnyal 
és a Magyar Vöröskereszttel. A testület 
átalakította az Erzsébet taxi szolgáltatást, 
bővült a jogosultak köre. 

ÓVODAI ÜGYELET
December 28-31. között az Erzsébetvárosi 
Dob Óvoda látja el az ovisok felügyeletét; 
a többi óvoda zárva lesz. 

ROLLEREK ÉS BICIKLIKÖLCSÖNZŐK
Az önkormányzat engedély-

kötelessé és díjköteles-
sé tette a rollerek és 

biciklik kölcsönzé-
sét a kerületben. 
A kölcsönözhető 
rollereknek külön 
helyet kell kije-

lölni, amely után 
a kölcsönző cégnek 

bérleti díjat kell fizet-
nie. A rollereket ezek után 

csak a kölcsönzési pontokon lehet tárolni. 

TERASZOK
A képviselő-tes-

tület módosí-
totta a 2012-es 
terasz-ren-
deletet, így a 
teraszok 2020. 
december 31. 

napjáig, pénteki 
és szombati na-

pokon 22 és 23 óra 
között az erre vonatkozó eltérő nyitvatartá-
si engedély nélkül is nyitva tarthatnak.

DÍJAZOTTAK
Erzsébetváros ezen túl február 7-én  
(a kerület alapításának dátumán) osztja ki 
az önkormányzati díjakat, mint például az 
„Erzsébetváros Díszpolgára” címet is. 

EMLÉKTÁBLA
Hűvös Éva óvodapszichológus emlékére 
emléktáblát állít Erzsébetváros, aki a Dob 
utcai óvoda, és az egész óvodapedagógus 
társadalom kiemelkedő alakja volt. 

CIVILEK
A testület döntött az alapítványok támo-
gatásáról is; összesen 18 szervezet része-
sül pénzügyi támogatásban. 

IRODALMI 
ÖSZTÖNDÍJ
A Sárközi Márta Irodalmi Ösztöndíj neve 
Erzsébetvárosi Irodalmi ösztöndíjra 
változik, ugyanis a család visszavonta a 
névhasználati engedélyt.

ZÖLD ÜGYEK
A képviselő-testület a Klímakabinet javas-
latára kezdeményezte a fővárosi szmogri-
adó rendelet felülvizsgálatát.  
A belvárosban nagyon 
rossz a levegő, és 
az önkormányzat 
ezen szeretne 
változtatni. 
Erzsébetváros 
20 millió Ft-ot 
nyert egy klí-
matudatossági 
pályázaton. Az 
Almássy téren tan-
ösvény készül, illetve 
megvalósul egy kiállításszerű installáció a 
kerületben. A Dob utca 37. alatt közösségi 
tervezéssel közösségi kert készülhet.

AIRBNB
Az AirBnB-munkacsoport tevékenységét 
meghosszabbították február 28-ig.

RÖVIDEN

ÖNKORMÁNYZAT/SZOCIÁLIS
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Szabályok
Ezért az első és legfontosabb szabály, 
hogy aki bármilyen, influenzához hasonló 
tünetet vesz észre magán, netán nem érez 
szagokat, vagy hirtelen krónikus fáradtság 
dönti le a lábáról, az 
• ne menjen közösségbe!
• hívja fel a háziorvosát! 
• kérjen koronavírus-tesztet, vagy ha anyagi-

lag megteheti, teszteltessen magánúton. 
Pozitív teszt esetén a tanács a legegysze-
rűbb, maradjon otthon, ha tünetei súlyos-
bodnának, hívja háziorvosát. 

Csak maszkban!
A Polgármesteri Hivatal épületébe csak 
maszkban lehet belépni, valamint kötelező 
a kézfertőtlenítő használata. „Arra kérjük 

Önöket, hogy amennyiben van rá lehetősé-
gük, válasszák az elektronikus ügyintézést.” 

Idős lakók, figyelem!
Erzsébetvárosban segítjük a házi karantén-
ban, segítség nélkül maradt idős lakókat! 
Ha segítségre szorul, kérjük hívja a +361 
283-4891-es telefonszámot 8:00 és 16:00 
óra között, vagy írjon a koronavirus@
bjhuman.hu e-mail-címre.

Rendkívüli szünet
Nem kerüli el a járvány a kerületi intézmé-
nyeket sem, azonban ahol a gyanú megszü-
letik, azonnal tesztelnek, ahol pozitív teszt-
eredményt találnak, ott fertőtlenítenek. 
Ezért például rendkívüli szünetet rendeltek 
el október végén az Akácfa utcai Bóbita 
Óvoda Süni csoportjában, az intézmény ve-
zetői azonnal megkezdték a veszélyhelyzet 
gyors és szakszerű elhárítását.

Covid-fertőtlenítés
Hasonlóképpen jártak el a Rottenbiller 
utcai gyermek háziorvosi rendelőben, va-
lamint a Védőnői Szolgálatnál is, ahol fenti 

fotóink készültek. Nagyon fontos, hogy a 
lakosság tudja, a néhány napig tartó alkal-
mi „zárlatok” az egészségügyi biztonságot 
szolgálják. Minden esetben igyekeznek 
megoldást találni a betegek, gyerekek 
számára, de ezek az események előre nem 
tervezhetők és kalkulálhatók: amint a Co-
vid-gyanú felmerül, azonnal lépni kell – ez 
mindenkinek a közös érdeke. 

Lapzártánkkor érkezett!
A kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet, Magyarország 
egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, ami november 
4-én lépett hatályba!

Megjelentek a Magyar 
Közlönyben a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további 
védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek. Nem részle-
tezzük a meghozott szabályokat, mert a tapasztalat azt mutatja, 
mire megjelenünk, sok esetben már újabb szabályok sora lép 
életbe. A legfontosabb, hogy most is van kijárási korlátozás, 
lapunk nyomdába kerülésekor éjfél és hajnali 5 közötti idő-
szakra vonatkozik, és, hogy súlyos bírságot vonhat maga után, 
hogyha nem viseli valaki a maszkot azokon a helyeken, ahol 
előírás. Tulajdonképpen az az ésszerű, ha mindenhol viseljük 
az orrot-szájat fedő arcmaszkot. Az aktuális információk pedig 
mindig megtalálhatóak a www.koronavirus.gov.hu oldalon.

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

VÍRUSNAPL    7.́
Senki nem gondolta, hogy a Covid-járvány olyan változásokat hoz az egész 
világ életében, amelyek már visszavonhatatlanul megváltoztatják hétköznap-
jainkat. Talán már nincs olyan ember az országban, akinek rokona, barátja, 
munkatársa, szomszédja, vagy akár saját maga ne esett volna át a betegsé-
gen. Gyenge vigasz, hogy rutinná fejlesztettük a nonstop kézmosást, a kéz-
fogás helyetti könyöklést, és a reggeli indulás-szeánsz – pénztárca, iratok, 
kulcs – hármasa mellé felsorakozott negyedikként a maszk. Ez a rutin azért 
is fontos, mert a hihetetlen mértékben emelkedő megbetegedésszámok 
sajnos azt vetítik előre, hogy hiába tudtuk előre a második hullámról, hogy 
általában nagyobbat csap az elsőnél, most sem a korlátozó intézkedések-
ben, sem a következetességben nem voltunk olyan jók.

Erzsébetváros Önkormányzatának megrendelésére a veszély-
helyzet bejelentés előtti órákban, november 3-án, az Erzsébetvá-
ros Kft. a kerület összes játszóterét újra lefertőtlenítette
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Kilencen már 
munkálkodnak 
A májusban meghirdetett Pályázat 
I. lakáspályázat rendeltetéssze-
rű használatra alkalmassá tételi 
kötelezettséggel volt meghirdetve, 
azaz a pályázónak vállalnia kellett 
a felújítási munkálatok elvégzését. 
Szeptemberben az eredményhirde-
tés után 9 pályázó kezdhette meg 
az általuk megnyert lakásokban a 
munkát. A nyertes pályázóknak 8 
hónapjuk van rendbe tenni jövendő-
beli otthonukat, a felújítást követően 
költözhetnek be a lakásokba. Mint 
megtudtuk, van olyan nyertes pályá-
zó, aki jóval az előírt határidőn belül 
már csomagolhat is. 

HÁZUNK TÁJA Praktikus információk a hétköznapokból

Újabb 
lakáspályázat! 
November végén újabb lakáspályázat 
– Pályázat III. – kerül kiírásra, melyen 
15 lakásra pályázhatnak majd, akik 
vállalják a felújítási kötelezettséget. 
A korábbi I-es pályázathoz hasonlóan 
itt is a nyertesnek kell majd a lakást 
rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotba hoznia. A pályázati kiírás rész-
letesen tartalmazni fogja a feltételeket, 
mely a fenti honlapon tekinthető meg.

Lakásügyeink
Minden ember életében meghatározó az a pillanat, amikor a felnőtt-
kor kapujában önállósodni szeretne. Meghatározó a fiatal számára, de 
meghatározó a szülők számára is, és a családalapítás kapujában pedig 
már gyötrő a kérdés: hol? Ma egy átlagos család számára egy fővárosi 
lakás gyakorlatilag az elérhetetlen kategória, akik hozzájutnak egy kis 
lakáshoz, életük végéig egy bank fogságába kerülnek. Azok, akik az 
albérlet mellett döntenek, olyan kiadásokat vállalnak, ami esélytelen-
né teszi az átlagos munkavállalót, hogy félre tudjon tenni egy későbbi 
lakásvásárlásra. Erzsébetvárosban a Vagyonkezelő tavaly új igazgatót 
kapott dr. Halmai Gyula személyében, aki nem csak felmérette a lakás-
állományt, de összefoglalót készített a helyzetről és lehetőségekről. 
A kerület vezetése mérlegelte, majd elfogadta a lakáskoncepciót, ami 
lakhatás kérdésében új távlatokat nyitott a kerületben élők számára.

Újabb 41 kislakást
mérnek fel! 
A lakásügy témához kapcsolódik, hogy 
felmérésre kerültek az alacsony komfort-
fokozatú lakások, és ezek közül a 41 db 25 
m2-nél kisebb alapterületű lakás eseté-
ben folyamatban van az értékbecslések 
elkészítése. Amint ez megtörténik, a lakások 
értékesítésre meghirdetésre kerülnek! A 
nyilvános felhívás a pályázatokhoz hasonló-
an az önkormányzat – www.erzsebetvaros.
hu – és az EVIN Nonprofit Zrt. – www.evin.hu 
– honlapokon lesz megtekinthető.  
A felhívás részletesen tartalmazni fogja majd 
az értékesítésre vonatkozó feltételeket.

VAN, AKIK KICSIT 
VÁRAKOZNAK 
Az ugyancsak májusban meghirdetett II. 
pályázaton 21 nyertes pályázót hirdet-
tek ki. Az eredeti tervek szerint ezeket a 
lakásokat az EVIN október 31-ig felújíttatta 
volna, majd ezt követően kötöttek volna 
szerződést az új bérlőkkel. Sajnos több 
kiírt közbeszerzés is eredménytelennek 
bizonyult, ami miatt a lakások felújítá-
sa elhúzódik, ám az érintettek az előre 
kiszámíthatatlan csúszás után bizonyosan 
birtokba vehetik bérleményüket. 

VANNAK KIADÓ 
„NEMLAKÁSOK” IS 
Augusztusban 43 db nem lakás céljára 
szolgáló helyiségre írtak ki pályázatot, 
melynek eredményeként 14 helyiségre 
sikerült nyertest hirdetni. Velük novem-
berben kötik meg a bérleti szerződéseket. 
Nem kell elkeseredni azoknak sem, akik 
úgy érzik, esetleg lemaradtak a lehetőség-
ről, a pályázaton „megmaradt” helyiségek 
az EVIN Zrt. honlapján ismételten meghir-
detésre kerülnek, és a bérbevételre lehet 
ajánlatot tenni. Fontos, hogy jelenleg is 
megtekinthető a honlapon azon pince-
helyiségek listája, melyek bérbevételére 
lehetőség van, ezen helyiségek pályázat 
mellőzésével bérbeadhatók.

ÖNKORMÁNYZAT/KÖZÉLET

ILLUSZTRÁCIÓ
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Kutyások véleményét 
várják!
A ZöldEb – Kutyás Érdekvédelmi Egyesü-
let Erzsébetvárosi csoportjának Face-
book-oldalán jelent meg a felhívás, hogy 
a kerületi futtatók használati szokásaival 
kapcsolatban online kérdőv kitöltéséhez 
várják a gazdik véleményét. Szücs Balázs 
alpolgármester kezdeményezésére indult 
el a ZöldEb-es közös „kutyás” gondolkodás 
folyamata, ami így első nagyobb állomásá-
hoz érkezett. A Városüzemeltetési Irodával 
közösen összeállított kérdőív adatait a 
ZöldEb összegzi, a terveikben fórumok 
szervezése lesz a következő etap. Novem-
ber végéig várják a véleményeket. 

M3 metrófelújítás: 
erre figyeljen

2020. november 7-től elkezdődött az M3 
metró felújításának harmadik, belvárost 
érintő üteme, a metróvonal Nagyvárad tér 
és Lehel tér közötti szakaszának teljes le-
zárásával. A lezárt szakaszon csúcsidőben 
45 másodpercenként induló pótlóbuszok-
kal lehet utazni – közölte a BKK. A felújítás 
egész Budapest és a környező elővárosok 
közlekedésére is hatással lesz, sokaknak 
okozhat majd kényelmetlenséget a követ-
kező másfél évben, és ugyan a BKK és a 
BKV mindent megtesz a nehéz közlekedési 
körülmények enyhítésére, minden közleke-
dőnek az eddiginél hosszabb utazási időre 
kell készülnie. A metrópótlás forgalmi 
rendje részletesebben is megismerhető a 
bkk.hu/m3felujitas címen. 

Közbiztonsági 
Egyeztető Értekezlet
Dr. Kispál Tibor alpolgármester szervezésében október 28-án egyezte-
tő értekezleten vettek részt a helyi közbiztonsági szervezetek vezetői. 

A megbeszélésen részt vett Türi Árpád rendőrkapitány, Csatári Károly, a kerületi rendőr-
kapitányság Rendészeti osztályvezetője, Sedlák Tibor, az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazga-
tóság igazgatója, Generál György elnök és Horváth Adorján alelnök az „Éberség-Segítség” 
a Közösség Szolgálatában Erzsébetvárosi Polgárőr Egyesület részéről (képünkön). 

Dr. Kispál Tibor közbiztonsági ügyekért felelős alpolgármester az egyeztető ér-
tekezlet után elmondta: A közrend biztosításának szereplői itt a kerületben olyan, a 
gyakorlatban is látványos eredményeket hozó együttműködést valósítottak meg, ami 
példaértékű. Mindhárom szervezet esetében szükségesnek ítéljük a gyakoribb lakos-
sági tájékoztatást, valamint a szervezetek vezetői ezen a megbeszélésen felvetették a 
vegyes járőrözés kialakítását és sűrítését.

Házkutatás 
A rendőrség október 16-án áramlopás gyanúja miatt tartott házku-
tatást a kerületi önkormányzatnál. A nem sokkal később szárnyra 
kapott hír szerint az egyik irodában bitcoin-bányászatra alkalmas 
számítógépet foglaltak le. Az ügy érintettje Borka-Szász Tamás ön-
kormányzati képviselő, aki azonnal lemondott képviselői mandátu-
máról és kilépett a DK-ból. 
A kerület Facebook-oldalán megjelent ezzel kapcsolatban Niedermüller Péter polgár-
mester írása, a nyomozás lezárultáig egyéb információkat a kerületi önkormányzat 
nem tud szolgáltatni. 

Borka-Szász Tamás egyéni képviselő volt, ezért a 4. választókerületben időközi választás 
kiírására kerül sor. A VII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest VII. kerület 4. számú 
egyéni választókerületben az időközi helyi önkormányzati képviselő választást 2021. január 
24. napjára tűzte ki. (A járványügyi helyzetre való tekintettel rendkívüli jogrend lépett élet-
be, így az időközi választás valószínűleg későbbi időpontban kerül megszervezésre!)

Részletes információk megtalálhatóak lesznek a kerület honlapján (www.erzsebet-
varos.hu), illetve hátsó borítónkon olvasható a VII. kerületi Helyi Választási Bizottság 
közleménye.

A képviselő-testület javaslattételre kéri fel a kerület lakóit, a kerületben működő civil szervezeteket, köznevelési intézményeket, a 
művészeti élet képviselőit az alábbi elismerő díjak adományozásához: Erzsébetváros Díszpolgára cím – Pro Urbe Erzsébetváros díj – 
Erzsébetváros Mestere díj – Erzsébetváros Közbiztonságáért díj – Erzsébetváros Sportjáért díj – Pro Artis Erzsébetváros díj. A javaslatté-
telre vonatkozó részletes felhívások a www.erzsebetvaros.hu oldalon érhetőek el a szükséges formanyomtatvánnyal együtt. A javaslatok 
benyújtására 2020. december 1-jéig van lehetőség.

Felhívás javaslattételre



2019. október 13-án az erzsébetvárosi polgárok nagy többséggel leváltották a korábbi 
önkormányzati vezetést. Niedermüller Péter polgármester irányítása mellett 10 egyéni 
és 4 listás képviselő alkotja a képviselő-testületet. 8 egyéni választókerületben a de-
mokratikus összefogás jelöltjei, 2 egyéni választókerületben független képviselő,  
a kompenzációs listán pedig 3 Fidesz-KDNP és egy Élhető Erzsébetváros Egyesület 
tag kezdhetett neki az új ciklusnak a november 4-ei alakuló testületi ülésen. 
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ÖSSZEFOGLALÓ
A CIKLUS ELSŐ ÉVE1 ÉV

„Mi, az ellenzéki koalíció képviselői nagyon világos, 
egyértelmű alternatívát kínáltunk: átlátható, nyitott, 
részvételen alapuló önkormányzatot, új, demokrati-
kus politikai kultúrát, a korrupciós ügyek feltárását, 
európai mintákat követő okos és gondoskodó várost. 
Olyan várospolitikát hirdettünk meg és képviselünk 
azóta is, amelynek a legfőbb célja az itt élő emberek 
életminőségének az érezhető javítása. A mi víziónk és 
politikai gyakorlatunk nem a kizárásra, mások megbé-
lyegzésére, gyűlölködésre, hanem az itt élő emberek 
közös aktivitására, a részvételre, a civil szervezetek 
bevonására, az egymással való szolidaritásra épült 
és épül. Az a célunk, azon dolgozunk, hogy mindenki, 
aki ebben a kerületben él, otthon és biztonságban 
érezhesse magát bőrszínre, vallásra, etnikai hovatarto-
zásra, szexuális identitásra való tekintet nélkül.”

Niedermüller Péter polgármester
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2019. november 4. – Megalakult a testület
Az alakuló ülésen kialakult a szervezeti felépítés. A részfeladatok 
áttekinthetősége miatt 4 alpolgármester, 3 bizottság és 3 tanács-
nok segíti a polgármester és a testület munkáját. Az eskütétel 
után megalakultak a frakciók is. Az alakuló üléssel együtt 5 
testületi ülést tartottak a választást követő alig két hónapban, 
még december 18-án is üléseztek a képviselők. A jegyzői iroda 
munkatársaitól - akiknek külön köszönjük a gyors összefoglaló 
adatközlést! -  megkapott információk alapján hatalmas számok-
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ra bukkantunk összegzés közben. Bár ezek csak a számok, nem lát-
szik mögötte a gépezet elképesztő munkája, de nyilván mindenki 
tudja, hogy az előterjesztések nem maguktól születnek, azok mind 
egy folyamat részének eredményét tükrözik. 

Csak az idei év első 10 hónapjában 

Nehéz örökség
Nem volt döccenőmentes a váltás, az új 
vezetés hirtelen nem csak a feladatokkal, 
hanem megoldásra váró problémákkal is találko-
zott. Niedermüller Péter polgármester véleménye szerint 
nehéz örökséggel szembesültek az első hetekben, százmilliós 
kifizetetlen számlák az önkormányzati cégeknél, olyan adós-
ságállomány, ami a működést, de a dolgozók munkabérének 
kifizetését is ellehetetlenítette volna.

– A százmilliós adósságállomány mellett heteink voltak arra, 
hogy megoldást találjunk az év végén lejáró parkolási szerződés-
re, amivel kapcsolatban még csak előkészített anyagok sem álltak 
rendelkezésünkre. Az úgynevezett bulinegyed ügye is azonnali 
intézkedést kívánt, tarthatatlan helyzet alakult ki, amivel kapcsolat-
ban semmit nem tett a korábbi önkormányzat.  És akkor még meg 
sem említettem az egy évtized, vagy esetenként hosszabb idő alatt 
felhalmozódott tisztázatlan, gyakran teljességgel áttekinthetetlen in-
gatlanügyeket, melyekkel kapcsolatban majd a bíróság mond ítéletet. 
Mindennek következtében az első hónapok a rendrakással, a legkü-
lönbözőbb zavaros jogi helyzetek és ügyletek tisztázásával teltek.

Aztán kitört a járvány
A Covid-járvány valós veszélyeivel tavaly év végén még senki 
nem volt tisztában, az év első negyedében azonban kiderült, 
több lesz ez számunkra is, mint egy hír a médiában. 

– Erre senki nem volt felkészülve. Szinte pillanatok alatt 
azzal kellett szembesülnünk, hogy emberek százai, 

ezrei betegedtek meg, emberek haltak meg, 
hogy a kormány összevissza kapkodva 

az önkormányzatokra tolta a védeke-
zést, miközben a legkülönbözőbb 

elvonásokkal élt, egyre-másra 
szűntek meg a munkahelyek, az 

emberek életét egyre inkább 
az általános bizonytalanság 
határozta meg. Nem kell kü-
lönösebben hangsúlyoznom, 
a járvány minden tervünket, 
elképzelésünket brutálisan 
felülírta. Ugyanakkor büszke 
vagyok arra, hogy a járvány 

első szakaszának nehéz hete-
iben az önkormányzat mun-

katársai, önkénteseink nagysze-
rűen helyt álltak. Bevásároltak az 

időseknek, a karanténban lévőknek, 
gyógyszert vittek, meglátogatták az 

egyedül élőket. Az önkormányzat pedig 
egyedi segélyekkel egészítette ki a szociális 

rendszert, hogy segíteni tudjunk azokon, akik nehéz, 
gyakran kilátástalan anyagi helyzetbe kerültek azáltal, hogy 
elvesztették a munkahelyüket.

Az elvonások ellenére
A gazdasági visszaesés okán a bevételei jelentős részétől elesett 
az önkormányzat, amit tetéztek a kormányzati elvonások és in-
tézkedések, például az adóbevételek elvonása vagy az ingyenes 
parkolás elrendelése. 

– Mindennek ellenére hozzáláttunk a lakhatatlan önkor-
mányzati lakások felújításához, folyamatossá tettük a lakossági, 
társasházi pályázatokat, egy új, elsősorban az itt lakók érdekeit 
szolgáló parkolási rendszer kialakításához, dolgozunk a Klauzál 
tér megújításán is. De az elmúlt egy év egyik legnagyobb fela-
data volt, hogy Belső-Erzsébetvárost tehermentesítsük az autós 
forgalomtól.

a ciklus első éve  ÖSSZEFOGLALÓ
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Közös ügyeink
Tudom, hogy a változások mindig egyfajta kihívást jelentenek, hiszen újra kell alkalmazkodni, 
változtatni kell gyakran évtizedes szokásokon, beidegződéseken. Mégis hiszek abban, hogy a ke-
rületi lakók nem csak szavakban hanem tettekben is a változások alakítóivá és részeseivé akarnak 
válni. Ezért tartunk fórumokat, lakossági tájékoztatókat, képviselői találkozásokat, polgármesteri 
fogadóórákat, közmeghallgatást. Mert egy új, európai Erzsébetvárost csak közösen, az itt élő em-
berekkel együtt tudunk felépíteni. Tavaly október óta megtettük az első lépéseket, most nehezebb 
körülmények között, de folytatnunk kell ezt az utat. Ezen összefoglalóban a legfontosabb munkafo-
lyamatokra a következő oldalakon alpolgármestereim adnak választ tematikus összefoglalóikban.   

Niedermüller 
Péter

képviselő-testületi és 
bizottsági ülés44

véleményező testületi 
ülés a vészhelyzet alatt16

előterjesztés348

határozat745

rendelet, 
rendeletmódosítás49
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Lassan két évtizedes önkormányzati, képviselői munkával, tapasztalattal a hátam 
mögött, örömmel vállaltam el a ciklus elején az oktatási és a közrenddel kapcsolatos 
alpolgármesteri feladatokat. Örömmel, mert számomra sok éve ismerős témakö-
rökben és környezetben, a köz érdekében hasznosíthatom ismereteimet, egy olyan 
csapatban, melynek Erzsébetváros közösségének többsége bizalmat szavazott.  Dr. Kispál Tibor

Közrend

Csodák persze nincsenek. Idő kellett ahhoz, hogy áttekintsük a gazdálkodást, hogy átlássuk a munkafolyamatokat, hogy átláthatóvá 
tegyük a pénzügyeket. Voltak olyan tevékenységek, melyek évtizedes múltra tekintenek vissza, voltak, melyekben kisebb gazdálkodási, 
esetenként véleményünk szerint súlyos pénzügyi anomáliákat tártunk fel. A bíróság fogja kimondani, hogy mi állhat a háttérben, és ki 
a felelős. Nem az én tisztem ítéletet mondani, de a ciklus elején bizony előfordult, hogy önkormányzati költségvetésből kellett azonnali 
pénzügyi beavatkozást végezni, hogy működjön például a közterületek takarítása, intézményeinkben, iskoláinkban legyen takarítás, vagy 
azonnali átmeneti döntéseket kellett hoznunk az ellehetetlenülő fizetőparkolással kapcsolatban, a működőképesség biztosítására. 

Nyilvánosság • Véleményem szerint a legfontosabb, hogy döntéseink publikusak, a fejlesztések döntés-előkészítésénél pedig 
igyekszünk figyelembe venni a lakossági igényeket, elvárásokat. Mindezt a korábbi évek hagyományával ellentétben nyilvánosan 
tesszük, még akkor is, ha kényes kérdések kerülnek előtérbe. A hozzám tartozó szakterületeken a nehézségek ellenére is nagyon sok 
pozitív eredmény született, ezek közül a legfontosabbakat emelem ki az alábbiakban. 

Újraszerveztük
Újraszerveztük a rendészeti igazgatóságot, élő kapcsolatot alakítottunk ki a közrend 
fenntartásában résztvevő helyi szervezetekkel. A lakók észrevételei, javaslatai alapján új, 
együttműködésre épülő feladat-végrehajtást alakítottunk ki az Erzsébetvárosi Rendészet, 
Polgárőrség és Rendőrség között, valamint javaslatunkra módosul együttműködési megálla-
podásunk a Fővárosi Rendészeti Igazgatósággal is.

Folyamatos
A közterületeink takarítását ellátó önkormányzati cég gazdasági összeomlását megakadá-
lyoztuk, működését újjászerveztük. A közterületeink, parkjaink állapota, arculata, tisztasága 
a Covid-járvány alatti vészhelyzetben is kiemelt fontossággal bírt, és ez ezután is így lesz. A 
köznapi takarítás mellett rendszeres a fertőtlenítő járda- és útmosás, megszerveztük a kerü-
let nagytakarítását is, és a bulinegyed körzeteiben kiemelt figyelmet fordítunk a bulituriz-
mussal érintett közterületek tisztántartására.  

Biztonságban
A rendőrség munkájának hatékonysága részben a felderítések számától függ, igyekszünk 
munkájukat nem csak az együttműködéssel, hanem eszközökkel is segíteni. Idén, többek 
között egy autót is átadtunk a nyomozások eredményesebbé tételéhez. A térfigyelő rendszer 
hatékonysága is vitathatatlan, és sok esetben támogatják a közterület-felügyelőink, parko-
lóőreink, rendészeink a sikeres és gyors felderítéseket. Az elkövetkező időszakban befejez-
zük a kameraállomány lecserélését is.

Iskolaváros
A gyermeknevelési intézményeink, óvodáink és iskoláink működtetésének biztosításához nyúj-
tunk pénzügyi támogatást, az ott dolgozók megbecsülése érdekében vezettük be a „Szép kártya” 
programot. Az oktatási területre a kormány sokkal kevesebb pénzt ad, mint ami a működésük-
höz szükséges. Mi folytatjuk az óvodák, iskolák minőségi munkáját segítő programjainkat.
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Tartós megoldások
A bulinegyedként elhíresült városrész évek óta tartó problémái kapcsán 
az új vezetés mellett végre egy asztalhoz ültek az érintettek, a lakók, a 
civilek és a vendéglátósok is. Képünk az utóbbiak nagy létszámú lakos-
sági fórumán készült. Engem bíztak meg az egyeztetések levezetésével, 
végül közösen, sok száz órányi előkészítő munkát követően konszenzusos 
javaslatokat tettünk le a testület elé. Így született meg az éjféli záróra és az 
azt kiegészítő objektív kritériumrendszer, mely a göngyölegmozgatástól a 
takarításon át az utcai alkoholfogyasztásig számos problémával foglal-
kozik. Bár a Covid-járvány is jelentősen befolyásolta a vendéglátóipari 
egységek kihasználtságát, tapasztalataink azt mutatják, hogy többirányú 
intézkedéseink is jelentős javulást eredményeztek. 
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Közös gondolkodás
Egy éve bízott meg Erzsébetváros polgármestere azzal, hogy a képviselői munkám 
mellett általános helyetteseként is szolgáljam a kerület lakóit. Míg az előző vezetés 
a lakók véleményének meghallgatása helyett inkább homokba dugta a fejét a prob-
lémák elől, addig számunkra kezdettől fogva egyértelmű volt, hogy valódi megol-
dásokat csak a közös gondolkodás eredményezhet. 

Ujvári-Kövér 
Mónika

Mindig is hittem a párbeszéd erejében, és úgy gondolom, Erzsébetváros csak 
akkor működhet, ha közösen teszünk érte. Mint ahogy eddig is, most is bár-
mikor állok rendelkezésükre, és továbbra is az Önök véleményét képviselve 
dolgozom egy élhetőbb, európaibb Erzsébetvárosért. 

Konszenzus és 
jogszabálykövetés
Persze ezzel még nem ért véget a munka. 
A hivatal és a Rendészet állományát 
megerősítettük, valamint közreműkö-
désemmel szigorú ellenőrzési tervet 
állítottak össze. Számos napi szintű 
problémával is találkoztam, ezért foly-
tatjuk a közös gondolkodást azokban a 
kérdésekben, amelyeket a záróra-ren-
delet nem szabályozhat. Ilyenek voltak 
a zajos tuk-tukok, a hangosbemondós 
idegenvezetők, az éjszaka zenét üvöltető 
taxisok vagy a szabálytalanul működő 
teraszok. Felállítottunk egy egységes, 
átlátható, a magasabb jogszabályoknak 
megfelelően fokozatosan szigorodó 
büntetési rendszert, és betartatjuk a 
szabályokat. Az Önök jelzéseinek segít-
ségével értük el, hogy ezek szabályozva 
legyenek! Dolgozzuk ki közösen a 
további problémák ellenszerét is! 

Hatékony megoldások
De persze vannak más jellegű gondok is 
Erzsébetvárosban. Sok esetben azt tapasz-
taltam, hogy az önkormányzat csak akkor 
szembesül egy adott problémával, amikor az 
már a lakók körében közfelháborodást keltett, 
ezért javasoltam a városgondnoki feladatkör 
kialakítását. A városgondnok célja, hogy az utcákat járva folyamatosan jelezze a megol-
dandó problémákat, legyen az romos épület, átfestendő zebra, úthiba, vagy bármi más. 
Ilyen hatékony megoldást kíván a Madách tér és környéke is, amit a mindössze pár éves 
felújítás ellenére gondozatlanul vettünk át, ezért egyeztetést kezdtem a lakókkal és az 
illetékesekkel, közösen ötletelünk a tér jövőjéről.

A párbeszéd ereje
Igyekszem minden lehetőséget megragadni 
a párbeszédre, ezért nemcsak havi egyszer 
fogadom lakóimat, hanem napi szinten tartom 
Önökkel a kapcsolatot, folyamatosan elérhető 
vagyok telefonon, e-mailben és a Facebookon, 
valamint rendszeresen szervezek szabadtéri 
beszélgetéseket is.
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Alpolgármesteri feladataimon keresztül a hétköznapjainkat, a közéletet érintő 
önkormányzati témákat kapcsolhatjuk hozzám. A legfontosabb ezekkel kapcso-
latban, hogy olyan folyamatokat indítottunk el az elmúlt egy év alatt, melyeknek 
a gyümölcse később érik be, de azok reményeink szerint a lakosság, az érintett 
vállalkozói körök és az önkormányzat számára is elfogadható, konszenzusos 
döntéseken alapszanak. Hiszek abban, hogy ha mindenki elmondhatja a véle-

ményét, ha figyelembe vesszük egymás érdekeit, és tiszteletben tartjuk az értékeket is, akkor az az út csak 
sikerre vezethet. Minden munkafolyamatba szeretném bevonni a lakókat is, magukénak kell érezniük az 
utcákat, tereket, piacokat, mert ezek fejlődése, fejlesztése a közös érdekünk és a közös felelősségünk is 
egyben. Kérem a lakókat, vegyenek részt abban az építő munkában, aminek alapköve a nyitottság, az elle-
nőrizhetőség és a vélemények szabadsága. 

Bárdi Zsuzsanna

 Megújul a Klauzál tér
A lakossági igényeknek megfelelően, de a Covid-válság nehéz 
gazdasági tényezői mellett kezdünk neki a Klauzál tér megújí-
tásának. A játszótér kapcsán a kisgyerekes szülők véleményét 
kérjük ki, a sportpálya funkcióiról a környékbeli iskoláktól, 
valamint sportkluboktól kérünk be véleményeket. A kutyafut-
tatóról a kutyás szervezetekkel, kutyatartókkal egyeztetünk, 
elmondhatjuk, az igényfelméréssel párhuzamosan a lehetőségek 
felmérése zajlik. Nyáron egyértelműen kiderült, hogy a lakosság 
szívesen vesz részt a téren rendezett családi napokon, ezért 
kisebb műsorok, előadások szervezésére alkalmas, úgynevezett 
agórát is kiépítenénk
A helyi igények felmérése után lesz véglegesítve a terv! 

 Új funkciók a Klauzál csarnokban
A Klauzál téri vásárcsarnokkal kapcsolatban hangsúlyosan 
igyekszünk bevonni a tervezésbe a lakosságot is. Tartottunk 
már fórumot az interneten, tárgyalunk a befektetőkkel, és a 
lakossági visszajelzéseket is várjuk azzal kapcsolatban, milyen 
funkcionális lehetőségeket tudnának elképzelni a csarnokban a 
hagyományos piac mellett.  
Egyértelmű, hogy a piacra vissza kell térnie az életnek, olyan 
helyet kell megálmodnunk belőle, amit szívesen vesznek birtokba 
a helyiek, és használnak az igényesebb turisták.

 A mi piacaink
Mindkét piacunk, a Klauzál és Garay téri is fontos kérdés, 
utóbbit én már abban a formájában is ismertem, amikor még 
anyukám húzott maga után kézen fogva. Sok összetevője van 
a változásnak, kevesebben járnak piacra, szűkül a kereslet, a 
lakosság keresi a számára elfogadható vásárlási lehetőségeket. 
Ezért a Garay piacon is muszáj új funkciókkal, új lehetőségeket 
kínálnunk a lakosságnak, keressük az új bérlőket, és nagy erőkkel 
próbáljuk a kihasználtságot növelni. 

 Létrejött az AirBnB munkacsoport
A rövid távú szálláskiadás olyan többrésztvevős problémakör, 
ami érinti a lakókat, a szálláskiadókat és a turistákat, valamint 
az önkormányzatot is. Megalakítottuk a Rövidtávú szálláskia-
dás munkacsoportot, melynek tagjai az összes érintett körből 
képviseltetve vannak. Lakossági felhívást tettünk közzé, kérjük 
a helyiek segítségét a problémák feltárásában, várjuk a javasla-
tokat az általuk elfogadható megoldásokra. Az adatok alapján 
problématérképet készítünk, amit később folyamatosan frissí-
tünk. Kérem az olvasókat, vegyenek részt a folyamatokban: 
airbnbmunkacsoport@erzsebetvaros.hu. 
Célunk, hogy februárra egy olyan konszenzusos döntés szülessen, 
ami alapján a békés egymás mellett élés szabályai érvényesülhet-
nek, jogkövető, szabályozott, a lakókat nem zavaró, és nem utolsó 
sorban adófizetés szempontjából kifehérített módon működjön a 
rövid távú szálláskiadás.  

ÖSSZEFOGLALÓ  a ciklus első éve
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Közösség
Megtisztelő feladatom az erzsébetvárosi civil szervezetek, kisebbségek, nemzetiségek, 
és hitéleti, valamint kulturális tevékenységet végző közösségek önkormányzati összefo-
gása és támogatása alpolgármesterként. Minden esetben kisebb csoportokról van szó, a 
helyi közösségi élet alapjairól. Rajtuk keresztül tulajdonképpen feltárulnak minden tár-
sadalmi réteg hétköznapjai, problémái és természetesen örömei is. Ezek nagyon fontos 
információk, olyan visszajelzések, melyekre a felelős vezetőknek alapozniuk kell.

Szücs Balázs

Felsorolhatatlanul sok feladat, sok téma, sok szervezet és 
csoport. Mindannyian mások, mindannyian mást képvisel-
nek, de mind azonosak abban, hogy közösségeket képvisel-
nek. A közösségek alapjai pedig Önök: itt élő lakók, szülők, 
gyerekek, nagyszülők, iparosok, színészek, pedagógusok, 
fodrászok, bolti eladók, és ápolók... Mi Önökért dolgozunk!

Hitéleti kérdésekben 
fontosnak tartom, hogy sikerült összehozni a történelmi egyhá-
zak kerületi képviselőit egy olyan találkozóra, ahol a kölcsönös-
ség lehetőségeit kutatva nagy jelentőségű párbeszéd kezdődhetett 
el. Bár a járvány jelentősen lecsökkentette a személyes találkozók 
lehetőségét, a kapcsolattartás folyamatos maradt, és a Coviddal 
kapcsolatos megszorítások ellenére sem hanyagoltuk el a hitéleti 
munka, a szociális és közösségszervező programok támogatását. 

Civil ügyekben
 büszkén merem vállalni, hogy nincs még egy olyan kerület, 
ahol a kultúra, a hagyományok, a segítségnyújtás és a történe-
lem ennyi ágon és területen találkozhatnak egymással. Kerek-
asztalokat, civil találkozókat szerveztünk, megalkottuk a civil 
koncepciót és a civil támogatási rendeletet is, hogy minél átlátha-
tóbb és szakmaibb döntéseket hozhassunk az érdekükben. A Co-
vid-járvány elején kiderült, hogy ezen szervezetek gyakorlatilag 
az életbenmaradásért küzdenek, ezért visszahoztuk a működési 
pályázatukat, ami a talpon maradásukhoz elengedhetetlen volt. 
Közel 50 millió forint támogatást juttatott önkormányzatunk a 
pályázaton résztvevő kerületi civil szervezetnek. 

Szociális témakörökben 
most, a váratlanul ránktörő járványügyi helyzetben nagyon fontos 
volt, hogy megtaláljuk, elérjük és segíteni tudjuk azokat a lakókat, 
akik segítségre szorulnak. Az önkormányzat, a segítő civil szer-
vezetek és a felekezetek is egyformán részt vállaltak a pandémiás 
feladatok ellátásában,  a hajléktalanügyi egyeztetések is folyamato-
sak. Erzsébetváros nem engedi el a rászorulók kezét!

A kultúra Erzsébetvárosban 
a hétköznapok része. Olyannyira az, hogy 
minket a járvány sem tudott akadályozni abban, hogy kiállí-
tásokat támogassunk, létrehozzuk a Nyitott városháza prog-
ramsorozatot, gangkoncerteket, gangszínházakat szervezzenek 
szervezeteink, intézményeink. Erzsébetváros az ország első 
önkormányzata, amely önálló irodalmi ösztöndíjat alapított.

Hagyományaink, múltunk értékeinek őrzése pontosan olyan fontos, mint a hétköznapok jólétének biztosítása. Felkarolni a 
nehéz sorsú embereket, megvédeni a jogokat, megmutatni sokrétű és sokoldalú valóságunkat olyan feladat, amihez szív és lélek is 
szükséges. Lelkészként jól ismerem az embereket, önkormányzati képviselőként a lehetőségeket. 

Komoly felelősség hárul mindannyiunkra, akik a jelen, járvánnyal és adóelvonásokkal terhelt önkormányzati büdzsében helyet aka-
runk találni a kötelezettségek és az önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges forrásoknak. Erzsébetváros önkormányzatánál az idei 
évben sikerült elérni, hogy a kis közösségek támogatása a töménytelen pluszkiadás ellenére sem nullázódott le, sőt!
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Problémaforrások
A kerületben a két nagy problémaforrás a túlzó autóhasználat 
és a régi épületek pazarló energiafogyasztása. A Klímakabi-
net vezetője, Tóth Csaba szerint mindkettőre van megoldás, 
azonban itt nem csak a szemléletváltozást kell elfogadtatni a 
lakossággal, hanem azt is, hogy a változás eleinte némi ké-
nyelmetlenséggel is járhat. Befektetés szükséges ahhoz, hogy 
elmondhassuk, tettünk valamit, ez a befektetés lehet érzelmi, 
pénzügyi vagy akár strukturális is. 

A tervezés éve
Ez az év a tervezés éve volt – mondja Tóth Csaba. – A fő felada-
tunk az úgynevezett SECAP, a klímavédelmi akcióterv elkészí-
tése, ami meghatározza a következő tíz év önkormányzati-klí-
mavédelmi feladatait, és hatással lesz az önkormányzat összes 
döntésére. A legfontosabb cél, hogy 2030-ra 40%-kal csökkenjen 
a kerület CO2-kibocsátása. A terv azért is nagyon fontos, mert 
számos környezetvédelmi pályázathoz elengedhetetlen a SECAP 
megléte. A terv elkészítése a lakosság aktív bevonásával zajlik, 
kérdőívezés, lakossági fórum szervezése mellett. A lakossági 
kommunikáció alapján megtámogatott tervből fognak leágazni 
az egy-egy részterületre fókuszáló stratégiák, mint pl. a gyalo-
gos- és kerékpáros stratégia, környezeti nevelés és fenntartható 
társasház program, vagy a zöldterület-fejlesztési stratégia.

De más terveket is készítünk a SECAP mellett, pl. kerékpáros 
és zöldfelület-fejlesztési stratégiát, és éppen most nyertünk meg 
egy 20 milliós KEHOP-támogatást a „Klímastratégia kidolgozá-
sa és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Erzsébetvá-
rosban” című pályázattal. 

Klímavédelmi feladatok

Több kisebb feladat, mint az újrapapír-használat és komposz-
tálás elősegítése, a közösségi kertek kialakítása, stb.

Speciális feladat a kerületben a Városliget védelme, mely 
ugyan nem a kerülethez tartozik, de leginkább a kerület lakói 
használják.

A lakosság véleménye értékes!
A kabinet kiemelten fontosnak tartja a lakosság, illetve a ke-
rületi intézmények és cégek véleményét és bevonását. Három 
kérdőív segítségével több, mint kétezer lakossági véleményt 
gyűjtöttünk össze, és idáig öt workshopot tartottunk a Klímavé-
delmi Akciótervről. 

ÖSSZEFOGLALÓ  a ciklus első éve

ÉV

ERZSÉBETVÁROS

A  C IKLUS ELSŐ É V E

Klímavédelem
Klímavédelmi kabinet egy viszonylag új intézmény az önkormányzaton belül, feladatuk, 
hogy olyan döntések szülessenek az önkormányzatnál, amik figyelembe veszik a klímaváltozást, és olyan 
tevékenységeket ösztönözzenek, amelyek kevesebb környezeti terheléssel járnak. A munkában tapasz-
talt környezetvédelmi szakemberek vesznek részt, a Városligettől, a közlekedésen keresztül a környezeti 
szemléletformálásig minden területen igyekeznek segíteni a klímakatasztrófa megelőzésében. 
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Közbiztonsági helyzet
A hajléktalansággal kapcsolatos köz-
biztonsági problémákat Türi Árpád 
alezredessel, a frissen kinevezett rendőr-
kapitánnyal és Sedlák Tiborral, a kerületi 
rendészeti vezetővel vitatták meg. Mind 
a rendőrkapitány, mind a rendészeti ve-
zető biztosította a szociális szervezeteket, 
hogy mindenben a segítségükre lesznek 
ezek után is. Válaszoltak a felmerülő 
kérdésekre is, a civilek tisztázták, milyen 
esetekben van szükség rendőri-rendészi 
jelenlétre a munkájuk során. 

Sedlák Tibor elmondta: a szeptember-
ben nagy port kavart Facebook-posttal 
kapcsolatban belső vizsgálatot indítottak, 
és a BRFK is vizsgálódik az ügyben. 
Idézte a klasszikus mondást: „nem 
osztogatnak, hanem fosztogatnak”, azaz 
információik szerint a rendészek nem 
támadták meg és fújták le gázsprével a 
Madách téren tartózkodó, kerekesszékes 
hajléktalant, viszont eljártak négy agresz-
szívan viselkedő, valószínűleg kábítószer 

hatása alatt álló emberrel szemben. 
Bővebb tájékoztatást az összes vizsgálat 
lezárulta után ígért. Hangsúlyozta, hogy 
a rendészek évente több százszor intéz-
kednek a hajléktalanokkal kapcsolatban, 
még sosem tett panaszt senki, a testület-
ben pedig senki sem „hajléktalanellenes”. 
Kijelentette, hogy a munkatársai inkább 
érzékenyek a problémára, és segíteni pró-
bálnak a legrosszabb helyzetben lévőkön. 

Nem tudni, 
mi lesz a járvánnyal
A hideg időjárás, a megtelt szállók mellett a 
hajléktalanokat segítő szervezetek leg-
főbb problémája a járványügyi szabályok 
betartása, derült ki a megbeszélésen. – 
Nagyságrendileg 40-50 ember él az utcán 
Erzsébetvárosban – mondta el Sass Lajos, 
az Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat 
munkatársa. A civilek egyetértettek abban, 
hogy megpróbálják őket télre a szállókon 
elhelyezni, de sokan nem akarnak be-
menni, a szállókon kevesebb hely is van a 

járvány miatt. Aki most kiszorul, annak 
nagyon nehéz lesz helyet találni később, 
ugyanis a hajléktalanszállók 80-110%-ra 
telnek meg a télre. A Kiút Egyesülettől 
Laukó Orsolya hozzátette: a járvány első 
hullámában sok ember albérlete, munka-
helye szűnt meg, sokan kerültek utcára, így 
számos új ügyfelük lett; erre számítanak 
most, a második hullám alkalmával is. 

– Nem a hajléktalanok terjesztik a 
COVID-ot – hangsúlyozta a Máltai Sze-
retetszolgálat munkatársa, Szert Zoltán. 
A Murányi utcai melegedő vezetője a 
tavaszi vírustesztelések alatt azt tapasz-
talta, hogy a hajléktalanok közül sokkal 
kevesebben fertőzödnek meg a vírussal, 
konkrétan a tizede az átfertőződés, mint 
a populáció többi részében. 

Szücs Balázs alpolgármester arról 
kérdezte a segítőket, hogyan segítheti 
őket Erzsébetváros Önkormányzata a 
téli időszakban. A szociális szervezetek 
leginkább maszkokat, fertőtlenítőszere-
ket kértek az önkormányzattól. 

Egyeztettek a hajléktalanokat 
segítő civilek

Folytatják a szoros együtt-
működést az Erzsébetváros-
ban működő civil szervezetek 
és hivatalok, hogy enyhítsék 
a hajléktalanság problémáját 
– erről állapodtak meg egy 
online találkozón, amit Szücs 
Balázs alpolgármester kezde-
ményezett. 

Krókusszal a gyűlölet ellen
Virágot ültettek a Herzl Tivadar téren, a Dohány utcai zsinagóga előtt a Szembenézés 
Alapítvány aktivistái, a holokausztban meggyilkolt másfél millió és az előítélet más sok-
millió gyerekáldozata emlékére. A virágültetési akció résztvevői ezzel a ma is jelenlévő 
erőszak ellen tiltakoztak. Az esemény másik ötlete az volt, hogy az elültetett virághagy-
mákat haza is lehetett vinni, hogy a holokauszt-emléknap környékén kibomló sárga 
virágszirmok az ablakban hirdessék, milyen öröm előítéletek nélkül, egymást tisztelve 
élni. „Vidd haza a reményt, hogy egyszer csak mi leszünk többen, akik az életet vá-
lasztjuk az előítélet helyett!” – írták az eseményhez a szervezők. A Krókusz-projektben 
egyébként 12 európai ország több mint százezer fiatalja – köztük ötödik éve magyar 
fiatalok is – ezekben a napokban emlékeznek egykor meggyilkolt kortársaikra, majd a 
holokauszt-emléknapig tartó időszakban saját előítélet-ellenes projektet dolgoznak ki.



Rászoruló gyerekeknek 
gyűjtöttek tanszert
„Legyen gondtalan az iskolakezdés a szerényebb hátterű 
gyerekek számára is!” – a Színes Erzsébetváros tanszergyűj-
tési akciót szervezett, hogy megtöltsék a rászoruló gyerekek 
iskolatáskáját tanszerekkel. „Ez egy furcsa év… Idén talán a 
legtöbb gyerek jobban várta az iskolakezdést, mint más évek-
ben. Rég látott pajtások találkoznak hosszú iskolalátogatási 
kihagyás után. Segítsünk közösen megtölteni a szerényebb 
hátterű gyerekek iskolatáskáját, hogy az iskolások valóban a 
legfontosabb dolgokra koncentráljanak: a gyerekkor önfeledt 
megélésére és a tanulásra!” – írták ki a Facebook-oldalukra. 
(https://www.facebook.com/szineserzsebetvaros) Az 
akció végén az összegyűlt tanszereket a Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Központ vezetőjének, Farkas 
Tündének adták át. Az összegyűjtött adományok a Humán 
Szolgáltató segítségével jutottak el a rászoruló családokhoz.
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Bővült az erzsébetvárosi 
taxiszolgáltatás!
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az erzsébetvárosi taxi 
igénybevételi köre változott! A taxikuponok egészségügyi 
szolgáltatás igénybevétele céljából kérhetőek!
A taxiszolgáltatást igénybe veheti az a kerületi lakos, aki
• Önálló közlekedésre részben képes.
• Célzott daganatellenes terápiában részesül.
• Várandós kismama a terhesség utolsó trimeszterében.
• A taxi igénybevételéről érdeklődjön a (+36 1) 283-4891 

telefonszámon, vagy írjon a projektcsoport@bjhuman.hu 
e-mail-címre.

Olcsóbb lett 
a Varázsdoboz Játszóház
November 2-ától módosították a nyitvatartási időt is, hét-
köznap 15.00 órától 19.00 óráig, hétvégén 10.00 órától 19.00 
óráig várják a gyerekeket.
A Varázsdoboz Játszóház egy aranyos kis hely, ahol a gyere-
kek kiszaladgálhatják magukat rossz idő esetén is, biztonsá-
gos körülmények között és hozzáértő szakemberek felügye-
lete mellett. A Játszóházba november 2-től egységes térítési 
díjakat vezettek be a hét minden napjára, sőt. 
A gyerekekkel érkező első 
kísérő ingyen mehet be; 
bevezetik a családi jegyet: 4 
gyermek + 1 kísérő esetén a 
belépő 5.000,- Ft; 
már a lakcímkártya is elég 
ahhoz, hogy kedvezmé-
nyes áron játszhassanak a 
gyerekek. 

Varázsdoboz Játszóház1074 Budapest, Dob utca 27. (bejárat a Dob utca 29. felől)Tel.: +36 1 266-0485 www.bjhuman.hu/varazsdoboz-jatszohazTovábbi információkért és aktuali-tásokért keresse fel a Varázsdoboz Játszóház Facebook-oldalát!

Prágáról mesélt a nagy utazó
Az Erzsébetvárosi Idősek Klubjában tartott előadást Gáspár 
János. Az előadó a saját utazásairól és Prága történelméről is 
érdekes történeteket mesélt.

mailto:projektcsoport@bjhuman.hu
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Porschéval 
lopta a dohányt 
a szemétszállító 
Készlethiány miatt gyanakodni kezdett 
a szemétszállítókra egy kerületi dohány-
boltos. Kiderült, hogy trükkösen lopták 
tőle a szemétszállítók a dohányt, akik 
amúgy Porschéval vitték el a szemetet.

A kamerafelvéte-
leket visszanézve 

derült ki, hogy a 
dohányboltban 
pont azokban 
az időpontok-
ban mutatko-
zott készlethi-

ány, amikor a 
céggel szerződött 

szemétszállító 
munkatársai mentek 

elszállítani a hulladékot. Szeptember 3-a 
és október 17-e között a szemétszállító 
cég tulajdonosa, a 44 éves U. Mihályné és 
társa, a 25 éves V. Ilona kilenc alkalommal 
voltak a dohányboltnál, hogy elvigyék a 
papír- és műanyaghulladékot. A módszer 
egyszerű volt: az egyik nő elterelte az 
eladó figyelmét, amíg társa bement a rak-
tárba és a bontatlan cigarettakartonokat 
a hulladék közé rejtette. A két nő a gyanú 
szerint ezzel a módszerrel összesen 
hárommillió forint értékben lopott el 
dohánytermékeket.

Az erzsébetvárosi rendőrök pont ak-
kor csaptak le a két tolvajra, amikor épp 
bepakolták a szemetet a Porschéba. Az 
autóban a szemét között meg is találták 
a hét karton cigarettát. A nyomozók 
lefoglalták a dohányárut, valamint va-
gyonvisszaszerzés érdekében lefoglalták 
U. Mihályné Porschéját.

Mi köze az űrhajósnak 
a villanykörtéhez?
„Én látok, nem kell felkapcsolni a lámpát” – néhány autós-
nál ez az a tipikus válasz, amikor félreállítják őket a ren-
dőrök, és megkérdezik, miért nem használják a tompított 
fényszórót. Pedig kellene. És itt jönnek be az űrhajósok, 
meg a villanykörte. 

Elindul október 19. és december 6. között a „Látni és látszani 2020” kampány; az 
ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottsága űrhajósokkal, villanykörtével és ha-
sonló látványos dolgokkal hívja fel a figyelmet, hogy az őszi időjárás nagyobb körülte-
kintést igényel az autósoktól (és a többi közlekedésben résztvevőtől), vagyis a sofőrök 
felelőssége, hogy felkészítsék járművüket a megváltozott út- és fényviszonyokra. 

A kampány célja, hogy mindenkinek világos legyen, mekkora felelősség hárul rá, 
amikor beül az autójába, felül a biciklijére, vagy gyalog indul bárhová. A rendőrség 
felhívta a figyelmet: a jó látás, az autó műszaki állapota és láthatósága alapvető a biz-
tonságos közlekedéshez.

Az ORFK szerint mostanság időszerű felkészülnünk és átállnunk az őszi-téli közleke-
désre: ilyenkor fontos a futómű, az akkumulátor, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése, 
a gumiabroncs szezonális cseréje, a jól működő ablaktörlő, a megfelelő ablakmosó folya-
dék, páramentesítő használata, illetve a jégkaparó, a jégoldó spray beszerzése. 

Ingyen látás – és autóvizsgálat 
Mindehhez segítséget is adnak a közlekedőknek: a kampányhoz csatlakozott szer-
vizeknél a sofőrök térítésmentesen átvizsgáltathatják az autójuk világító és fényjelző 
berendezéseit, gumiabroncsait. A csatlakozott optikusoknál ingyenes látásellenőrzésre 
van lehetőség. 

Ugyanakkor fokozott ellenőrzés is életbe lép, a kampány alatt a rendőrök különö-
sen figyelnek arra, hogy a forgalomban résztvevők jól láthatóan ki legyenek világítva. 
(Ilyenkor a kerékpárosok és a gyalogosok biztonsága is jobban előtérbe kerül.)

Az ORFK közleménye leszögezi: az akció idén is fokozottan épít a társadalmi fele-
lősségvállalásra. A közlekedésbiztonság társadalmi ügy, társadalmi felelősség is. Csak 
akkor lehet eredményes, ha fontosságát, kockázati tényezőit a közlekedés minden 
résztvevője felismeri és tesz is érte.

Az akcióban résztvevő szervizek listája megtalálható a kampány honlapján:www.latnieslatszani.hu

Három különböző pályázatot is kiírt a BRFK. Az ovisok kézműveskedhetnek, az iskolások mesét írhatnak, a 
középiskolásoktól videós pályázatokat várnak. 
• Az óvodás csoportok mindenféle anyagból, kézműveskedéssel készíthetnek rendőrséggel, rendőrökkel 
kapcsolatos alkotásokat; 
• Az általános iskolásoktól meséket várnak – egy diák egy mesével pályázhat;
• A középiskolásoktól videókat várnak az iskolai erőszakról, kábítószerrel kapcsolatban, vagy az interne-
tes zaklatásról. 
A pályázatok leadási határideje november 30. A kézműves alkotásokat és a meséket postán is be lehet kül-
deni a BRFK Bűnmegelőzési Osztálynak (Budapest, 1139, Teve utca 4-6.), de e-mailben is várják a pályamű-
veket a bunmeg.brfk@budapest.police.hu címre. 

Pályázat ovisoknak és iskolásoknak

http://www.latnieslatszani.hu
mailto:bunmeg.brfk@budapest.police.hu
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– Meddig tartott az ijedtség?
– Nem volt idő ijedtségre, azonnal 
megoldáskeresés kezdődött, amikor 
nyilvánvalóvá vált, hogy a szokásos „élő” 
rendezvényeket egy időre fel kell függesz-
tenünk. Egyértelmű volt, hogy nézőinket 
a karantén ideje alatt sem hagyjuk kultu-
rális események nélkül. Néhány nap alatt 
elkészült az online tartalmakra vonatkozó 
koncepció, és elindult a közvetítésre szánt 
videók gyártása is. Tíz nap múlva már 
minden Facebook-oldalunkon napi rend-
szerességgel kínáltunk videókat különbö-
ző témákban, jól ismert, profi előadókkal, 
izgalmas tartalmakkal, egészen június 
30-ig. Mindehhez Erzsébetváros Ön-
kormányzata folyamatosan biztosította 
számunkra a szükséges forrásokat.
– Mi a programszervezésben most az 
alapkoncepció?
– A már bejáratott és kedvelt kulturális 
színtereink helyett az online térben kellett 
megtalálnunk, hogy mik azok a témák és 
előadói formák, amiket nézőink, követő-
ink szívesen fogadnak. Fontosnak tartot-
tuk, hogy a házainkban már megszokott, 
széles spektrumú kínálatot nyújtsuk 
videós tartalmainkban is, mind műfaji és 
előadói vonatkozásban. 
– Mik a tapasztalatok az online progra-
mok nézettségéről?
– Videóinknak összesen közel 40 ezer 
megtekintése volt, és 16 ezer aktivitást 
(komment, like, megosztás) generáltak, 
vagyis elmondhatjuk, hogy a megtekin-
tésen túl videóink még jelentős számban 
további interakciókra késztették nézőiket.
– Hogyan sikerült átvezetni az embereket 
az online programokra, majd újra élőre?
– A bezártságban adta magát az online tér 
aktív használata minden korosztálynak, 
így nem okozott gondot az elérésük, ha-
mar megszokták az új közösségi teret. A 
korlátozások enyhülésével mi is elkezdtük 
nézőink fokozatos visszavezetését a való 
világba. Első lépésként „Házhoz visszük 

a kultúrát” címen sorozatot szerveztünk 
erzsébetvárosi lakóközösségek számára, 
természetesen betartva minden egészség-
ügyi előírást. A nyár folyamán a házaink 
udvarára szervezett kulturális és közös-
ségi programokon túl az Almássy téren 
hetente kétszer óriás játékokkal vártuk 
a gyerekeket, a Madách téren pedig heti 
rendszerességgel térzenével az arra sétáló-
kat. Mindkét köztéri programsorozatun-
kat nagyon szerették az érdeklődők.
– Mi a tapasztalat az élő rendezvények 
látogatottságában a COVID előtti időszak-
hoz képest? Van-e visszaesés?

– Természetesen a kultúrában is van 
COVID előtti és alatti élet. A vírushely-
zet minden kulturális élményt kereső 
emberre másként hat. Vannak, akik nem 
látogatnak programokat, és vannak, akik 
maximális biztonsági feltételek megtartása 
mellett szívesen beülnek egy-egy rendez-
vényre. Jelenleg – kormányzati intézke-
dés hiányában – kettős feladatunk van: 
egyrészt biztosítani szeretnénk a kultúrát 
azok számára, akik szívesen jönnek el 
hozzánk, másrészt maximális körültekin-
téssel igyekszünk mindent megtenni a ha-
tékony vírus elleni védekezés érdekében. 
Így eleve korlátozott számban tudunk né-
zőket fogadni, valamint kötelező a maszk 
viselése az épületbe való belépés pillanatá-
tól, és a kézfertőtlenítés a bejáratnál. 
Nagy örömünkre szolgál, és kitartó szak-
mai munkánk jutalma, hogy kialakult egy 
stabil és lelkes törzsközönségünk, akiknek 
köre folyamatosan bővül. Nekünk nagyon 
fontos, hogy aktuálisan mindig azt a 
választékot biztosítsuk számukra, amit a 
körülmények lehetővé tesznek, és amit ők 
elvárnak tőlünk.

Kultúra folyamatos 
üzemmódban
Az ERöMŰVHÁZ-at, annyi más fővárosi kulturális intézményhez hasonlóan, karanténba zárta a vírus. Ám 
ők nem riadtak meg, azonnal, még márciusban megkezdődött a járványhoz igazított újratervezés. Az 
ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. igazgatójával, Runda Margittal beszélgettünk a tapasztalatokról.

Összes elkészített és levetített videó
167 db

Összes megtekintett perc
288.058 perc

Legmagasabb elérés szám/ videó
10.500 fő

Az ERöMŰVHÁZ karantén 
alatti (április 1. – június 30.) 
online videóprogramja 
számokban
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Két félidős online Biblia-órák-
kal, személyes beszélgetésekkel 
tartja az emberekben a lelket 
Karsay Eszter, a Klauzál téri Re-
formátus Egyházközség gyüle-
kezet (vagyis a Gyulai Pál utcai 
gyülekezet) lelkésze. De honnan 
jön a focis hasonlat?

A református gyülekezet élete félig di-
gitálisan, félig a megváltozott szabályok 
mentén fut tovább. Például kevesebbet 
énekelnek a vasárnapi istentiszteleten, 
és főleg halkabban. Fűtenek, és köz-
ben nyitva hagyják az ablakokat, hogy 
legyen szellőzés. (A gyülekezet vezetője 
azon morfondírozik, hogy oldják meg a 
szellőztetést télen, amikor nagyon hideg 
lesz…?) Az istentiszteleteket felveszik, 
és felteszik az internetre, kicsivel az 
esemény megtörténte után. A helyi 
énekkar is online találkozik, és szóló-
ban énekelnek, nem együtt egyszerre. 
A legizgalmasabb mégis az, ahogy az 
időseknek tartott online Biblia-óra 
működik. – Élőben a fiataloknak tartjuk 
a Biblia-órákat, az idősebbeknek online 
órákat vezetünk kedden és csütörtökön 
este hatkor – mesélte a lapunknak a lel-
kész, aki szerint ezek az online „ülések” 
nagyon kedveltek, annyira, hogy néhány 
tagjuk Sopronból, valaki pedig Svájcból 
jelentkezik be az órákra. – A Biblia-óra 
kétszer negyven perc, két félidő. Kis 
szünettel – mondta nevetve a lelkész. 
Hozzátette: – Az is előfordul, hogy hosz-
szabbítást kérnek. 

Aktívan részt vesznek online is
Az órákon minden generáció részt vesz: 
a legidősebb beszélgetőtárs nyolcvanéves 
is elmúlt, de van a gyerekeivel otthon 
maradó anyuka is a csoportban. – Ez 
a család például egy külső kerületbe 
költözött, de az óráinkra visszajárnak. Az 
online megoldás mindenkinek kedvező-

nek tűnik, mondták is, hogy ne hagyjuk 
abba akkor se, amikor már lehet szemé-
lyesen is találkozni. 

Ami a vírushelyzet miatt elmaradt az 
utóbbi időben, az a szerdai ebéd az órák 
után. Szerdán ugyanis mindig együtt 
ebédeltek, és sokszor délután is sokáig 
beszélgettek a gyülekezet tagjai, legalább 
is azok, akik a Biblia-órákon részt vettek. 

Karsay Eszter szerint az online alkal-
makon mindenki nagyon aktív. – Én el-
mondom a bevezetőmet és hozzászólnak, 
aztán vannak személyes körkérdések, 
hogy ki hogy van. 

Akad olyan részvevő is, akinek nincs 
számítógépe, vagy egyszerűen nem ért 
hozzá. Ők telefonon csatlakoznak be az 
órára, akár úgy is, hogy többen egyszer-
re. Gyakran megesik, hogy egymáshoz 
mennek látogatóba és úgy beszélgetnek 
velünk, a telefon kihangosításával. – A 
találékonyság jó dolog. Mindegyikünk-

nek létszükséglet, hogy egymással kap-
csolatban tudjunk maradni. Annak elle-
nére, hogy online beszélgetünk, nagyon 
személyesek a témák és a hozzászólások 
is. Ki gondolta volna, hogy ilyen módon 
is lehet Biblia-órát tartani?

Konfirmáltak a fiatalok
A Gyulai Pál utcai gyülekezetben pün-
kösdkor szoktak konfirmálni a fiatalok, 
ezt idén október 11-ére halasztották a 
vírushelyzet miatt. Ilyenkor a 12-14 éves 
gyerekeket egyéves előkészítő tanfolyam-
mal erősítik meg bibliaismeretükben 
és hitükben, és fogadják be a felnőtt 
gyülekezetbe. Idén öt fiatal tagozódott 
be a felnőtt gyülekezetbe, és kértük Isten 
áldását rájuk a szertartáson, ahol megje-
lentek a szülők, nagyszülők. – Ez volt az 
idei nagy ünnepségünk, izgultunk előtte, 
végül minden jól sikerült – mesélte Kar-
say Eszter lelkész.

KARSAY ESZTER: 

Előfordul, hogy 
hosszabbítást kérnek
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Október a reformáció hónapja – de ha ez nem lenne 
elég, a fasori evangélikus templom szentelési emlé-
künnepén hálaadó istentiszteletet is tartottak, vol-
tak koncertek, filmbemutató és online találkozó is. 

– Van, aki azt látja, hogy „hú, mintha itt kifestettek volna” 
– humorizált a helyzettel Aradi György evangélikus lelkész, 
amikor a templom felújításáról és születésnapjáról kérdeztük. 
Komolyra fordítva: a templom főhomlokzata még soha nem 
esett át ekkora felújításon, mint az utóbbi három-négy évben. 
Megújult a rozetta, az orgona, a főhomlokzat és a kapu is – 
mindent resta uráltak, helyrehoztak. – A templomunkat október 
8-án szentelték fel, 1905-ben. Hagyomány, hogy a 8-ához 
legközelebb eső vasárnap tartjuk a templomszentelési ünnepet. 
Mindehhez hozzájárult a kerek évforduló – 115 éves a templom 
– és a sikeres felújítás felett érzett öröm is – mesélte lapunknak 
a lelkész. Az összes munkálat 84,5 millió forintba került, ennek 
csaknem harmadát a gyülekezeti tagok, egyházi források biz-
tosították, szűk harmadát Erzsébetváros Önkormányzata állta, 
valamivel több mint harmada érkezett állami forrásból. 

Készült róla dokumentumfilm
Az egyik gyülekezeti tag, di Gleria Zsolt maga is filmes, ope-
ratőr. Vereb Vean András kollégájával együtt elhatározta, hogy 
dokumentumfilmet forgat a felújításról: a 2017-es jótékonysági 
aukciótól kezdve az utolsó ablaktábla restaurálásáig. 4 éven 
keresztül archiválták a történéseket, és az október 11-i, 115 éves 
templomszentelés napján be is mutatták a filmet. Elsőként a 
gimnázium dísztermében, egy hétre rá pedig az Uránia Nemze-
ti Filmszínházban. – Furcsa csavar volt az is, hogy általában az 
Urániában ugyanekkor a reformációi központi ünnepet szokták 
megtartani a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
szervezésében, de ezt le kellett mondani a járványhelyzet miatt. 
Így oda szerveztük a premiert, természetesen szigorú biztonsági 
szabályok mellett – emlékezet vissza Aradi György. 

Sok koncert
Sok helyen a tiltások elérték azt a szintet, hogy minden koncertet 
le kell mondani, viszont a templom még be tudott fogadni ese-

ményeket – a maximális biztonság megtartásával. Így koncer-
tezett Gryllus Dániel és zenekara, a Vándor Sándor-kórus és a 
tervek szerint november 14-én Monteverdi-koncertet is tartanak.

Aradi György szerint azt is meg kell becsülni, ha fél házzal 
megy le egy esemény, mert nem lehet egymáshoz közelebb ültetni 
az embereket. – Nem lehet tudni, hogy ki hogy tud eljönni, egyre 
jobban meg kell becsülnünk, ha össze tudunk gyűlni. A vírus 
annyira közel van, kopogtat minden ajtón. Ha bármi meg tud va-
lósulni, azt az óvintézkedések betartásával is felszabadító helyzet-
nek, nagy dolognak tartjuk a jelen helyzetben – mondta a lelkész. 

Az októberi eseménysort 31-én 17.00-kor a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsának rendezvénye zárta a Refor-
máció parkban, ahol kicsit visszafogottabban bár, de a hagyomá-
nyos helyszínen emlékeztek meg a reformáció jelentőségéről.

A 115 éves templom restaurálásánál sok mindenre bukkannak a szakemberek. Így történt ez a templom 
főkapuja esetében, amely a templommal egyidős. A tölgyből készült ajtószárnyak restaurálása során ugyanis 
kiemeltek az egyikből egy 56-os lövedékdarabot. – Valószínűleg kilőttek egy sorozatot a környéken és abból 
az egyik golyó belefúródott a kapuba – mondta lapunknak Aradi György. A golyót eddig rejtette a kapu, mos-
tantól a nyoma lesz látható – vagyis a lyukat nem tömték vissza. Mementóként megmarad a golyónyom és a 
lelkész megtartotta a lövedéket is, amely most egy gyógyszeres fiolában hever az íróasztalán. – Lehet, hogy 
be fogjuk keretezni, és kitesszük a 115-ös jubileumi felújításhoz kapcsoló tárlaton – találgatott a lelkész, aki 
valószínűleg történelemórákra is kölcsönadja majd a lövedéket a templommal szomszédos gimnáziumnak.

Hogy került a lövedék a templomajtóba?

Sűrű időszakon vannak túl 
az evangélikusok



November 1.  Minden-
szentek napja (844); 
lezajlott az első hivata-
los magyar labdarúgó 
mérkőzés (1896)

November 2.  Halottak 
napja (998)

November 3.  Magyar 
tudomány napja 
(1997)

November 5.  a világon elsőként csuklósbuszt helyeztek üzem-
be Budapesten (1960)

November 9.  Feltalálók napja Európában (1997)
November 10.  megszületett Luther Márton (1483)

November 11.  Szent Márton ünnepe (397)
November 14.  először lehetett magyar részvényt vásárolni a 

New York-i tőzsdén (Matáv) (1997)
November 15. megszületett a mikroprocesszor (1971)
November 17.  Budapest napja (1991)
November 19.  nemzetközi férfinap (1999); füstmentes nap 

(1971)
November 20.  gyermekek jogainak világnapja; átadták a forga-

lomnak a Lánchidat (1849); megnyílt az Erzsébet híd (1964)
November 22.  a magyar közoktatás napja (1991)
November 25.  a magyar labdarúgás napja a londoni 6:3 emlé-

kére (1993)
November 27.  Véradók napja (1988)
November 28.  Megindult Budapesten az első villamos (1887)

Novemberi történetek
Rovatunkban elsősorban a kerületünkben történt évfordulós eseményeket elevenítjük fel, de szemezge-
tünk a fontos budapesti, illetve magyar vonatkozású évfordulók között is.

NOVEMBERI JELES NAPOK
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November 3.  megszületett Seress Rezső 
(1889)
„Nem muzsikus, csak zseni” – mondta Seressről Otto Klempe-
rer. Mindehhez hozzátehetjük, hogy kottát sohasem tanult meg 
olvasni, és gyakorta fél kézzel játszott a zongorán. Karrierje akkor 
indult be, amikor 1935-ben Jávor László, a 8 Órai Újság rendőri 
riportere egy papírlapot szorongatva megkereste. Egy költeményt 
hozott, a címe: Szomorú vasárnap. Seress Rezső a Dob utca 46/b. 
számú házban lakott. 

November 5.  átadták 
a Blaha Lujza téri alul-
járót (1966)
Az építés „parancsnoka” 
Forstner Miklós mérnök volt, 
a munkálatokban 19 vállalat 
és 5 tervezőintézet vett részt, 
összesen 800-an dolgoztak a 

megvalósításon. Az építés során 8800 köbméter földet mozgattak 
meg, 8162 mázsa cementet használtak fel, 466 tonna betonacélt 
építettek be. Az aluljáró akkori áron 66 millió forintba került. 

November 15.  megszületett Klösz 
György (1844).
A magyarországi városfotózás úttörője és legje-
lentősebb képviselője, a Magyar Fényképészek 
Egyletének alapítója volt. Élete utolsó műtermének 
és egyben otthonának, valamint a később hozzá 
épült nyomdának építkezéséhez 1894-ben kezdett 
hozzá a Városliget peremén, a Városligeti fasor 49. 
szám alatt.

November 16.  megszületett Kéthly Anna (1889) 
Az Országgyűlés második női képviselője, 1922-től 1948-ig parlamen-
ti képviselő. Az 1956-os forradalom idején újjáalakult Magyarországi 

Szociáldemokrata Párt elnöke és a harmadik Nagy Imre-kormány 
államminisztere. A Damjanich utca 51. számú házban lakott.

November 19.  Árpád-házi 
Szent Erzsébet ünnepe (1235)
A mindössze 24 évet élt hercegnő ünnepé-
lyes szentté avatásra a perugiai domonkos 
kolostorban került sor, amit IX. Gergely 
pápa hirdetett ki. A róla elnevezett temp-
lomot a Rózsák terén 1901. május 16-án 
szentelték fel. 

November 24.  megszületett Mérei Ferenc (1909)
A pszichológus, pedagógus, hálózatkutató édesapjának a Thököly 
út 28.-ban volt fényképészeti műterme, ahová gyakorta bejárt. Itt, 
a Csikágóban telt a gyermekkora. 

November 24.  megszületett Jókai Anna (1932), 
Erzsébetváros díszpolgára
A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas 
és József Attila-díjas magyar író- és költőnő, a Digitális Irodalmi 
Akadémia alapító tagja a Dohány utcában lakott.

November 28.  megszületett Neményi Lili 
(1902), Erzsébetváros díszpolgára
A kitűnő szoprán operaénekesnő, színésznő, érdemes és kiváló 
művész, a tragikusan elhunyt Horváth Árpád (1899–1944) rendező 
felesége a Károly körút 13-15. számú házban lakott. 

November 30. átadták az aluljárót az Astoriá-
nál (1963)
Az átadás után a pestiek azonnal ASTI-ként kezdték becézni. „Mind 
több jel mutatja, hogy a Nemzeti előtti óra helyett itt lesz az új pesti 
randevúzóhely. Az, ami Bécsben az Opernpassage. Előnyei nyilván-
valók: nem kell esőben, hóban várakozni.” – írta az Esti Hírlap.
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A fenti szavak a Móra Könyvkiadónál most megjelent kamaszlány 
naplójában olvashatók. A bejegyzésekben egy érzékeny lányt ismer-
hetünk meg, aki a világháború éveiben felnőtté vált. Janikovszky 
Jánossal, a Móra Könyvkiadó elnök-vezérigazgatójával beszélgettünk 
édesanyja naplójának megjelenése kapcsán.

– Miért éppen most szánta el magát a kiadásra? 
– Anyu halála után 17 évvel csak most lett annyi lelkierőm, hogy elkezdjek beleol-

vasni a rengeteg rám hagyott emlékbe. 
– Mióta tud a naplók létezéséről?

– Mindig tudtam, hogy létezik, ahogyan azt is, hogy 
egyszer lesz vele dolgom. Számomra a gyászmunka része 
volt, hogy hozzá merjek nyúlni mindahhoz, ami a Bajza 
utcai lakásban maradt. Azután, amikor beleolvastam és 
meglepve láttam, hogy Anyu 13 évesen arról beszél, mit 
szólnak majd az unokái ahhoz, amit ír és mennyire vicces 
lesz, hogy majd ebből egyszer lesz egy könyv, akkor 
rájöttem, se levél-, se naplótitkot nem sértek, ha megje-
lentetem. Azt hiszem vágyott is erre, hiszen valójában 
már kiskorában írónak készült. 
– Mit változtathat majd a hagyományos Janikovszky 
Éva-képen?

– A Napló szerintem az írói kvalitását fogja emelni. 
A kötet abban fog segíteni, hogy az irodalmi kritika 
átértékelje munkásságát, hogy ne csupán a jópofa, hu-

moros, „janikovszkys” stílust méltassa, hanem meglássák benne 
azt a mélyen gondolkodó asszonyt, aki talán eddig nem volt látható. Minden napló 
különleges, de ha egy lány, aki egy fantasztikus intellektussal bíró családban nevel-
kedett, 12 éves korától 18 éves koráig, a háború kitöréséig nap, mint nap leírja, mit 
gondol a világról, akkor az már kordokumentumként is izgalmas. 
– Ha már szóba került, milyen is ez a család?

– Szegeden született, nagyapja Bartos Lipót könyv- és papírkereskedő, de nyomdá-
juk is volt. Édesapja Kucses Pál, egy makói autókereskedő, akiben kellő üzleti érzék 
és egy nagyhalom életkedv volt, hiszen akkoriban nem sok embernek volt gépkocsija. 
Amikor új autó érkezett a kereskedésbe mindig elvitte anyámat, mert az ő feladata 
volt „felavatni” az autót. A család másik ága, a Bartosok, például Bartos Gyula, a 
Nemzeti Színház Kossuth-díjas, örökös tagja. Amikor anyám édesanyja, Lili néni 
elvált első férjétől, második férje dr. Dunszt (Donászy) Kálmán lett, aki újságíró, 
zeneszerző, a Szegedi Szabadtéri Játékok titkára volt. Ő vitte Anyut már tizenéves ko-
rában rendszeresen koncertekre, színházi előadásokra. Anyu Kisapának becézte, talán 
ő lehetett, aki bíztatta, hogy írjon, mert egyszer még író lehet belőle.

„Ha én felnőtt 
volnék”
A szállóigévé nemesedett 
könyvcím hősével, az őszinte 
monológokat fogalmazó kisfiú-
val 55 éve ismerkedett meg az 
olvasóközönség. A mesekönyv 
1965-ben jelent meg a Móra 
Ferenc Ifjúsági Könyvkiadónál 
Réber László rajzaival, 18 ezer 
példányban és 18 forintos áron. 

Janikovszky Éva 
– a Bajza utca 8. 
egykori lakója 
– korábban is 
írt gyerekeknek 
szóló könyve-
ket, ám a széles 
körű feltű-
nést a címbe 
foglalt mű 
hozta meg. A 
fiatalasszony – még 
nincs negyvenéves – különös hangot 
és különös műfajt talált. Érzékeny 
gyerekismerettel, pontos megfigyelés-
sel, s a saját jogait kereső gyermekek 
iránti empátiával szőtte egymás után 
a cselekmény nélküli „önvallomás” 
gondolatait. E szövet sikeréhez az is 
hozzájárult, hogy remek illusztrátorra 
talált Réber László személyében. 

A Janikovszky–Réber monológ-
sorozat új korszakot nyitott a hazai 
gyermekirodalomban. Sőt áldásos 
befolyással volt a gyermekszínjátékra 
is. Végképp archívumokba zárta egy 
korábbi korszak gyerekkönyv-drama-
turgiáját. Janikovszky Éva az elfogadó 
pedagógiáról, ennek emberformáló 
erejéről vallott írásaiban – akkor is, 
amikor a gyerekekhez, szövetségesei-
hez szólt.

A Magyar Nemzet a kötet megjele-
nésekor így fogalmazott: „A pompás 
lélektani alapötlet: hogyan képzeli el 
a maga felnőtt-voltát egy öt-tízéves 
gyerek. … Janikovszky Éva átélt stílbra-
vúrral, »gyerekhangon« adja elő a kis 
monológot: a gyerek gondolatmenetét, 
naiv asszociációs rendszerét, a fogal-
mazás egyszerű, olykor komikusan suta 
báját sikerül lekottáznia.”

„Kizárólag 
az utókor 
számára”



Mára sajnos elmosta az idő, és lassan már az emlékeze-
tünkből is törlődött. Maradt egy kicsiny, kopott emléktábla, 
amelyen egy sírfelirattal felérő egyetlen mondat szomorkodik, 
s így ad hírt arról, mi is működött 1903 és 1936 között a Király 
utca 71-es számú épületben. A márványtáblát 1973. szeptember 
23-án délben Honthy Hanna Kossuth-díjas művésznő, kerüle-
tünk szülötte leplezte le. 

Nem volt könnyű szülés. Az akkor már sűrűn beépített 
Király utcában állt egy átlagos, a többi háztól nemigen különbö-
ző, fazsindelyes ház, amely Krausz Károly tulajdona volt (4778 
hrsz.), bár akkor már nem hagyományos bérház. Somossy Károly, 
aki Pestet mulatni és öltözködni tanította, a pesti 
éjszaka feltalálója, öt év alatt megbukott a Nagymező 
utcában. Amikor kénytelen-kelletlen megvált a Nagy-
mező utcai „orficsektől”, ahogyan a pesti éjszakában 
becézték a féktelen jókedvre hangoló műintézményt, 
az új tulajdonos havi apanázst és teljesen ellátást biz-
tosított Somossynak, csak ne nyisson sehol orfeumot. 
Nem sokáig bírta azonban, háromnegyed év múlva 
csak megnyitotta az elegáns duhajkodás újabb ottho-
nát, ezúttal a Király utca 71. szám alatt, igaz a lánya 
neve alatt, mert a sajátján nem nyithatott. 

Az új-Somossy Orfeum 1901. december 4-én nyitott, ám 
nem tanult a Nagymező utcai katasztrófából, ott folytatta, ahol 
abbahagyta, így 1902. március 5-én a hatóság bezáratta a mula-
tót. Ekkor jött Rémi Tivadar, aki saját neve alatt nyitotta újra a 
mulatót. Ekkor a honi színházi élet koronázatlan királya, a csak 
Vezérként emlegetett, legendás Beöthy László, szintén kerüle-
tünk jeles lakója vetett szemet az épületre. Persze, könnyű volt 
Beöthynek, ott állt mögötte a korabeli Budapesten csak „szent 
család”-ként emlegetett família. Édesapja Beöthy Zsolt iroda-
lomtörténész, édesanyja a kor híres színésznője, Rákosi Szidi, 
nagybátyja, a Budapesti Hírlap nagyhatalmú főszerkesztő-tu-
lajdonosa, Rákosi Jenő, szobra az önkormányzat épülete előtti 
virágágyás helyén állt. A család egyetlen szempillantás alatt 
összeadta a szükséges tőkét az ekkor még 28 éves Lacinak. 

A házat alkalmassá kellett tenni prózai és zenés darabokat 
egyaránt játszani kívánó színház számára. Az átalakítás terveit 

a család Márkus Gézával készíttette el, aki 
két szfinxszel díszített homlokzatot, tágas, 
üvegtetejű előcsarnokot, 140 négyzetméter 
alapterületű színpadot és 1251 fő befoga-

dására alkalmas nézőteret alakított ki, így jött létre egy figye-
lemreméltó szecessziós színházépület belevarrva a Király utca 
szövetébe. 

Beöthy ekkor már túl volt a Magyar és a Nemzeti Színhá-
zon, a szakma a kisujjában, de folytonos segítségre szorult, amit 
általában Szidi mama jelentett. Igazából még a házat is ő nézte ki 
„a Laci” számára. A sajtó nem volt kíméletes az ifjonccal, pana-
mával vádolták a „szent családot” és felszólították az embereket, 
hogy ne látogassák a színházat. A Pesti Hírlap publicistája, Tóth 
Béla nemes egyszerűséggel halálszínháznak keresztelte el az új 
vállalkozást. Meggyőződése volt, hogy a házak közé ékelt színház 
szűk bejáratával, vészkijáratok nélkül nem más, mint egy halálos 
csapda. Nem teljesen alaptalanul, hiszen az állandó színházvizs-
gáló bizottság véleménye szerint „mentési, illetve életbiztonsági, 
valamint tűzoltási tekintetekből azonban elhelyezésénél fogva 
és a kijáratok elégtelensége miatt színház céljára alkalmasnak 
nem tartja.” Éppen ezért aztán 1903. október 29-én Rudnay 

A magyar 
operett hajléka
Száztizenhét évvel ezelőtt, 1903. november 6-án gördült fel a függöny először a Király utca 71. szám 
alatt található teátrum, a 33 évet élt, majd 1941-ben lebontott Király Színház színpadán, amely a magyar 
színháztörténet egyik legsikeresebb színháza volt. Az épület ma már nem áll, helyén egy szellemtelen, 
ötemeletes monstrum terpeszkedik.
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Béla budapesti rendőrfőkapitány nem adta meg a színháznak a 
működési engedélyt. Másnap azonban, lássunk csodát, a hely-
színre érkező Khuen-Héderváry Károly belügyminiszter, egyben 
miniszterelnök, személyesen adta meg a nyitási engedélyt. Igen, 
természetesen Jenő bácsi lépett a háttérben. 

Beöthy elbizonytalanodott a névválasztáskor, mire kihir-
dette a barátai között, hogy egy jó névért szívesen áldozna 
kétezer koronát. A „pályázatot” végül Szöllősi Zsigmond, a 
Budapesti Hírlap munkatársa nyerte meg, ő ajánlotta a Király 
Színház elnevezést. Vajon kell-e mondani, hogy a kétezer ko-
ronát soha nem kapta meg. A Vezérnek fogalma sem volt arról, 
hogyan tovább, csupán egyetlen dolgot tudott, ezt a színházat 
Fedák Sárira fogja alapítani, akit ekkor még a Népszínházhoz 
kötött szerződése. 

Fedák óvatosan fogalmazva sem volt szabályos szépség, iga-
zából messze állt a szabálytalantól is, de valami olyan elemen-
tárisan dekoratív volt a megjelenése és szépség hiányában is 
erős az erotikus kisugárzása, hogy ez hatott a nézőkre. Később a 

depressziós Molnár Ferenc neje volt kurta ideig. „Ripa-
csirta”, ahogyan Németh László szellemesen megjegyezte. 

A nyitó előadás előtt Beöthy László frakkban jelent 
meg, és beszédet mondott. Aztán Fedák Sári sodrásával a 
címszerepben eljátszották Huszka Jenő és Martos Ferenc 
operettjét, az Aranyvirágot. Az első évad hosszú, kímé-
letlen és végnélküli harcnak tűnt, a győzelem legkisebb 
esélye nélkül, tudniillik a várt, egész Budapestet letaroló 
bombasiker csak nem akart beütni. Bemutató bemutató 
után, mégpedig 17, valamennyi pazar kiállításban, sok 
pénzért, de valami nagyon hiányzott. Beöthy ideges, 
kapkod, osztogatja a potyajegyeket. Nagy nehezen végre 

hajlandó szóba állni egy vele pontosan 
egyidős íróval, Bakonyi Károllyal, aki 
egy teljesen ismeretlen zeneszerzőt 
ajánlgatott, Kacsóh Pongrácot. A Vezér 

szórakozottan belefülelt a muzsikába és 
annyit mondott, ez az! Így került színre 
1904. november 18-án a János vitéz. A 
főszerepet, Kukorica Jancsit Fedák kapta, 
Iluska alakítója Beöthy egyik új felfede-
zettje, Medgyaszay Vilma lett. A csillár 
„leszakadt”, végre beszakította az ajtót a 
siker. „Fönnállása óta a Király Színháznak 
olyan hangos estéje nem volt, mint a mai. 
És a mit e nagyszerű, forró sikerben legelső 
helyen tartunk megemlítendőnek: egy 
lelkében, levegőjében, dalos szava minden 
lendülésében magyar darabbal és e darab-

nak a maga értéke szerint való méltó megbecsülésével aratta azt.” 
– írta a Budapesti Hírlap. Egészen elképesztő volt a reveláció: 
a darabot hatszáznyolcvankilencszer játszották telt ház előtt, 
amire a magyar színházi életben még nem volt példa. Öt hónap 
alatt kétszázezren látták, mialatt a zenés játék szövegeiből egy-
milliót, a kottáiból félmilliót adtak el, és néhány hónapon belül 
huszonkilenc vidéki színház vette meg a darab előadási jogát. 

A Király 1907-re vitathatatlanul az egyik legsikeresebb szín-
ház Budapesten. Rövidesen megjelent a Király színpadán Jacobi 
Viktor, és egymást követték a Jacobi-bemutatók. A háborús évek 
legnagyobb sikere kétségkívül A csárdáskirálynő (Kálmán Imre) 
volt, amely 330-szor, a Gróf Rinaldó (Szirmai Albert) 240-szer, 
A bajadér (Kálmán Imre) 225-ször, a Sztambul rózsája (Leo Fall) 
280-szor, a Pillangó főhadnagy (Komjáthy Károly) 230-szor, a 
Mágnás Miska (Szirmai Albert) 200-szor került színre. 

A teátrum 1918-tól az Unió Színházüzemi és Színházépítő 
Részvénytársaság színházaként működött, amelyet természete-
sen a Vezér irányított nem akármilyen érzékkel.  A tröszt azon-
ban 1925-ben megbukott, így a színházat gyors egymásutánban 
hat különböző igazgató próbálta vezetni. Még tizenegy év pereg 
le jobbára hullámvölgyekkel tarkítva, de az agónia megállítha-
tatlan. A függöny 1936-ban hull le végleg. 

Ebben a rövid életű kis színházban 91 ősbemutató zajlott, 
színpadán a magyar operett legjobbjai és legnagyobbjai játszot-
tak, emlékük a mai napig él.

 A Király Színház bontása Fortepan – Magyar Bálint

 Beöthy László

 Fedák Sári



Az ERöMŰVHÁZ programjai a Covid-járvány miatt változhatnak! Az ajánlónkban szereplő 
programokkal kapcsolatban mindig tekintsék meg az aktuális információkat a kulturális 
intézmény honlapján: www. eromuvhaz.hu 

Kulturális ajánló
Az EröMűvház telephelyei (W17, K11, Hernád, Csányi) novemberben és decemberben is színes kínálattal várják a kultúra iránt érdeklő-
dőket. Tekintettel a járványra a programok bármikor változhatnak! Az ajánlónkban szereplő programokkal kapcsolatban mindig tekint-
sék meg az aktuális információkat a kulturális intézmény honlapján: www. eromuvhaz.hu, illetve a telephelyek Facebook-oldalain.

Keddenként 18 órakor Szilágyi Teréz festőművész avatja be a vállalkozó kedvű bátrakat a festészet rejtelmeibe. 
November 16. 19 óra Dr. Matura Tamás, a Corvinus Egyetem oktatója tart előadást a koreai konfliktusról.
November 18. 18 óra Szülői Fórum a vloggerekről, youtuberekről és az influencerekről.
November 21. 19 óra Bősze Ádám előadása Nagy zenészek, nagy szerelmek címmel Pucciniről. 
A 4Szoba Galériában november 25-ig látható Boros Mátyás egyéni kiállítása.
December 3. 18 óra FilmKATAlógus: Vajon létezik-e a Télapó? – Csoda a 34. utcában – amerikai film.
December 5. 18 óra a KVV Kamarakórusának ingyenes adventi koncertje.
December 9. 18 óra a Szülő fórum havi témája: specifikus tanulási zavarok és a sajátos nevelési igény.
December 12. 19 óra Agócs Márton és Kemény Zsófi koncertje.
December 17. 19 óra a Zeneszín sorozatban Varga Líviusz vendége Pásztor Anna.
December 27. 11 óra a Grimm-Busz Színház Hetet egy csapásra! című színházi előadása ovisoknak, alsósoknak.
December 28. 19 óra Góbé akusztik koncert ünnepi hangulatban.
A 4szoba Galériában decemberben Makai Mira kiállítása.

November 18. 19 óra Király Esték 3., azaz Királyok övön alul címmel szórakoztató zenés irodalom. Közreműködik: Borbély Alexandra, Elek 
Ferenc, DJ. Lotfi Begi.
November 19. 19 óra a Rádió BÉZS nyilvános műsorfelvétele. Fodor János vendége Nagy János afronauta. 
November 25. 19 óra a 30Y frontembere, Beck Zoli önálló estje. 
December 2. 18 óra Csepregi György szerzői estje és a „Hallható képek” kiállítás finisszázsa. Közreműködik: Cs. Nagy Ildikó zongoramű-
vész, a Bazsinka Mihály Quartet és a szerző zongorán
December 9. 19 óra A szabadság gyógyító ereje Kiss Péter rendszerterapeuta előadása 
December 10. 19 óra Bácskai Juli pszichoszínháza
December 17. 19 óra BÉZS-estek - Zenés beszélgetések, házigazda Fodor János. 
December 19. 10 óra Mesedélelőtt felnőtteknek Boros Lucával. 
December 29. 19 óra Legendás dalszerzők! - Hegyi György szórakoztató rocktörténeti sorozata sztárvendéggel
December 30. 19 óra Király estek 4., szórakoztató zenés irodalom

November 15. 15 óra Deák Gábor vezetésével Rejtelmes Erzsébetváros séta.
November 19. 18 órakor nyílik Pittner György üvegfestő kiállítása.
November 26. 18 órakor kezdődik Benda Iván Az út, az igazság és az élet című könyvének bemutatója.
November 29. 15 órakor kezdődik Fűszeres Eszter gasztrosétája.
December 13. 18 óra Hanukai koncert Gerendás Péterrel
December 16. 18.30 óra Zsidó nők és divat - beszélgetés Czingel Szilviával
December17. 18 óra A fekete leves - Kávéházak a zsidó negyedben. Beszélgetés Saly Noémival.

November 20. 18 óra a Golden Earrings című Marlene Dietrich-film vetítése. Házigazda: Szederkényi Olga, vendégek: Szécsi Noémi író és 
Kovács Gellért filmesztéta.
November 24. 18 órakor Jancsó 99-100 programsorozat: Jancsó Miklós Csillagosok, katonák című filmjét vetítik. Utána beszélgetés meghí-
vott vendégekkel. 
November 28. 10 óra Zalka Imre vándorfotográfus mutatja be a nedves kollódium eljárást. 
December 7. 18 óra – Hollywood magyar gyökerei, a Magyar Hollywood Tanács vetítettképes előadása
December 19. 10 óra – Lyukkamerás képalkotás Laczkó Péterrel.
December 28. 18 óra – Jancsó 99-100 programsorozat, Jancsó Miklós Magánbűnök, közerkölcsök című filmjének vetítése.

W17 (1077 Bp., Wesselényi u. 17.) Tel.: 1/898-0791, e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu Részletes program: www.w17.hu

K11 (1075 Bp., Király u. 11.) Tel.: 1/788-8139, e-mail: k11@eromuvhaz.hu. Részletes program: www.k11.hu

Csányi5 Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár (1077 Bp., Csányi u. 5.), Tel.: 1/369-3688, e-mail: csanyi@eromuvhaz.hu

Hernád Ház

KULTÚRA
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Az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően a programok változhatnak!



Változások a Hivatal 
ügyfélfogadási rendjében!
2020. november 9-től a személyes ügyfélfogadás szünetel

KULTÚRA/HIRDETMÉNY
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Budapesten a Kertész utca és a Dob utca 
sarkán van egy ház, amely 1901 óta viseli 
a nevet: Fészek, ez a magyar művészek 
klubja. A Fészek – mégsem csak a múlt, 
hanem a ma és a holnap is, hiszen pezsgő 
kulturális élet folyik a falak között.

KÉPZŐMŰVÉSZET
11. 03–26. Eifert János fotóművész „Visz-
szapillantás” (1965–2020) c. életmű-kiál-
lítás válogatott képei a FOTÓHÓNAP 2020 
keretében – Galéria. 
11. 10–26. Vas szobrok Barabás Márton kép-
zőművész kiállítása – Herman terem

NÉMAFILM ZONGORAKÍSÉRETTEL
11. 23. Franz Osten: Kockajáték (1929)

KULTFILM KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSSEL 
PROGRAMSOROZAT
11. 16. Orson Welles: A gonosz érintése 
(1958). 

11. 30. Révész György: Utazás a koponyám 
körül (1970)

SZÍNHÁZ
11. 17. Platón: A védőbeszéd – Makranczi 
Zalán előadása
11. 22. Kisanyukám – négyen háromszög-
ben

IRODALOM
11. 25. Szőnyeg a kolozsvári utcán – Szőcs 
Géza költő megzenésített versei

ZENE
11. 18. Magyar Zongorás Trió jubileumi 
hangverseny

    A FÉSZEK Művészklub                  novemberi programjaiból

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány a 478/2020. 
(XI.3.) rendeletében Magyarország egész területére veszélyhelyze-
tet hirdetett ki. Erre való tekintettel a Budapest Főváros VII. Kerü-
let Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalban 2020. november 
9. napjától a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Az ügyfelek részéről személyes bejelentkezésre, új időpont 
kérésére, személyes ügyintézés céljából nincs lehetőség, kivéve 
házasságkötési szándék, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
iránti szándék bejelentése, valamint apai elismerő nyilatkozat 
megtétele előzetes időpontfoglalást követően.

A Jegyzői Iroda anyakönyvi ügyintézőinek ügyeleti rendje 

az újszülöttek anyakönyvezése, valamint temetési engedélyek 
kiadása ügyében hétfőn 9-12 óra között biztosított.

Az ügyfelek beadványaikat az Erzsébet körúti ügyfélszolgálat 
bejáratának bal oldalán létesített „LEVELEK” feliratú bedobó 
nyíláson keresztül juttathatják el.

A Garay utcai hivatali épületben a porta mellett elhelyezett 
gyűjtőládában biztosít a Hivatal lehetőséget arra, hogy az ügyfe-
lek a személyesen benyújtott beadványaikat abban elhelyezzék.

Az ügyfelek a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi 
Polgármesteri Hivatal irodáit az alábbi táblázatban szereplő 
telefonszámokon és e-mail elérhetőségeken tudják elérni:

Adóügyi Iroda (+36 1 462-3231) adougy@erzsebetvaros.hu 

Jegyzői Iroda anyakönyvi ügyek (+36 1) 462-3246 anyakonyv@erzsebetvaros.hu 

Humánszolgáltató Iroda (+36 1) 462-3328 human@erzsebetvaros.hu 

Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda
főépítészi ügyek
vagyongazdálkodási ügyek

(+36 1) 462-3368
(+36 1) 462-3254

foepitesz@erzsebetvaros.hu
vagyongazdalkodas@erzsebetvaros.hu 

Városüzemeltetési Iroda (+36 1) 462-3215 varosuzemeltetés@erzsebetvaros.hu 

Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda
ipar-kereskedelmi ügyek
hagyatéki ügyek
közterület-foglalással kapcsolatos ügyek
birtokvédelmi ügyek
környezeti zajjal összefüggő ügyek

(+36 1) 462-3172
(+36 1) 462-3314
(+36 1) 462-3211

(+36 1) 462-3197
(+36 1) 462-3158
(+36 1) 462-3198

ugyfelszolgalat@erzsebetvaros.hu 

Pénzügyi Iroda
bérlakások értékesítése, munkáltatói kölcsön, helyi 
kölcsön jelzálogjog törlés ügyében
társasházak felújításával kapcsolatos ügyekben 
felmerülő kérdések (+36 1) 462-3108

(+36 1) 462-3109

penzugy@erzsebetvaros.hu 

mailto:adougy@erzsebetvaros.hu
mailto:anyakonyv@erzsebetvaros.hu
mailto:human@erzsebetvaros.hu
mailto:foepitesz@erzsebetvaros.hu
mailto:vagyongazdalkodas@erzsebetvaros.hu
mailto:varosuzemeltetés@erzsebetvaros.hu
mailto:ugyfelszolgalat@erzsebetvaros.hu
mailto:penzugy@erzsebetvaros.hu


A hideg időben mindig jól esik egy tartalmas, fi-
nom leves és hozzá egy könnyű kísérő. A sajtleves 
az egyik legegyszerűbben elkészíthető, a zöldsé-
ges hasé pedig jól illik hozzá. Melengető, finom és 
laktató kombináció, amihez a legtöbb háztartás-
ban minden hozzávaló kéznél van. És nem utolsó-
sorban villámgyorsan elkészíthető.

A sajtleves
A sajtleveshez egy vöröshagymát apróra vágok fel és két kanál 
olívaolajon megpirítom. Ha már üveges a hagyma, meghintem 
egy kanál liszttel. Egy tejszínes tömlős sajtot teszek bele, folya-
matos kevergetés mellett megvárom, hogy felolvadjon, majd 
körülbelül 1 liter alaplével vagy főtt sonka levével engedem fel.

Az alaplé ízesítésétől függően sóval és borssal ízesítem. Körül-
belül 15 percig forralom, majd forrón tálalom. A tetejére reszelt 
füstölt sajtot teszek. De piríthatunk rá sonkát vagy bacont is.

A hasé
A haséhoz a leveles tésztát megvehetjük a boltban, fagyasztott 
formában. Pepecselősebb, ha  elkészítjük saját magunk, bár 
olyankor biztos finomabb. 

A zöldségeket, borsót, kukoricát, répát és a kicsit édesebb íz el-
érése érdekében egy kaliforniai paprikát apróra vágva megpárolok, 
jól összekeverem őket. (Bármilyen kedvelt zöldség kerülhet bele.)

A tésztát kinyújtom, megkenem vastagon krémsajttal, esetleg 
reszelt sajtot is szórok rá. Ezek után kis halmokban elhelyezem 
a zöldséget, majd kis négyzetekre darabolom fel a tésztát. A 
négyzetek sarkát kosárkaszerűen összefogom. Sütőpapírral 
bélelt tepsiben tojással megkenve 10 percet sütjük, 180°-on.

Sokan vagyunk vele, hogy nagy rajongói vagyunk a 
forró csokinak, majdnem mint Gombóc Artúr. Vajon 
mivel lehet feldobni otthon a klasszikus forró csokit? 

Az alap elkészítéséhez egy-két tipp: a hideg idő beköszöntével 
az édességboltokban megjelennek a csokipálcák, amiknek az íze 
nem túl intenzív, tehát csak kevés tejet adjunk hozzá. Választha-
tunk valamilyen alapport is, (pl. a Dr. Oetker-eset), de ez csak 
a végszükség esetére, amikor azonnal, értsd AZONNAL kell a 
forró csoki. Egyes csokiboltok a téli szezonban árulnak forró 
csoki-port is, na ez már elég testes ahhoz, hogy megfőzzük. 
Annyi csak, hogy mivel különleges technikával, valódi csokiból 
készül, érdemes egy tejhabosítóval elkeverni a port a tejben, 
különben nem olvad fel maradéktalanul. 

Ha pedig van időnk, készítsük magunknak az alapot: 1/2 liter 
meleg tejben olvasszunk fel kb. 10 dkg étcsokit, vagy ét- és tej-
csokit vegyesen, valamint 2-3 evőkanál cukrozatlan kakaóport. 
Még krémesebb és sűrűbb lesz, ha 2-3 evőkanál habtejszínt is 
beleforralunk. 
De mivel lehet ezt fokozni? 
Narancsos forró csoki  1 csésze tejhez adjunk 1/2 kanál cukrot, 
1/2 kanál frissen facsart narancslevet és 4 evőkanálnyi étcsokoládét. 
Kis lábasban, lassú tűzön forraljuk össze, folyamatos keverés mellett.
Azték forró csoki  1 csésze tejhez adjunk 10 kanál darabokra 
tört étcsokoládét, 1/4 teáskanálnyi fahéjat és egy csipet cayenne-i 
borsot. Ezt a keveréket forraljuk föl lassan. Sűrű lesz és erős.
Nutellás forró csoki  Mert amiben Nutella van, az rossz nem le-
het. Mégis ezt a változatot csak a nagyon édesszájúaknak ajánlom. 
1 csésze langyos tejben keverjünk el 2 kanál Nutellát és 1 kanál ka-
kaóport, majd folyamatos keverés mellett, lassú tűzön forraljuk fel. 

RECEPT

30    Erzsébetváros     2020. NOVEMBER

Menthetetlenül 
itt a forrócsoki- 
szezon

HŰVÖS NAPOKRA: 
sajtleves és 
zöldséges hasé
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www.erzsebetvaros.hu
Az erzsébetvárosi önkormány-
zat honlapján minden informá-
ciót megtalálhatnak, az önkor-
mányzati, képviselő-testületi 

hírektől a Polgármesteri Hivatal 
irodáinak elérhetőségéig. 

Pályázatok, hirdetmények, se-
gélyek, rendeletek egy helyen!

Facebook/Erzsébetváros 
Hírei

Az önkormányzat hivatalos in-
formációs fóruma a Facebookon 

elérhető Erzsébetváros Hírei 
oldal. Tájékozódjon az aktuális, 

legfrissebb önkormányzati hírek-
ből, éljen az online kommuniká-

ció lehetőségével.

Facebook/Erzsébetváros Újság Plusz
A kerület kulturális/közéleti magazinjaként mi 
is felköltöztünk a Facebookra. Naponta frissülő 
oldalunkon fotók segítségével naplózzuk a helyi 

hétköznapok legszebb, legvidámabb, legérdekesebb 
pillanatait. Ribárszki Viktória videói segítségével 
életre keltjük a betűket, kiegészítjük, vagy előze-

tesként bemutatjuk a lapunkban megjelenő cikkek 
tartalmát. Keressenek minket, üzenjenek nekünk, 

osszák meg tartalmainkat bátran!  



Hirdetmény
„Budapest Főváros 

VII. kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest 
VII. kerület 4. számú egyéni választókerületben 

az időközi helyi önkormányzati képviselő választást 
2021. január 24. napjára tűzte ki.

A választókerületben 
választójoggal rendelkező állampolgárok 

automatikusan felkerülnek a névjegyzékbe, 
amelyről

 2020. december 4-ig értesítőt kapnak.

Mozgóurna igénylése 2020. november 19-től 
elektronikus úton és levélben 

2021. január 20-án 16.00 óráig,
személyesen 2021. január 22-én 16.00 óráig 

lehetséges a Helyi Választási Irodánál.

A szavazás napján a mozgóurna a szavazatszámláló 
bizottságtól kérhető 12.00 óráig.

Helyi Választási Iroda”

Lapzártánkkor érkezett:
 A veszélyhelyzet kihirdetése befolyással lehet 
az időközi választás kiírására. Tájékoztatás 

a www.erzsebetvaros.hu honlapon lesz elérhető.


