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Kevés a parkolóhely, nagy az igény: Az erzsébetvárosi parkolás 
lehetőségeit, a szabad férőhelyek elérhetőségét több körülmény 
határozza meg. Az aktív parkolóhelyek száma jelenleg 7166 db. 
A korábbi időszakból fura helyzetet örökölt a helyi parkolásüze-
meltetést szervező EVIN, lévén a kiadott méltányossági parko-
lási engedélyek száma ezzel szemben 12.300 db volt. Eközben 
a kerületben parkolni szándékozók száma folyamatosan nő, a 
parkolóház-fejlesztési lehetőségek végesek. A parkolás terhelés 
természetes szabályozási eszköze a parkolási díj, melynek mérté-
két azonban a kerület önmaga nem határozhatja meg. 

Az előzmények ismerete fontos, ezért arra kértük Dr. Bernáth 
Attilát, induljunk el a kályhától, azaz foglaljuk össze röviden, 
miért volt szükség a parkolásüzemeltetés átvételére?

– Még 2009-ben kötött Erzsébetváros Önkormányzata 10 éves, 
határozott idejű parkolásüzemeltetési szerződést az ER-PARK 
Kft.-vel, ami értelemszerűen 2019-ben lejárt. Az önkormányzat 
első tervként a Terézvárossal közös parkolásüzemeltetés lehető-
ségét vizsgálta, majd a nehezen áthidalható technikai problé-
mák miatt döntött az önálló kerületi parkolásüzemeltetésről, 
amivel az EVIN Zrt.-t bízta meg.

– Röviden össze tudjuk foglalni az új cég szervezésének 
előzményeit?

– 2020. február 28-án döntött az önkormányzat arról, hogy 
2020. II. félévében már az EVIN Zrt. üzemeltesse Erzsébetvá-
ros parkolási rendszerét. Az EVIN Zrt. azóta több, a működést 
előkészítő közbeszerzést lebonyolított, teszteljük a kiválasztott 
parkolási ügyviteli rendszert és a kapcsolódó technikai eszkö-

STARTOL 
a helyi parkolásüzemeltetés

Előző lapszámunkban foglalkoztunk a parkolás különböző, fővárost és Erzsébetvárost érintő kérdé-
seivel, az újonnan alakuló helyi parkolócéget szervező Bernáth Attila EVIN vezérigazgató-helyettes-
től pedig több információt is kaphattunk a szervezési nehézségekről. A hónapokon át ingyenessé 
tett parkolásról azóta kiderült, hogy százmilliós veszteséget okozott a kerületnek, és vélhetőleg 
hosszas vitákat lehetne indukálni a kérdésnek csak a felvetésével is, hogy indokolt és valóban 
lakosságbarát volt-e a városok költségvetését jelentősen megcsapoló intézkedés? Mindenesetre a 
parkolás a jelenlegi, június közepi információk szerint, július 1-től újra fizetőssé válik, és napra ezzel 
egy időben startol a parkolásüzemeltetés is Erzsébetváros saját cégén belül. Dr. Bernáth Attilától 
ismét fontos részleteket tudtunk meg. 



Köszönet-koncert
Meglepetés koncertet szervezett a kerületi 
humánszolgáltató munkatársainak és a bentla-
kóknak az önkormányzat a Dózsa György úti és 
a Peterdy utcai idősotthonokban, a vészhelyzet 
feloldása után szinte azonnal. Az immár kerü-
letszerte ismert, a Gangkoncerteken részvevő 
FourBones Harsonakvartettnek ismét komoly 
sikere volt 
Niedermüller Péter polgármester rövid beszédében mindkét 
helyszínen megköszönte a kerületben dolgozó munkatársai-
nak azt az erőn felüli helytállást, amelyet a járvány idején nyúj-
tottak. Külön kiemelte a szociális, az egészségügy és az oktatás 
területén munkálkodókat; ahogy fogalmazott, büszkeséggel 
tölti el, hogy mennyire helyt álltak és megtettek mindent, hogy 
az életet kissé elviselhetőbbé tegyék sokak számára. 

– A járvány nagy tapasztalata, hogy mennyire egymás-
ra vagyunk szorulva. Hogy mennyire fontos érték, hogy 
egymáson segítünk. A segítés nem csak azt jelenti, hogy 
bevásárolunk valakinek, hanem, hogy időt töltünk egymás-
sal - mondta Niedermüller Péter. Hozzátette: fontos, hogy 
ugyanúgy időt töltsünk, beszélgessünk egymással ezután is. 
Kitért arra, hogy sokan vannak köztünk, akiknek a karantén 
nem az otthon maradást jelentette, hanem plusz munkát. Sok 
olyan tevékenység halmozódott föl, ami korábban nem volt. 

– Büszke vagyok arra, hogy ez sikerült, de fontos elmonda-
ni, hogy ez nem az én érdemem- mondta köszöntője zár-
szavaként Niedermüller Péter polgármester. – Ez azoknak a 
szociális munkásoknak, egészségügyi dolgozóknak az érdeme, 
akik erejüket megfeszítve dolgoztak. Senki nem az óráját 
nézte, hanem mindenki tette a dolgát, sokszor olyan plusz 
munkát vállaltak, amit nehéz megköszönni, és ezt én nagyra 
becsülöm. Ezek a dolgozók példát mutattak szolidaritásból, 
példát mutattak abból, mit jelent segíteni egy másik emberen. 
Ezért a példamutatásért pedig szeretnék köszönetet mondani a 
Bischitz Johanna Humánszolgáltató minden dolgozójának. 
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zöket, építjük a parkolás új ügyfélszolgálatát, és befejezés előtt 
áll a parkolóellenőri bázis kialakítása is. Felvettük az EVIN 
parkolási üzletágvezetőt, ügyfélszolgálati és műszakvezető-
ket, folyamatosan vesszük fel az ügyfélszolgálatos, behajtással 
foglalkozó és parkolóellenőr kollégákat.

– Pontosan mikortól kerül át az önkormányzathoz, ponto-
sabban az EVIN-hez a parkolás?

– 2020. június 27-ével, azonban a vírushelyzet miatt csak 
néhány nappal később, 2020. július 1-jével indul el az erzsé-
betvárosi saját parkolási üzem. 

– Hol lesz az ügyfélszolgálat? Hol lesznek elérhetőek a 
kollégák?

– A Dohány utca 90. szám alatt lesz elérhető az ügyfélszolgála-
tunk, a telefonszámot sajnos még nem tudom megadni. Azonban 
előkészítés alatt áll a saját honlapunk, a www.erzsebetparkolas.hu 
címen, ott minden információ időben az érdeklődők rendelkezé-
sére fog állni. E-mail-címünk info@erzsebetparkolas.hu, igyek-
szünk majd minden felmerülő kérdésre válaszolni. 

Bevétel és kiadás: Azt, hogy milyen bevételekre számíthat a 
kerület a parkolásüzemeltetés átvétele után, nagyon sok tényező 
befolyásolja. Nyilván a munkatársaknak a bérével, az infrastruk-
túrával és az irodák fenntartásával kiadásként kell számolni, 
azonban Dr. Bernáth Attila véleménye szerint a jelenlegi parkolási 
rendszer szabályainak felülvizsgálata és a fejlesztések bevezetése 
közösen optimálisabb működést eredményezhetnek, így nem 
csak lakosságbarát parkolási rendszer alakulhat ki az elkövetkező 
hónapokban, de magasabb bevételekkel is számolhat a kerület.

– A hasonló önkormányzati parkoló cégek 50-70%-os költ-
séghányaddal működtetik a nagyvárosi és kerületi parkolást. 
Az előző 10 év ennél is költségesebbre sikerült Erzsébetváros-
ban. A célunk, hogy a parkolási övezeti besorolás rendezését 
követően Erzsébetváros Önkormányzata a bevételek 50%-át 
megkapja. Ehhez azonban még az is szükséges, hogy a Főváro-
si Önkormányzat támogatását is megszerezzük.

Július 1-től EVIN – Parkolás1074 Budapest, Dohány utca 90.E-mail: info@erzsebetparkolas.huHonlap: www.erzsebetparkolas.huÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:hétfő-kedd-csütörtök: 9:00–17:00szerda: 9:00–18:00péntek: 9:00–16:00
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Ebben az időszakban az önkormányzat tetemes mennyiségű 
pluszfeladatot kapott, ezek közül, talán amivel legtöbbet foglal-
koztunk lapunkban is, az otthonukba zárkózott idősek ellátása. 
Lapszámunk 8.-9. oldalán megismerhetik a munkában résztve-
vő önkéntesek, önkormányzati dolgozók gondolatait, vélemé-
nyét, és betekintést kaphatnak a segítők munkájába is. 

Mi történt nálunk?
Előző lapszámunk vírusnaplójában már tapasztalhatták, hogy a 
hivatal gyorsan átállt a vészhelyzeti működésre, így komolyabb 
fennakadásról nem kaptunk hírt sem az ügyfélszolgálatokról, 
sem a lakosságot kiszolgáló irodák munkatársaitól. Mindenki 
átállt az új rendre, és a működőképesség fenntartása nagyban 
köszönhető a lakosság együttműködésének is. 

Tulajdonképpen most elmondhatjuk, hogy - bár szerencsére 
a járvány terjedése nem volt annyira súlyos, mint például az 
olaszoknál -, bebizonyítottuk, képesek vagyunk együttműködni, 
a bajban mindenki számíthat valakire, és nem utolsó sorban, 
akármi történik, Erzsébetváros nem adja meg magát. 

Az ügyeleti rendszer tökéletesen működött az önkormányzati 
óvodákban, bölcsődékben. Kicsit hosszabb időt vett igénybe, míg 
megszoktuk, hogy a háziorvoshoz nem lehet csak úgy elszaladni, 
azonban a legkisebbek védőoltásait pár hét késéssel ugyan, de már 
be lehetett adatni a biztonságossá tett baba-oltópontokon. 

Minden pénzbe kerül
Több tízezer maszkot juttatott el a hivatal az idős lakókhoz és a 
helyi egészségügyi alapellátásban dolgozók részére, közte több 
ezer db FFP2-es maszkot is. Ugyanígy ellátták védőfelszerelés-
sel a lakossági ügyfeleket kiszolgáló munkatársakat, az önkén-
teseket és az óvodák, bölcsődék dolgozóit is. A fertőtlenítés is 
a hétköznapok részévé vált. Nem csak a kézmosásra buzdított 
felhívásaiban a kerületi önkormányzat, a hivatalokban, az intéz-
ményekben lehetőséget biztosítanak ma is a kézfertőtlenítésre, 
és a kerületi közterületeket is rendszeresen biofertőtlenítik. 
Információnk szerint a vészhelyzet lezárását követő hetekben 
még bizonyosan fenntartják ezeket az intézkedéseket. Ugyan-
csak pluszfeladatként jelentkezett az intézmények fertőtlenítő 
takarítása, különös tekintettel az ügyfélkiszolgáló helyekre, az 
óvodákra, bölcsődékre és az idősellátásra. 

A koronavírustesztek beszerzése egy külön, már-már vígjá-
tékba illő történet lehetett volna, ha aktualitását nem az életek 
megóvása adta volna. Végül is sikerült hozzájutni a tesztekhez, így 
már hetek óta folyamatosan vírustesztelik a hivatali dolgozókat, 
óvodai, bölcsődei, szociális ellátás területén dolgozókat. Erről 
külön cikkben olvashatnak a következő oldalon. 

Közel 200 milliós pluszkiadás
Ha belegondolunk, hogy egy pár gumikesztyű, egy egyszerű 
maszk, vagy egy negyed literes kézfertőtlenítő mennyibe kerül, 
ehhez hozzátesszük mennyi intézménye és dolgzója van az ön-
kormányzatnak, és hogy a járványhelyzet hónapok óta fennáll, 
akkor irgalmatlan összeg kerekedik a végére, amit az önkor-
mányzatnak kellett finanszíroznia. A kiadás oldal még tovább 
nő, amikor hozzátesszük a szociálisan rászorulóknak, illetve a 
nehéz helyzetbe került lakóknak, valamint vállalkozásoknak 
nyújtott kedvezményeket, juttatásokat, és ne feledkezzünk meg 
a kerületiek kórházának, a Péterfynek nyújtott segítségről sem, 
valamint olyan tételekről, mint például plexifal létesítése az 
ügyfélkiszolgáló helyeken, a tájékoztató plakátok készítése, az 
Akut Légúti Betegellátó Központ létrehozása vagy a szenzoros 
kézfertőtlenítők beszerzése. Több százezer forint kiadást jelen-
tett a hajléktalanellátó szervezetek számára étkeztetésre nyújtott 
egyszeri támogatás. De ugyanígy a kiadási oldalt növelte a 
szociális ellátó hálózat gondozásába kerülő emberek számának 
jelentős növekedése is, azzal együtt, hogy a rászorulók ebédki-
szállítás díját is átvállalta a helyi önkormányzat.   

A vége majdnem 3 milliárd – mínusz
A közel 200 millió forint nem tervezett kiadás azonban ele-
nyészőnek tűnik, amikor azokat az összegeket kell a költségve-
tésbe újragondolni, amik viszont bevételek lettek volna - de nem 
lettek. Súlyos, többszáz milliós tételek, a gépjárműadó elvonása, 
az idegenforgalmi adó beszedésének felfüggesztése, a parkolás és 
a közterület-használat ingyenessé tétele, az iparűzési adó csökke-
nése mind olyan tervezett bevétel, ami most mégsem folyik be. 
A költségvetés újragondolása javában zajlik Erzsébetvárosban, 
ugyanúgy, mint általában minden önkormányzatnál, hiszen erre 
a helyzetre egyszerűen nem lehetett előre felkészülni.  

A pandémia alatt a képviselő-testület nem ülésezett, a pol-
gármesterek hozták meg a döntéseket. Erzsébetvárosban Nie-
dermüller Péter a döntéshozatal előtt meghallgatta a képviselők 
véleményét, mint írtunk is róla, úgynevezett véleményező testületi 
ülést tartottak - online. Ám a járvány sem akadályozhatta meg, 
hogy kiírásra kerüljenek a lakáspályázatok, az Erzsébetváros kertje 
pályázat, és nem vonták vissza a társasház-felújítási pályázatokat és 
a növényesítési pályázatokat sem. Erről részletesebben olvashatnak 
a 29. oldalon. Információink szerint a költségvetés módosításáról a 
június végi ülésen tárgyal a testület. 

Az biztos, hogy ha az élet visszatér a normál kerékvágásba, akkor 
sem lesz jó darabig minden olyan, mint volt. Így vírusnaplónk vég-
szava változatlan: Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!
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Március 11-e, a vészhelyzet kihirdetésének napja óta csak 3,5 hónap telt el, de nagyon különleges né-
hány hónap volt ez. Lapzártánkkor szavaznak a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényről, ami 
vélhetőleg a veszélyhelyzet megszüntetését is jelenti. Ám még nem tudjuk, hogy járványidőszakként 
kell-e folyamatosan számolnunk az elkövetkező napokat, heteket, vagy lazíthatunk, esetleg fellélegez-
hetünk. A vírushelyzetben az a biztos, hogy semmi sem biztos. 



Előző lapszámunkban már írtunk róla, hogy megkezdődött, és azóta 
is folyamatos a Covid-19 tesztelése a hivatalban. Először az idősek 
otthonaiban lakókat és a dolgozókat szűrték, az első teszteléssorozat 
két pozitív eredményt mutatott, de a megismételt teszt szerint téves 
volt az eredmény. Mivel kétféle tesztről beszélünk, utánajártunk, 
pontosan miről is van szó, mivel tesztelnek az önkormányzatnál. 

Az immunrendszerünk a fertőzésre válaszul különféle immunglobulinokat termel, 
az immunrendszer a vírus ellen először IgM típusú, majd később IgG típusú ellen-
anyagokat termel. Ezeket mutatja ki vérminta alapján a szerológiai teszt, amit az 
önkormányzatnál végeznek. A PCR vizsgálat – esetünkben a megismételt teszt is ilyen 
volt – magát a vírust mutatja ki légúti mintából. A minta levétele kissé macerásabb, 
mint a vérvétel, azonban biztosabb eredményt tud garantálni, amennyiben a páciens 
a megelőző 8-12 órában nem evett, nem ivott, nem öblített szájat, nem mosott fogat, 
nem dohányzott, és még a rágó vagy a szájöblítő használatát is mellőzte. 

Dr. Komáromi Zoltán üzemorvossal videóinterjút készítettünk, aminek részleteit az 
alábbiakban olvashatják. A teljes interjú megtekinthető a Facebookon, az Erzsébetvá-
ros Újság Plusz oldalon. 

– Kétféle teszt van, az egyik az élő vírusnak a genetikai anyagát mutatja ki a nyálka-
hártyáról, tehát az orrnyálkahártyáról vagy a garatnyálkahártyáról készült törlésben, 
ezt hívják PCR tesznek, ez, ami az aktív betegséget mutatja ki. A másik teszt, amivel 
most (az önkormányzatban) dolgozunk, ez az úgynevezett szerológiai teszt, ez az 
ember vérében levő ellenanyagokból mutat ki kettőt, az egyiket a korai fertőzöttség 
idején, a másikat pedig ha lezajlott a fertőzés. Természetesen nem annyira pontosak, 
mint a laboratóriumi Elisa teszt, de tájékozódó jelleggel mindenképpen fontos, bizo-
nyítani lehet azt, hogy valaki túlesett a fertőzésen, magyarul már nem veszélyeztetett, 
nem fogja megkapni még egyszer, illetőleg hogy még nem találkozott a vírussal. 

Az interjú közben éppen tesztelés zajlott az Erzsébet krt. 6. orvosi szobájában, 150 
dolgozót vizsgálnak rendszeresen. Ugyancsak részt vesz a tesztsorozaton a Bischitz 
Johanna Humánszolgáltató 230 munkatársa, és az óvodanyitás előtt megkezdték a 86 
óvodai dolgozó tesztelését is. Jó hír, hogy a fent említett emberek közül senki nem 
volt pozitív, bár ez azt is jelenti, hogy egy második hullám esetén ismételten nagyon 
komolyan oda kell figyelni mindenkinek a védekezésre. Videóinterjúnk zárszavában 
éppen erre a kérdésre tért ki a kerületi önkormányzat üzemorvosa.  

– De igazából, a jövőre nézve, a védőoltás fogja a nyájimmunitást biztosítani, és 
amikor a lakosság több mint kétharmada rendelkezik ellenanyaggal, 
akkor már próbálkozhat a vírus, mert nem bír velünk - zárta rövid össze-
foglalóját bizakodó mosollyal Komáromi doktor. 

Nézzék meg a teljes videóriportot Facebook-oldalunkon: 
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Semmelweis Ignácnak, az anyák 
megmentőjének ugyanúgy meg 
kellett küzdenie nap mint nap 
az elismertségért, az elfoga-
dásért, de még a munkakörül-
ményeiért is, mint manapság 
az egészségügyi dolgozóknak. 
Senki sem szeret beteg lenni, 
és a Covid-19 járvány tulajdon-
képpen rávilágított arra, hogy a 
vírus nem válogat, gazdagabb, 
szegényebb, idősebb, fiatalabb, 
bárki érintett lehet. 

Az egészségügyi szféra legjelesebb ünne-
pe Semmelweis Ignác születésnapja. Ez 
a nap, a július 1-je, 2011 óta munkaszü-
neti nap számukra, bár nyilvánvalóan az 
alapellátást működtetni kell ilyenkor is, 
tehát fogalmazzunk úgy, hogy kaptak egy 
plusz szombatot.  

Az elmúlt hónapokban az egészség-
ügyi dolgozók munkája kiemelt figyel-
met érdemelt ki. Mindemellett ők nem 
zárkózhattak be a lakásaikba, ők nem 
óvhatták családtagjaikat azzal, hogy 
otthoni munkavégzésre rendezkednek 
be. A munkahelyük kifejezetten veszé-
lyes üzemmé változott. Hosszú évek 
után most először történik meg, hogy 
az egészségügyben dolgozók munkájá-
nak elismerése forintosított formában 
is megérkezik hozzájuk. Nem csak egy 
kiemelt körnek, nem csak a frontvonal-
ban dolgozóknak, hanem egyformán, 
azonos összegben mindenkinek. Mert 
nincsen egészségügyi ellátás a raktáro-
sok, az irodisták, a személyügyesek, az 
irattár, portások vagy az informatika 
nélkül. És természetesen a hivatásuknak 
élő kórházi orvosok és ápolók, védőnők 
és háziorvosok nélkül sem. 

Megérdemlik. Mindannyian. Nem 
azért, mert dolgoztak, hanem azért, mert 
nem féltek dolgozni a legveszélyesebb 
vírushelyzetben sem. 

Köszönjük!

Covidteszt – negatív!

Semmelweis-
NAP



A parkolóhelyek hiánya központi probléma a belső kerületek 
lakói számára, főleg bosszantó a hosszadalmas helyvadászat, ami-
kor látjuk, hogy időtlen idők óta foglalja a helyet egy-egy járgány. 
Persze az is bosszantó, ha mi állunk meg szabálytalanul, és a mi 
autónkat viszik el. Egyik esetben bosszankodunk, másik esetben 
tapsolunk az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóság munkatársai-
nak, akik a szabálytalanul elhelyezett, üzemképtelen járművektől 
megszabadítják a kerületet. Május 27-én két segédmotoros kerék-
párt, köznyelven szólva tuk-tukot szállítottak el az Akácfa utcából 
és a Dob utca – Síp utca sarokról, Facebook oldalunkon (Erzsé-
betváros Újság Plusz) kisfilmen követhetik végig a folyama-
tot. Miért viszik el, hova viszik, mi lesz a rendszám nélküli autók 
sorsa? Sedlák Tibor rendészeti igazgató válaszolt a kérdéseinkre. 

Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága a Közterület-felügye-
letről szóló törvény, valamint vonatkozó rendeletek alapján végzi 
a közterületen szabálytalanul elhelyezett üzemképtelen járművek 
elszállítását. Egy 2010-es Fővárosi rendelet értelmében üzemkép-
telen gépjárművet közterületen 10 napig lehet engedély nélkül 
tárolni, ezt követően a Rendészet elszállíthatja azt.  

A közterület-felügyelők saját észlelésük alapján derítik fel, illet-
ve lakossági bejelentésekben közöltek szerint állapítják meg a köz-
nyelvben általában „roncsautó” néven szereplő járművek helyét. 
Ezt követően a gépjármű szélvédőjén elhelyezik a „Felszólítás”-t, 
amelyben a tulajdonost/üzembentartót felszólítják arra, hogy a 
járművet haladéktalanul távolítsa el a helyszínről. Amennyiben 
a felszólításnak nem tesz eleget, a közterület-felügyelők folyama-
tosan, 10 napon keresztül ellenőrzik a járművet, majd az említett 
időtartam elteltével az autót már csak keresheti a gazdája. 

– Az elszállítást követően, amennyiben a tulajdonos/üzem-
bentartó személye megállapítható (forgalmi rendszámmal 
ellátott gépjármű) hivatalos átiratban közöljük a végrehajtott 

eljárási cselekmény helyszínét, időpontját, továbbá tájékoztatást 
nyújtunk, hogy a gépjármű hol került elhelyezésre. Tájékoz-
tatást adunk a gépjármű kiváltásának feltételeiről (fizetési kö-
telezettségek, azok teljesítési lehetőségei), illetve tájékoztatjuk 
az ügyfelet, amennyiben az elszállítást követő 6 hónapon belül 
nem váltja ki a gépjárművet, akkor intézkedünk a forgalomból 
történő végleges kivonásra.

A gépjármű elszállítási költsége jogszabály alapján 17.250 Ft/eset, 
az elszállítást követő naptól számított napi tárolási összeg 1.200 Ft/
nap. A kisfilmünkben szereplő tuk-tukok, szaknyelven egyébkén-
ként segédmotoros kerékpárok vállalkozások tulajdonában vannak, 
velük szemben a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgá-
lati Irodája folytatott le eljárást, kötelezték őket az elszállításra, ám 
ennek nem tettek eleget. Így most elmondhatjuk, hogy volt tuk-tuk, 
nincs tuk-tuk, de legalább két parkolóhely felszabadult. 
ELSZÁLLÍTOTT JÁRMŰVEK: 
http://evkf.hu/index.php/elszallitott-jarmuvek
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Kutyatulajdonosok figyelmébe!
Itt a nyár, ráadásul az elmúlt hónapokkal ellentétben már szabadabban járhatunk az utcá-
kon, így a kutyusokkal is sok gazdi szívesebben tölt egy kis időt a szabadban. Csakhogy ez 
a szabadban, a belvárosban kissé korlátozott keretek közé szorul.
A kutyák számára külön futtatók vannak kiépítve, ezek azok a területek, ahol a házikedvencek 
gyakorlatilag szabadon szaladgálhatnak. A kerületben az Almássy téren, a Klauzál téren, 
a Kéthly Anna téren és a Százház utcában található kutyafuttató. A parkok, játszóterek 
nem erre a célra vannak kialakítva, aminek egyik oka a környezetünk védelme, de nagyon 
nyomós indok az egészségvédelem is, egyáltalán nem higiénikus a homokozóban a kutyapisi. 

Erzsébetváros önkormányzata felhívást tett közzé online felületein a fentiekkel kapcso-
latban, nagyon sok hozzászóló jelezte, hogy szerintük problémás a kutyafuttatók állapota, 
minősége. Galambos Andrástól, az Erzsébetváros Kft. igazgatójától azt az információt kaptuk, 
hogy a kutyafuttatókat kétnaponta takarítják, a kavicságyat pedig hetente két alkalommal 
egyengetik el. Igyekeznek a lakossági igényeknek megfelelni, így a kutyafuttatókból felszed-
ték a nagyobb zúzott köveket takaró és helyéntartó geotextíliát és dróthálót, ezáltal viszont 
a zúzott kövek egyre nagyobb mennyiségben kerülnek a kavicsréteg tetejére. Ez egy újabb 
megoldandó probléma.

Az önkormányzat kéri a kutyatulajdonosoktól, hogy a kutyafuttatókkal kapcsolatos 
tapasztalataikat írják meg a kutyafuttato@erzsebetvaros.hu mailcímre.

Erzsébetváros Rendészeti IgazgatóságaA nap 24 órájában hívható ügyeleti telefonszámunk: +36-1-461-9040

Volt-nincs tuk-tuk
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Bulinegyed
Az erzsébetvárosi vendéglátóhelyek éjféli zárórájával kap-
csolatban tulajdonképpen nincs változás, azon kívül, hogy 
információink szerint mire lapunk megjelenik, elkezd az óra 
ketyegni mindazok számára, akik éjfél után is nyitva szeret-
nének tartani.  
A rendeletbe foglalt szabályrendszer tartalmát már többször 
részleteztünk lapunkban, melyek mind fontosak a kerületrész 
élhetőbbé tételében, de a legfontosabb talán az, hogy az új 
rendelet értelmében az alapszabály kimondja, az éjféli záróra 
mindenki számára kötelező, aki nem vállalja a minimum 
kritériumrendszer feltételeinek teljesítését. Annyi bizonyos, 
hogy a rendelet megalkotásával a háttérmunka nem állt le, 
a Belső-Erzsébetvárosi Munkacsoport a kritériumrendszer 
kidolgozása után is folytatja a munkát. 

Biciklizni jó!
Ideiglenesen kerékpársávot kapott a Nagykörút, és ennek apropóján 
három szomszédos kerület, a VI., VII., és VIII. kerület polgármestere 
civilekkel, képviselőkkel, hivatali munkatársakkal közösen bringázta 
végig a Corvin-negyed és a Nyugati pályaudvar közötti utat.

Erzsébetváros önkormányzata is támogatja a bringázást, a kerületi 
középiskolások számára pénzbeli támogatást is nyújtanak pályázat 
formájában. Azonban nagyon fontos, hogy a fiatalok ismerjék is 
kerékpárosokra vonatkozó és egyéb közlekedési szabályokat, ezért a 
támogatás feltételeként az önkormányzat meghatározta a közlekedés-
ismereti képzésen való részvételt is. Az Eröművház szervezésében 
még a kerékpárok műszaki karbantartásával kapcsolatban is tartanak 
képzéseket, többek között június 27-én a fékrendszerekről, 28-án a 
gumiválasztásról, gumijavításról. Részvételi díjként mindenki annyit 
ad, amennyit adományként gondol. A bevételből adománybicikliket 
újítanak fel, és viszik el rászorulóknak.

A közlekedésismereti képzés nagyon fontos ahhoz, hogy a közleke-
désben biztonságosan vehessenek részt a biciklisták is, ezért követke-
ző lapszámunkban kiemelt foglalkozunk a témával!

Újra szemé-
lyes az ügyfél-
fogadás 
2020. június 19-től újra 
kinyitnak az ügyfél-
szolgálatok a Polgár-
mesteri Hivatalban, így 
mire lapunk megje-
lenik, már mód van a 
személyes ügyintézésre. 
A lakossági tájékoz-
tatóban felhívják a 
figyelmet arra, hogy a 
továbbiakban is fontos 
az óvintézkedés, és az 
esetleges hosszabb vá-
rakozás elkerülése ér-
dekében javasolják az 
előzetes időpont-egyez-
tetést. 
A személyes ügyfélfo-
gadást nem igénylő 
ügyekben a benyújta-
ni kívánt beadványt 
továbbra is az elekt-
ronikus ügyintézés 
(https://epapir.gov.hu 
adóügyekben: https://
ohp-20.asp.lgov.hu/
nyitolap) keretei között, 
vagy postai úton (1984 
Budapest 8. Pf. 3.) lehet 
eljuttatni az önkor-
mányzat, illetve a hiva-
tal részére. Részletek: 
www.erzsebetvaros.hu

PARLAMENT-
LÁTOGATÁS
Az Országház nem csak politikai 
színtér. Hazánk egyik legimpo-
zánsabb kulturális és építészeti 
emléke is egyben, amit most kü-
lönleges keretek között tekinthet-
nek meg az érdeklődők. Dr. Oláh 
Lajos Erzsébetváros országgyű-
lési képviselője szervezésében 
újraindul az ingyenes parla-
mentlátogatás programsorozat, 
amire a drolahlajos@dkp.hu 
e-mail címen, vagy a +36/30-
709-1102 telefonszámon lehet 
jelentkezni. Lakók, iskolai és 
nyugdíjascsoportok jelentkezé-
sére is mód van, az időpontok a 
kapcsolatfelvétel után kerülnek 
egyeztetésre.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Erzsébetváros Önkormányzata a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján 
pályázatot hirdet a Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ  intézményvezetői beosztás ellátá-
sára. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 13.
Részletek: www.erzsebetvaros.hu

ÚJRAINDUL A CÉGES FOGADÓÓRA
Erzsébetváros önkormányzati cégeinek vezetői a veszélyhelyzet megszű-
nésével újra fogadóórákat tartanak, melyek időpontjairól a www.erzse-
betvaros.hu oldalon részletes információkat kaphatnak az érdeklődők. 
• Erzsébetváros Kft.
• ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft.
• Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
• Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága (ERI)
• EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
• Akácfa Udvar Kft.
• Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.

TERASZOK
Az önkormányzat online felületein közleményben 
tájékoztatták a kerületieket arról, hogy a kormány el-
lentmondásos helyzetet teremtett, amikor úgy döntött, 
hogy a vendéglátósok számára szeptember 1-ig ingye-
nesé kell tenni a közterülethasználatot, azaz a teraszo-
kat. Ezt az ingyenes használatot a nemzeti vagyonról 
szóló törvény kifejezetten tiltja, ezért a fenti ellentmon-
dás feloldását kérte a kerület a kormányhivataltól.
A kormányhivatal hivatalos állásfoglalása szerint nem 
a törvény, hanem a kormányrendeletet szabályozása a 
mérvadó, tehát szeptember 1-éig Erzsébetváros önkor-
mányzata sem fog közterület-használati díjat szedni a 
teraszokért.
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Mindjárt 11 óra, az önkormányzat üléstermében nagy a nyüzsgés, 
érkeznek az önkéntesek, maszkban és kesztyűben, összedugják az 
öklüket vagy a könyöküket. Szórványos nevetgélés, papírzizegés 
hallatszik. Párba állnak az önkormányzati dolgozók és külsős ön-
kéntesek, majd megkapják az előre egyeztetett címeket. Egy nap 4-5 
címre kell eljutniuk, bevásárolni, gyógyszert kiváltani-páronként. 

„Mindenre próbálunk megoldást találni”
Miután az önkétesek elindulnak a címekre, átmegyünk az ügyfél-
szolgálatosokhoz. Hozzájuk érkeznek be az igények az idős erzsé-
betvárosiaktól, a címeket pedig a koordinátorok teszik a térképre. 

– Olyanban is próbáltunk segíteni, ami nem kimondottan az 
önkormányzat hatásköre. Minden hívásra próbáltunk segítséget 
találni, addig nyomoztunk, amíg eredményt sikerült elérni. Volt, 
például, akinek lejárt az áramszolgáltató kártyája, de előfordultak 
más nehéz pillanatok is.  – mondja Zöld Tünde, aki ügyfélszolgá-
latosként a telefonokat kezeli. – Sok olyan telefonálónk  volt, aki 
inkább csak beszélgetni szeretne, főleg húsvét környékén. Ilyen 
helyzettel egy sima hétköznapon nem is találkozik az ember. 

– Egy nap legalább 25-30 emberrel beszélek – mondja Joó 
Mária, aki a normál hétköznapokon a polgármester személyi asz-
szisztense, de a karantén alatt otthoni munkavégzés keretében vál-
lalta az önkéntes munkát. – Két hónapja telefonálgatok, van, aki 
kimondottan várja. Olyan kerületi lakó is van, akinek el vagyok 
mentve a telefonjában és azt mondja, hogy drága Marika, örülök, 
hogy hívott. Általában rettentően hálásak – meséli mosolyogva. 

A telefon mellett dolgozók feladata nem csak ebből áll: tartják a 
kapcsolatot azokkal, akik segítségre szorulnak. És néha a lelket is. 

– Nekem is jól esik megkérdezni, hogy vannak, tegnap egy 
nénivel tíz percet beszéltem. Sokan mesélik el, milyen betegségük 
van, vagy, hogy a gyerekeik hogy vannak, és ilyen értelemben, a 
„meghallgatás” is fontos része a feladatnak – mondja Joó Mária.

Szombatiné Kovács Margit szintén otthoni telefonos munka-
körben dolgozott a karantén alatt. 

– Hálásak voltak az emberek, látták, hogy a kerület vezetése 
nagy gondot fordít az idősek segítésére. Van olyan idős bácsi, 
aki egyedül gondozza a feleségét, volt, akinek a kórházba kellett 
menni. Jó érzés volt, hogy tudtunk rajtuk segíteni. De minden 
apróság, minden jó szó is számított.

A SEGÍTŐK ÉS ÖNKÉNTESEK HÉTKÖZNAPJAI

„A lelkemnek kellett 
ez a plusz”

Önkéntesek segítségével szervezte meg Erzsébetváros Önkormányzata, hogy a járványügyi korlátozások 
idején az időseknek ne kelljen az utcára menniük, bevásárolni, ügyet intézni, gyógyszert kiváltani. Ter-
mészetesen lapunk is ott volt a történések sűrűjében, végigkövettük az önkéntesek egy-egy napját.

„Talán azok vannak szerencsésebb 
helyzetben, akik együtt vannak, 
ketten. Van egy házaspár, ők délelőtt 
moziznak, a papa éjszaka felveszi a 

filmeket. Van egy mozgáskorlátozott 
néni, akinek végigkövetem az orvos-

hoz járását, próbáltam lelket önteni belé 
amikor megszűnt gyakorlatilag az ellátás az 

országban. Van egy néni, aki már meghívott magához, ha 
vége lesz ennek az egésznek.” (Joó Mária)
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Még mindig várják az önkénteseket
Az ülésteremnél találkozunk Hegedűs Viktóriával, aki 
az önkormányzati rendezvények megszervezéséért felel, és most ő 
koordinálja az önkéntesek munkáját is. Beszámolójából megtud-
juk, hogy az önkéntesek főleg az önkormányzatnál dolgozók és a 
Golgota Budapest Keresztény Gyülekezet tagjai közül kerültek ki. 
Amikor az óvodákat bezárták, sok óvodai dolgozó és velük együtt 
több VII. kerületi lakos is csatlakozott a márciustól szerveződő 
segítőprogramhoz. 

Az önkéntes akció szervezője sorolja a számokat: az önkor-
mányzatot körülbelül 200-an keresték meg, hogy segítségre van 
szükségük; összesen 100-110 önkéntes látta el a feladatot tíz héten 
keresztül. Volt olyan nap is, amikor a díszteremben, ahol egyéb-
ként az önkormányzat testületi üléseit tartják, a Vöröskereszt 
által összeállított élelmiszercsomagok álltak kiporciózva, majd  a 
kerületi rászorulók között 128 csomagtartós élelmiszert osztott ki 
az önkormányzat az önkéntesek, a Bischitz Johanna Integrált Hu-
mán Szolgáltató Központ és a képviselő-testület tagjai segítségével. 
Ugyancsak a Vöröskereszttől érkezett adományként húsvétkor cso-
kinyuszit, máskor csokoládét, keresztrejtvény újságokat vittek ki 
a segítők, és sok esetben a kerületi gyerekek bíztató rajzait kapták 
a segítséget igénylő idős lakók. A program lapzártánkkor javában 
tart, még mindig hozzávetőlegesen 50 címet keresnek fel naponta.

– Az önkormányzati segítségre és az önkéntesek munkájára 
még júniusban is nagy igény mutatkozott, az elmúlt hetekben 
száznál is több alkalommal mentünk vásárolni – számol be 
Hegedűs Viktória. 

„Minden nap ott lettem volna”
Akárkivel beszéltünk az önkormányzatnál, a beszélgetés mindig 
az egész önkénteskedés emberi oldalára lyukadt ki. 

– A szívem-lelkem benne volt– meséli az egyik önkéntes, 
Bajnok Andrea, aki egyébként szociális ügyintéző az önkor-
mányzatnál. – Nagyon pozitívan éltem meg az egész önkéntes-
kedést. Ha rajtam múlott volna, minden nap ott lettem volna, 
de a feladataimat sem hanyagolhattam el.  Sokan teljesen meg-
hatódtak, amikor a gyerekek rajzait, a Vöröskereszt ajándékait, 
a csokinyuszikat vagy a sportszeletet vittük. Nem csak oda-
nyomtuk a kezükbe a szatyrot, mert bár sietni kellett minden 
címnél, mégis mindenki kapott egy-egy pluszmondatot. Sokan 
már úgy fogadtak, hogy milyen jó, hogy megint arra járok, 

felejthetetlen mosolyokat, szép gesztusokat kaptam ezektől az 
emberektől – mondja lapunknak Bajnok Andrea. 

Az önkéntesek délután térnek vissza az önkormányzat 
épületébe, hogy beszámoljanak az aznapi történésekről. A folyo-

són elmenőben még nyilatkozik nekünk Papp Eszter, aki óvónő, és 
a Golgota Gyülekezeten keresztül vállalta az önkéntes munkát. 

– Úgy gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség. Jó, ha az energi-
áimat arra szánom, ami hasznos. Szerettem volna valami olyan 
dologban részt venni, aminek van értelme, hiszen ezeknek az 
embereknek valóban szükségük volt segítségre.

Nagyon sok önkéntest, segítőt, önkormányzati dolgozót 
megkérdezhettünk volna még, de a szándék mindannyiuknál 
ugyanaz volt: segíteni szerettek volna. Példásan helytálltak 
mindannyian, mint ahogy a vészhelyzetben a kerületi rendé-
szek is, akik beálltak a sorba, és nem csak a karanténban lévők 
ellenőrzését, de akár a bevásárlást is zokszó nélkül, szíve-
sen elvégezték. A kerületi Humánszolgáltatónál sem voltak 
fennakadások, az idősek gondozását, az ebéd kiszállítását ők 
is pillanatok alatt átszervezték, megoldották. Szinte lehetetlen 
megoldani egy olyan problémakört, aminek több száz résztve-
vője van, azonban a kisebb fennakadások csak erőt adtak ennek 
a kis csapatnak az újabb lépésekhez. Nem szerettük a járvány 
időszakát, senkinek sem esett jól a bezártság, a betegségtől való 
félelem, de az biztos, hogy erre a munkára jó szívvel fog emlé-
kezni minden résztvevője még évek múlva is.

„Örömmel töltött el, hogy nem csak a vásárlással 
kapcsolatban tudtam segíteni, hanem sok esetben 
a problémáikat is meg tudtuk oldani.” 
(Szombatiné Kovács Margit)

„Még mindig keresünk önkénteseket, hiszen 
nemcsak az óvodákba mentek vissza dolgozni, 
hanem a home office-ból is. Egyre kevesebben 
rendelkeznek úgy az idejükkel, hogy önkéntes 

munkát tudjanak vállalni. Mindenkit, aki segíteni 
szeretne szeretettel várunk!” (Hegedűs Viktória)

Jelentkezni lehet önkéntes segítőnek: hegedus.viktoria@erzsebetvaros.hu 
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Amint kitavaszodik, nagyon sokan veszik 
az irányt a természet felé, és sokan kisker-
teket varázsolnak a balkonokra, virágládák 
sorában pompáznak a szebbnél szebb 
virágok. Azt mondják, hogy aki a virágot 
szereti, rossz ember nem lehet. Hogy ez 
igaz-e, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy 
szép, virágos környezetben jobb han-
gulatúak az emberek, a pompás virágok 
nem csak a szemnek, a léleknek is szépek. 
Erzsébetvárosban nem csak a lakók, az 
önkormányzat is növényesít, mégpedig 
az Erzsébetváros Kft. munkatársainak se-
gítségével. Fotósaink május végén, június 
elején lépten, nyomon parkosító csapatok-
ba botlottak, szinte nem volt olyan nap, 
hogy ne fotóztak volna muskátlis ládákat 
szállító kisteherautókat. Adta magát a 
sok kérdés, hogyan, kik, miből, mennyit, 
hova? Galambos Andrással, az Erzsébetvá-
ros Kft. igazgatójával beszélgettünk. 

– Május végén kezdtük és június 
közepére be is fejezzük a növények 
ültetését, a parkosítást, illetve az oszlopos 
virágtartókra is kikerülnek a muskátlik – 
felelte Galambos András, a növényesítés 
folyamatával kapcsolatos kérdésünkre. – 
Az egynyári virágok telepítése körülbelül 
3 hetet vesz igénybe, 14490 db egynyári 
növényt ültetnek el a parkokban, virág-
szigeteken. Nagyon mutatósak a kisebb 
virágcsoportok is, de az egyik leglátványo-
sabb ültetésünk a Reformáció Emlékpark-
ban látható, a Bajza utcában.

– Sok helyen nem lehet ültetni, vannak 
utcák, ahol a hangulatot az oszlopos vi-
rágtartókba helyezett muskátlik határoz-
zák meg nyáron. Mennyi muskátli kerül a 
kaspókba?

– Összesen 13 utcában vannak oszlopos 
virágtartók telepítve. A 355 oszlopon több, 
mint 2000 edény található, amibe most 
pontosan 8520 tő muskátlit ültettünk. 

– Ezek a kis virágok, a kaspóban lévő 
növények nagyon érzékenyek. Az Erzsé-
betváros Kft. végzi a növények locsolását?

– A locsolást és a pótlást, gondozást is 
munkatársaink végzik. A muskátlik eleve 
különleges edényekbe vannak ültetve, 
speciális, tápozott földbe, olyan kaspókba, 
amiknek az alján másfél literes víztározó 
rész is van. Három lajtoskocsival, időjá-
rástól függően, de minimum kétnaponta 

locsoljuk a virágokat, és a planténeres 
fákat, az új telepítésű facsemetéket is. Idén 
egyébként korábban, már az ültetések meg-
kezdése előtt, áprilisban el kellett kezdeni a 
locsolást a rendkívüli szárazság miatt. 

– Az ültetés egész nyáron folyamatos?
– Fel kell készülni arra, hogy néha 

pótolni kell a virágokat, a muskátlikból 
például a telephelyünkön gondozzuk a 
tartalékokat. Mivel folyamatos a locsolás, 

így általában észrevesszük, ha valahol 
elpusztult, kiszáradt egy-egy növény. 
Emellett a lakossági bejelentéseket is 
minden esetben ellenőrizzük, így kérem 
az erzsébetvárosiakat, ha a helyi zöld-
növényzettel kapcsolatban bármilyen 
problémát észlelnek, azt írják meg nekünk 
a kerteszet@efebe.hu címre. A együttmű-
ködésünk eredménye egy szép, virágos 
Erzsébetváros lesz. 

355 oszlopon, 
2130 kaspóban, 8520 tő 

muskátli virágzik. 
Oszlopos virágtartók

találhatóak az alábbi ut-
cákban: 

Akácfa utca, István utca, 
Bajza utca, Kertész utca, 

Szövetség utca, Garay utca, 
Hársfa utca, Dohány utca, 

Alsó erdősor utca, Wesselé-
nyi utca, Hernád utca, 

Rózsa utca, Csányi utca



Virágba borulunk

Nehéz, de nem lehetetlen vállalkozás ódon házaink udvarán kisker-
tet varázsolni. Erre nagyon sok szép példa van a kerületben, ahol 

gondos kezek nevelgetnek különféle virágokat, cserjéket. Az 
önkormányzat pályázatán ezekkel a szeretetből épült kertekkel 
most akár nyerni is lehet egy kis támogatást. Facebook-ol-
dalunkon, június elején kis kedvcsináló videóval igyekeztünk 
ösztönözni a szép kertek tulajdonosait arra, hogy pályázzanak. 

Még néhány napig, június 30-áig lehet pályázni a csinos belső 
udvari kertekkel az önkormányzat Szép kertek pályázatán. A pá-

lyázat feltételei a www.erzsebetvaros.hu honlapon megtalálhatóak. 
Az erzsébetvárosi önkormányzat egymillió Ft összdíjazású pályázatán a kerületi társashá-
zak, lakásszövetkezetek, önkormányzati lakóépületek kezelője és az önkormányzat által 
fenntartott intézmények vehetnek részt.

Szép kertek pályázat!
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Készüljön 
a hőhullámokra!
Nyáron sokszor tapasztalhatjuk, hogy 
a város utcái forró katlanná változnak. 
Ez a hősziget-jelenség. A beépített városi 
utcákon a hőmérséklet magasabb, mint a 
várost környező területeken.  A különb-
ség öt-tíz fok is lehet egy lebetonozott, 
fa nélküli utca és egy fás liget között, a 
beton ugyanis elnyeli a napsugárzást, a 
falak gátolják a szelet, de a klímaváltozás 
és a járművek is növelik a hőmérsékletet. 
Erzsébetváros Önkormányzata elkötelez-
te magát a környezetvédelem és lakosai 
egészségének védelme mellett: Fenn-
tartható Energia és Klíma Akciótervet 
(SECAP) készít, amiben a helyi hatások 
enyhítését és az alkalmazkodást tűzte 
ki célul. Az éghajlatváltozás szempont-
jai szerepet kapnak az önkormányzat 
döntéseiben.

Néhány hasznos tanács a kánikula 
idejére:
• Napközben árnyékos helyen pihenjen; 
• Kalappal, napszemüveggel és napkrém-

mel védje magát;
• Könnyű, természetes alapanyagú ruhát 

vegyen fel;
• Fogyasszon sok vizet, teát, szénsavmen-

tes üdítőt, kefirt, leveseket;

Mit ne tegyen? 
• Kerülje a cukros üdítőket, koffeint, vagy 

alkoholt;
• Az idősebbek ne a legmelegebb órákban 

menjenek ki;
• Ne sétáljon kisgyerekkel, kutyával a tűző 

a napon.

Valamikor 
lomtalaníthatunk
A budapesti háztartások jelentős részében gyülemlik fel az év folya-
mán sok olyan tárgy, eszköz, ami a háztartási szeméttel nem dobható 
ki, ellenben bosszantóan sok helyet foglal a lakásokban, pincékben, 
közös helyiségekben. Egy törött szék, egy szakadt fotel, a gyerekek 
használhatatlanná vált játékai, a nagyi virágállványa, ami sehova 
sem illik, mind ilyenek. Bár nem szeretjük a kupit az utcákon amivel 
a lomtalanítás jár, mégis reménykedve várjuk, hogy mikor lesz újabb 
időpont a lomolásra. 

A világjárvány nem csak a hétköznapjain-
kat borította fel, de a rendszeres lomtala-
nítás időpontjait is. Rákérdeztünk az ön-
kormányzat illetékes irodáján, mit lehet 
tudni az idei lomtalanításról, veszélyes-
hulladék-gyűjtésről. Sajnos fél perc alatt 
kiderítettük, hogy nem jó helyen járunk, 
mert azt, hogy mikor lesz lomtalanítás, 
nem az iroda, hanem a Fővárosi Közterü-
let-Fenntartó Zrt. dönti el. Mindezek el-
lenére a Városgazdálkodási Iroda vezetője 
készségesen a rendelkezésünkre állt.

– A főváros területén az FKF Zrt. végez 
évi egy alkalommal díjmentes lomtalaní-
tást - mondta dr. Nagy Erika irodavezető. 
– Az előző évek gyakorlata az volt, hogy a 
lomtalanítást ősszel, novemberben bonyo-
lították le, és az érintett napokon az FKF 
Zrt. ideiglenes veszélyes hulladék gyűjtő-
pontot működtetett a Rózsák terén. 

Idén a gyakorlat azonban a járvány 
miatt megváltozott, a közterületesek 
honlapján arról kaphatunk tájékoztatást, 
hogy a lakosság és a cég munkatársai 
érdekében, a még hátralévő kerületek-
ben további intézkedésig elhalasztják a 
lomtalanítást. 

LAPZÁRTÁNKKOR ÉRKEZETT: A Városüze-
meltetési iroda éppen lapunk leadása előtt 
tájékoztatott arról, hogy az FKF honlapjáról  
törlésre került az a lakossági tájékoztatás, 
hogy a veszélyhelyzet idejére a lomtalaní-
tás szünetel, és kiírásra került a következő 
kerület (Zugló) időpontja. Erzsébetváros 
területére a lomtalanítás konkrét időpontja 
még nem került a www.fkf.hu honlapon 
rögzítésre, de bizakodhatunk abban, hogy 
az előző évek gyakorlata szerint november-
ben esedékes lesz.

Addig is, akinek nagyon sürgető a lomok kitakarítása, a hulladékudvarokban azt megteheti. Erről az alábbi honlapcímen kaphatnak pontos tájékoztatást: https://www.fkf.hu/hulladekudvarok

2020. június 29-én, 16.00 órakor az Eröművházban (Wesselényi utca 17.) civil információs 
alkalmat szervez a Civil Információs Centrum és Erzsébetváros önkormányzata. Várják a 
kerületi civil szervezetek vezetőit és munkatársait, hogy megosszák egymással a tapaszta-
lataikat a járványhelyzettel kapcsolatban. Az eseményen pályázatíró és jogász is előadást 
tart. Bővebb információ az erzsebetvaros.hu honlapon.

Tájékoztató civileknek
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Évtizedek óta járnak az erzsébetvárosi iskolások 
Balatonmáriafürdőre táborozni, az intézményeket 
a költségek csökkentésében az önkormányzat 
pályázati úton támogatja. Az egyik nyertes pályázó 
a Baross Gábor Általános Iskola volt, igazgatójával, 
Spiesz Ádámmal beszélgettünk.

– Mióta jár az iskola a balatonmáriafürdői táborba?
– A 80-as évek eleje óta járunk a táborba. Gyerekként én is 

sokat nyaraltam itt, hiszen nem titok, hogy édesanyám volt a régi 
Hernád utcai általános iskola igazgatója. Időközben a tábort fel-
újították és az iskolából Baross Gábor Általános Iskola lett. Kez-
detben még helyben főztek a táborban, ma már csak tálalókony-
ha működik. Reggelit és vacsorát helyben kapnak a gyerekek, 
ebédelni pedig Balaton-partra visszük őket. Mióta én vagyok az 
iskola igazgatója, egyetlen évet sem hagytunk ki, mindig visszük 
a gyerekeinket nyaralni. Fürdőzni a szabadstrandra megyünk a 
táborozókkal, ami 150 méterre van a tábortól. 

– Minden tábornak van valami tematikája. Ennek is?
– Az önkormányzatnak két táborhelye van: Ruzsina egy-

fajta napközis tábor, míg Balatonmáriafürdő sporttábor. Mi 
mindkét helyre vittünk gyerekeket. Idén augusztus 4-től 9-ig 
táborozunk, a diákokkal edzők foglalkoznak. A fiúk focizhat-
nak, a lányok pedig aerobikkal töltik az időt. Edzések délelőtt és 
délután is vannak, vagyis a gyerekeknek fele-fele arányban van 
programjuk és tudnak pihenni. 

– Mennyire korán hirdették meg a lehetőséget?
– Már szeptemberben elkezdtük szervezni a tábort. Koráb-

ban szó volt egy horvátországi táborról is, de ez sajnos biztosan 
elmarad. Akik oda szerettek volna menni, azok most velünk 
jönnek Balatonra; összesen 36 gyerek és 4 pedagógus. A tábor 
megszervezésére önkormányzati támogatást kaptunk, így a 
szülőknek minimális hozzájárulást kell fizetniük.

Nyári tábor 
Balatonmáriafürdőn

Május végén jelentette be a kormány, hogy meg lehet tartani
az ottalvós nyári táborokat is. Június 16-tól engedélyezték 

a táborok megtartását. 

Június 2-től változott a gyermekfelügyelet rendje 
az oktatási intézményekben, már nem csak egyes 
kijelölt intézményekben, hanem valamennyi isko-
lában meg kellett szervezni az adott helyre járó 
gyerekek felügyeletét.
– Június 15-ig volt oktatás, utá-
na összevont ügyeletet tartunk, 
általában alsó tagozaton. Pedagó-
gus kollégáimat június 29-ével 
tudom szabadságra küldeni. 
Addig napi szinten vagyunk, 
zárjuk a tanévet – mondta 
lapunknak Tillinger Péter, az 
Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Szakgimnázium igazgatója. 

– Június 2-tól azok a szülők, akik nehe-
zen tudták megoldani, hogy valaki otthon legyen a gyerekkel, 
beküldhették őket az iskolába. Az iskoláknak felügyeletet kell 
biztosítani - mondta Spiesz Ádám, a Baross Gábor Általános Is-
kola igazgatója lapunknak, hozzátéve: a digitális oktatási rend-
szer megmaradt a tanév végéig. Június 15-e után felzárkóztató, 
tanulást támogató foglalkozásokat szerveznek és a következő 
tanévre készülnek fel, egészen június 26-ig.  

Június 26-a után az iskolák Erzsébetvárosban nyári ügyeletet 
biztosítanak. Akárcsak az előző években, kéthetes turnusok-
ra osztották fel a szünidőt, amikor ügyeletet látnak el. Nyári 
ügyeletet Erzsébetvárosban a négy iskola, az Alsóerdősor utcai, a 
Baross Gábor Általános Iskola, a Dob utcai és a Kertész utcai tart. 

Ó-IÓ-CIÓ – Ügyeletben

Ugyan idén nagyon furcsa körülményeket okozott a járvány a 
tanévben, az érettségiben és a ballagáson is, de a fiatalok sze-
rencsére semmit nem változtak. A lányok képünkön az érettségi 
után lőttek egy csoportképet az utcán. Reméljük, hogy minden 
flottul sikerült, kellemes nyarat kívánunk mindenk kisdiáknak, 
tanulónak, és a nagybetűs életbe kilépő fiataloknak is!



Fotózzon Ön is #napikutyát!
A Facebook-oldalunk „napikutya” ötlete egyik fotósunk, Kissimon István fejéből pattant ki. Az elképzelést az első pillanattól szerettük, 
de egyvalamire egyikünk sem gondolt: mégpedig arra, mekkora siker lesz, mennyire fogják kedvelni. Szerencsére azonban így lett, az 
Erzsébetváros Plusz oldalunkon naponta megjelenő kutyaporték, vagyis a #napikutya nem várt sikert hozott. Velünk élő barátaink portréit 
és a hozzájuk írt, mindig a valóságon alapuló kis írásokat szívesen böngészik olvasóink. Valóságon alapul, hiszen fotósaink mindig szóba 
elegyednek a gazdikkal, beszélgetnek velük, faggatják őket. Persze nem mintha olyan nagyon faggatni kellene bárkit is. Ki ne volna büszke 
négylábú társára, ugyan kinek ne volnának történetei, anekdotái kedvencéről, amelyeket órákon át tudna mesélni. 
Várjuk a képeiket!
A siker láttán most biztatni szeretnénk Önöket, kíváncsiak vagyunk kedvenceikre, kutyáikra, vérebeikre, ölebeikre, kutyusaikra, blökijeikre. 
Küldjék el nekünk kedvencükről készült fotóikat, mellékelve a legfontosabb adatokat, úgymint a kutya neve, kora és fajtája , kedvenc játé-
ka, csínytevése, tulajdonsága. Ezekből a képekből szívesen válogatunk nem csupán Facebook-oldalunkra, de a nyomtatott Erzsébetváros 
újságba is. Fotóra fel! E-mail-címünk: ev.ujsag@gmail.com

KÖZÉLET

2020. JÚNIUS     Erzsébetváros    13

Erzsébetváros Magazin
A Heti Tévé közösségi televíziós csatorna 
minden szerdán jelentkezik az Erzsé-
betváros Magazinnal, ahol a kerület 
életével, eseményeivel, híreivel, ak-
tuális önkormányzati történéseivel 
találkozhatnak a nézők. Szinte állan-
dó vendég a kerület polgármestere, 
de a meghívottak között ott vannak a 
helyi politikai pártok képviselői, illetve 
a helyi közösségért tevékenykedő emberek is. A magazinban 
mindig szó esik aktuális ügyekről, természetesen helyet kapnak 
egészségügyi kérdések, de helye van a kultúrának, a közbiz-
tonságnak és a kerületi közéletnek is. A műsorban gyakorta 
találkozhatnak azokkal a témákkal, amelyekkel lapunkban is 
foglalkozunk.

A Heti Tévé friss programajánlója a www.musor.tv oldalon 
olvasható, a YouTube csatornáin pedig visszanézhetőek a ko-
rábbi Erzsébetváros Magazinok is. 

Online térben az önkormányzat
Erzsébetváros Önkormányzata két hivatalos online felülettel, az 
erzsebetvaros.hu weboldallal, illetve az Erzsébetváros Hírei Face-
book-oldallal is a kerület lakóinak rendelkezésére áll. 

Legnaprakészebben, érthető okokból, a Facebook-oldalon tájé-
kozódhatnak, hiszen a Kommunikációs irodán dolgozó kollégáink 
minden új önkormányzati, hivatali hírt, információt azonnal közzé-
tesznek az oldalon. A kerület weblapján információkat találhatnak 
az önkormányzatról, külön linken megtalálják a koronavírussal 
kapcsolatos tudnivalókat is. Az oldalon ott vannak az Intézmények, 
közszolgáltatások menüpont alatt tételesen az intézmények, szol-
gáltatók, mellette a Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabinet és az 
Antidiszkriminációs Iroda hírei is, megtalálják a testületi döntéseket, 
az irodák elérhetőségeit, és természetesen naprakészek lehetnek a 
pályázatokból is, akik követik az oldalakat. Nem mellesleg lapunk is 
elérhető letölthető pdf formájában a Nyilvánosság menüpont alatt. 
Használják információszerzésre ezeket a felületeket is!

Lapunk nyomtatott formában kerül Olvasóinkhoz, ám Erzsé-
betváros Újság Plusz néven néhány hete már a Facebookon is 
megtalálhatnak minket. És ez a plusz szócska esetünkben valódi 
többletet takar. Élünk azzal a lehetőséggel, hogy életre kelthet-
jük a híreket, Erzsébetváros mindennapjait. Immár nem kell 
kizárólag a havonta megjelenő magazinunkra várakozni, hiszen 
a pergő hétköznapok nyomába eredünk. Pontosan erre alkalmas 
az online tér, jelen lenni, közel hozni, megmutatni, beszámolni 
azonnal. Ha rápillantanak oldalunkra, napi rendszerességgel 
láthatnak színes, változatos fényképeket a kerület életéből, ellesett 
pillanatokat, megörökített szépségeket – néha az egész költészet, 
néha művészet, néha tudósítás. Egyfajta erzsébetvárosi napló ez, 
hiszen fotósaink, Kissimon István és Kalocsai Richárd naponta 
járják a kerületet, és figyelmük mindenre nyitott. 

Ha alaposabban megnézik, mit is kínálunk, észre fogják 
venni videóinkat is, amelyek Ribárszki Viktória munkái. Az 
1-2 perces kis mozgóképes jegyzetek egy-egy sokakat érdeklő 
témát járnak körül: a koronavírus gyorstesztjeit, a frissen kiírt 
lakáspályázatot vagy az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia-
templom 119 éves orgonájának történetét, de voltunk már a 
rendészekkel autókat elszállítani, a rendőrökkel razzián, és kis 
érdekességeket, néha egy kis művészetet vagy akár misztikumot 
is csempészünk az olvasók hétköznapjaiba. Mind olyan témák, 
melyekkel lapunk is foglalkozik.

Kérjük, figyeljék, kövessék Facebook-oldalunkat, vélemé-
nyezzenek és tegyenek javaslatokat! Mindez Önökről, Önöknek 
készül. Várjuk véleményüket, bejegyzéseiket fotóinkhoz, de 
írhatnak nekünk az ev.ujsag@gmail.com címre is.

Erzsébetváros Újság Plusz 
a Facebookon
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Restart Budapest – Véleményezze Ön is! 
A fővárosi önkormányzat arra kéri a buda-
pestieket, hogy véleményezzék a Restart 
Budapest programot. Közlekedés, parkolás, 
szociális kérdések, parkok, egészségügy – 
rengeteg témában lehet véleményt, javasla-
tot küldeni a fővárosnak azzal kapcsolatban, 
hogy indítsák újra Budapestet a járvány után. 
A https://restart.budapest.hu oldalon megta-
lálják azokat a folyamatosan frissülő intézke-
déseket, amelyeket a járvány utáni talpra ál-
láshoz szükségesnek tart a Főváros, és köztük 
azokat a felületeket is, ahol lehetőségük van 
az olvasóknak elmondani a véleményüket. A 
BKK közzétételében elérhetőek az ideiglenes 
kerékpársávok véleményezési oldalai, későb-
biekben lesz mód a közlekedésbiztonsági és 
forgalomcsillapítási eszközökkel kapcsolatos 
információcserére is. A főváros 2027-ig érvé-
nyes Integrált Településfejlesztési Stratégi-
ájával kapcsolatban ugyancsak hamarosan 
indul a társadalmi párbeszéd. 

Újranyit a város! 
A járvány – minden szörnyűsége ellenére 
– hatalmas lehetőség elé állította a világ 
nagyvárosait: végre zöldebb és közössé-
gibb lehet a működésük. Budapest pedig 
élni fog ezekkel a lehetőségekkel. Annál is 
inkább, mert az átalakulás nem jár minden 
esetben áldozattal és lemondással, sok-
szor elég okosan, figyelmesen újragondol-
ni megrögzött szokásainkat. A Budapest 
Restart programjáról hatrészes videóso-
rozat indult, epizódjai megtekinthetőek az 
alábbi linken: https://restart.budapest.hu

Trianon 100: Nemzeti színűvé vált 
a Lánchíd 
Karácsony Gergely, Budapest főpolgármeste-
re elrendelte, hogy a trianoni békeszerződés 
aláírásának 100. évfordulóján a Lánchíd a 
nemzeti színekkel legyen kivilágítva. Június 
4-én este, a közvilágítással egy időben indult 
a díszkivilágítás a Budapesti Dísz- és Közvilá-
gítási Kft. kivitelezésében. Június 4-én 1 perc-
re a tömegközlekedés is megállt Budapesten, 
így emlékezve Trianon századik évfordulójára. 
Legutóbb március 15-én világították ki a 
hidat piros-fehér-zöldre a nemzeti ünnep 
alkalmából, március 27-től pedig fehér díszki-
világítást kapott a Lánchíd az orvosok, ápolók 
és az ő munkájukat segítők tiszteletére.

200 millió a leginkább rászorulóknak
A Fővárosi Közgyűlés az idei költségvetésé-
ből a leginkább rászoruló budapesti ház-
tartások közüzemi kiadásainak támogatá-
sára 200 millió forintot fordít. A budapesti 
lakásrezsi-támogatás újbóli bevezetéséről 
döntött a Fővárosi Közgyűlés feladat- és 
hatáskörében eljárva Karácsony Gergely 
főpolgármester. A lakásrezsi-támogatás 
folyósítása a közüzemi havi számlákban 
történő jóváírással történik, várhatóan 
szeptembertől. A jogosultak köre a véden-
dő fogyasztói státuszra jogosultak körével 
egyezik meg, feltétele a védendő gáz- vagy 
áramfogyasztói nyilvántartásba vétel vagy 
annak kezdeményezése.

Kollektív szerződést kapnak 
a kulturális dolgozók 
A közalkalmazotti törvény friss módosí-
tása megfosztotta a közművelődési és 
közgyűjteményi intézmények dolgozóit 
közalkalmazotti státuszuktól. A budapesti 
önkormányzat közölte: a fővárosi intéz-
ményekben a tervek szerint a kulturális 
területeken dolgozó 879 munkavállaló 
számára továbbra is biztosítottak lesznek 
a közalkalmazottival azonos jogok. Döntés 
született arról is, hogy a kulturális szfé-
rában dolgozók számára létrehozzák a 
Budapest életpálya modellt.

Rászorulóknak segítettek 
a fővárosi kéményseprők 
A kéményellenőrzések a veszélyhelyzet 
miatt szüneteltek, a fővárosi kéménysep-
rők a rászorulók ellátásában vettek részt. 
Március vége óta több mint 4000 háztar-
tásnak vittek élelmiszert és gyógyszert.  A 
fővárosi kéményseprők továbbra is élet- 
és egészségvédelmi feladatokat láttak el; 
a cég körülbelül 50 munkatársa a fővárosi 
szociális ellátásban vett részt 32 gépjár-
művel, március végétől május elejéig 4000  
címre szállítottak ki több tonna élelmi-
szert és melegételt, illetve gyógyszereket. 

Felesleges fakivágások leállítása 
Minden építési tervet, közműtervet, útter-
vet favédelem szempontjából átvizsgál a 
fővárosban megalakult favédelmi munka-
csoport. Jelenleg kétezer darab fakivágási 
kérelmet kell áttekinteniük. Budapest 

vezetése minden esetben keresi azokat a 
megoldásokat, amelyek révén az egész-
séges fák megmaradhatnak, és csak az 
egészségi állapot vagy egyéb veszély miatt 
indokolt fakivágásokat engedi tovább.

Lánchíd-saga 
Van is pénz rá, meg nincs is pénz rá, az 
előző ciklusban is szükség lett volna rá, 
mégsem tették meg, most viszont meg 
kellene tenni, a költsége viszont iszonyú 
nagy, és amit adna rá a kormány, azt se 
adja, vagy elvonja, tehát van is pénz rá, 
meg nincs is. Körülbelül így foglalható ösz-
sze nagyon röviden a Lánchíd felújításának 
története, amitől még az építés története is 
egyszerűbbnek tűnik. Hogy fel lesz-e újítva, 
az szinte nem kérdés, mert ez a híd gyakor-
latilag Budapest egyik jelképe. Nem lehet, 

nem szabad annyira leromlani hagyni, hogy 
menthetetlen legyen. Ettől azért még mesz-
sze vagyunk szerencsére, de a kormány és a 
Főváros pénzügyi vitája biztosan nem hasz-
nál neki. Lapzártánk előtti utolsó hírünk, 
a főpolgármester bejelentése: „A Lánchi-
dat nemzeti kincsnek tekintjük, ezért akkor 
is fel fogjuk újítani, ha beleroskadunk.”
 A híd teljes neve Széchenyi lánchíd, a köz-
nyelvben általában Lánchídnak nevezzük.  
Építését gróf Széchenyi István kezdemé-
nyezte és finanszírozását báró Sina György 
szervezte, tervezője az angol William 
Tierney Clark. A munkálatok 1839-ben kez-
dődtek, a kész hidat 1849. november 20-án 
avatta fel Haynau. Tavaly ünnepeltük tehát 
a 170. születésnapját. 
Széchenyi Lánchíd a budai hídfőtől nézve. 
A felvétel 1873-1880 között készült.  (Forrás: 
Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. 
Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.05.026)

FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS

www.budapest.hu

Erzsébetváros a fővárosban 
A kerületek éppen úgy részei a fővárosnak, mint a városok a megyéknek, a fővárosi döntések pedig egy-
formán érintik a Budapestet alkotó kerületeket. Azon lapszámainkban, melyekben képviselői oldalak is 
találhatóak, összefoglalunk pár Budapestet érintő, fővárosi önkormányzati hírt. 



Dr. Oláh Lajos

Fogadóórán való részvétel előzetes egyeztetés után lehetséges, mely a drolahlajos@dkp.hu e-mail-címen keresztül tehető meg.
A megjelölt e-mail-cím mellett Dr. Oláh Lajos a 06-30-709-1102-es mobilszámon is elérhető a fogadóórák egyeztetése céljából.
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A városokban, a fővárosban élők többsége már nem hisz a szó-
zatoknak, és észrevenni fogják venni a vidéki kistelepüléseken, 
falvakban élők is, hogy bizony a valóság más: az árak emelke-
dése, a nyugdíjak reálértéke, az egészségügyi ellátás, az oktatás 
minősége, a munkahelyteremtő programok álomszerűsége, egy 
idő után bizony ellentmond a kormánykampánynak. Van, aki 
nem tud elmenni dolgozni, aki nem tud a hónap közepén élel-
miszert venni, akinek dönteni kell, hogy gyógyszerkiváltás he-
lyett fűtsön-e inkább. Vannak akiknél nem törvényszerű, hogy 
3 gyerekre 3 számítógép, netán 2-3 tablet álljon rendelkezésre. 
Vannak akik nem azért rettegtek a vírustól mert veszélyezte-
tettek, hanem mert egy influenza is felborítja a családi kasszát, 
vannak, akiknek a településén stadion épül munkahelyteremtő 
üzem helyett. Nos ők mind el fognak gondolkozni idővel. 

Ez fájni fog a Fidesz szavazóknak is. 
Főleg amikor rájönnek, hogy a média kormánypropagandája 
ellenére, az elvonásokkal kivéreztetett önkormányzatok messze 
nem tudnak olyan támogatási formákat nyújtani, mint koráb-
ban. De legyünk tényszerűek, a koronavírus elleni védekezés 
valóban nagyon sokba került. Nem csak az országnak, a lakos-
ság jelentős részének is. Emberek tízezrei vesztették el munka-
helyüket, vagy kaptak kevesebb fizetést, esetleg fizetés nélküli 
szabadságra küldték őket, és a legtöbbjük hiába várta a kor-
mány segítségét. Erzsébetvárosban is nagyon sokan küzdenek 
anyagi jellegű problémákkal, és oktalanság lenne azt mérlegre 
tenni, hogy kinek mi fáj jobban.

Itt a helyi vezetés a világjárvány során elvégzett nagyon sok 
olyan feladatot, ami vagy kötelezettségként lett kiosztva rá, vagy 
a megelőzés miatt fontos volt. Maszkot vettek, vírustesztel-
nek, ellátják az idős kerületieket, támogatásban részesítették a 
munkahelyüket elvesztőket, a gyermekvédelmi támogatások, a 
vállalkozások átmeneti segítése és a fogyatékkal élők támogatá-
sa is prioritás volt. 

Mindenki tudja, a kifizetésekhez bevételek kellenek, a bevé-
teleket az önkormányzatok különféle adókból, befizetésekből 
szerzik be. Bevétel, kiadás, sok ezer tétel, amikkel ugyanúgy 
lehet előre kalkulálni, mint a családi kassza esetén. Ha lehet. 

Legutóbbi parlamenti felszólalásomban pontosan arra a visszás 
helyzetre próbáltam rávilágítani, ami a vészhelyzeti kormányzás 
hónapjaiban az önkormányzati gazdálkodást dönti romba. 

Miért büntetik az önkormányzatokat? – tettem fel a kérdést 
a parlamentben, és okkal. 
A környező országokban az állam támogatja a településeket, 
hiszen így közvetve, de hatékonyabban támogathatja a lakossá-
got. Nálunk a szolidaritás jegyében úgy vonnak el pénzt, hogy 

közben pluszterheket rónak az önkormányzatokra. Ám míg 
az önkormányzatoktól elvonnak, közben jut pénz focira, luxus 
szállodákra, irdatlan pénzt felemésztő nemzeti konzultációra. 

Erzsébetváros kasszájából majdnem 3 milliárd forint esik ki 
a 2020-as évben. A kiesett adók, az ingyenessé tett parkolás, 
a teraszok ingyenes területhasználata, stb., mind olyan ösz-
szeg, amivel mint bevétellel kalkulált a kerület, nem számolva 
a védekezésre fordítandó százmilliókkal. Tudják Önök, kedves 
Olvasók, hogy mitől fosztja meg Önöket a kormány? Mitől 
akarja az elvonásokkal megfosztani Önöket az önkormányzata-
ikon keresztül a kormány hosszú éveken keresztül?

Az elvonások miatt az önkormányzatok nem biztos, hogy 
tudnak segíteni az idős embereken, nem jut majd pénz fák ülteté-
sére, szegények segítésére, fejlesztésekre, ki tudja mennyi marad 
a kötelezettségek teljesítése után társasházak felújítására, és nem 
sorolom. Csak azért, mert a járvány elleni védekezést az önkor-
mányzatok számlájára terheli a kormány.  

Járványszerű elvonások

MEGISMÉTLEM: Ez fájni fog a Fidesz szavazóknak is. 

Erzsébetváros országgyűlési 
képviselőjeként tiltakozom, 
hogy az Orbán-kormány 
százmilliókat vegyen el 
a VII. kerület lakóitól!
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Momentum-frakció 
beszámoló

A járvány kitörése jelentősen megváltoztatta frakciónk mun-
káját az elmúlt hónapokban. Számos új feladattal kellett szem-
benéznünk, megváltozott hétköznapi rutinunk. A munka azon-
ban nem állt meg, így mi is kivettük részünket a járvány elleni 
védekezésből.

A járvány berobbanásával egy 
időben körzeteink minden há-
zában tájékoztató plakátokat 
helyeztünk el. Az önkormányzat 
segélyvonalán kollégáink folya-
matosan fogadták a hívásokat, 
így számos kerületi nyugdíjas 
és házi karanténban lévő lakó 
kapott segítséget a napi be-
vásárlásban és a gyógyszerek 
kiváltásában. 

A Momentum erzsébetvárosi szervezetének 
segítségével több ezer, az önkormányzat által 
biztosított maszkot osztottunk ki körzeteink 
nyugdíjas lakóinak, miközben többen is részt 
vettünk a napi bevásárlásokban.
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Borbélyné Bárdi Zsuzsanna
2. választókerület
E-mail: borbelynebardi.zsuzsanna@erzsebetvaros.hu
Fogadóórát megbeszélés szerint, egyeztetett időpontban tartok. 
Bejelentkezés a 06-20-574-0584 telefonszámon.
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Bónus Éva
10. választókerület
Fogadóórát egyeztetett időpontban tartok.
E-mail: Bonus.Eva@erzsebetvaros.hu
Telefon: 06-30-227-4859

Sáli Annamária
6. választókerület
Fogadóórát megbeszélés szerint, 
egyeztetett időpontban tartok. 
Bejelentkezni a 06-30-475-6454-es számon lehet. 

A veszélyhelyzet kihirdetését követően 
a képviselő-testület jogköreit a polgármester 
gyakorolja, azonban online rendszeresek vol-

tak az egyeztető testületi ülések. 
Mivel a lakhatási kérdés az egyik legsúlyosabb 

probléma évek óta, frakciónk aktívan részt 
vett a lakáspályázatok kidolgozásában. 

Mivel kormányzati döntések a kerület bevéte-
leinek jelentős részét elvonják, illetve számos 

előre nem tervezett kiadás szükséges a járvány 
miatt, komoly költségvetési újratervezés szük-
séges Erzsébetvárosban. Természetesen mi is 
részt veszünk a módosítások kidolgozásában 

a kerület érdekeinek szem előtt tartásával.

A jelenlegi helyzetben a betegek 
gyógyulásához hatalmas szük-
ség van a véradók segítségére is. 
Ezért Bónus Éva és az erzsébetvá-
rosi momentumosok több liternyi 
vért adtak a Vöröskeresztnek.

Momentumos aktivistáinkkal 
rászoruló lakóknak élelmiszer 
segélycsomagokat juttattunk 
el, melyeket a Vöröskereszt 
biztosított. 



KÉPVISELŐI OLDAL 4. választókerület  Borka-Szász Tamás
Fogadóórát előzetesen egyeztetett időpontban tartok. 

E-mail: borkaszasztamas@erzsebetvaros.hu. Telefonszám: 06-30-863-1148
Információs oldalam: https://www.facebook.com/bsztamas
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A koronavírus elleni védekezés elképesztő 
mértékben leterhelte az önkormányzatot, 
rendeletileg kötelezték számos feladat 
ellátására, ami közel 200 millió Ft extra 
kiadást jelentett a kerületi büdzsé számá-
ra. Sajnos a kormány lényegében hátat 
fordított Erzsébetváros lakóinak a járvány 
idején. Segítség helyett több száz millió fo-
rintot elvontak a kerülettől, ráadásul az in-
gyenes parkolás elrendelése agyonzsúfolta 
gépjárművekkel a teljes kerületet, növelve 
az átmenő forgalmat és 
megnehezítve a lakók 
parkolását.

A Demokratikus 
Koalíció önkormány-
zati képviselői és 
országgyűlési képvi-
selője, dr. Oláh Lajos 
összefogtak a kerületért, 
és lehetőségeinkhez 
mérten folyamatosan 
kerestük a védekezés 
támogatásának lehetőségeit.

Még a járvány kitörése előtt személye-
sen helyeztünk ki több száz erzsébetvárosi 
társasházban a koronavírusról tájékoztató 
plakátokat. 

A közel tízezer erzsébetvárosi nyugdí-
jas számára sikerült fejenként 3-3 darab 
védőmaszkot postázni, a küldemények bo-
rítékolásában és postaládás kézbesítésében 
a DK kerületi aktivistái és önkormányzati 
képviselői oroszlánrészt vállaltak.

Korábban is több alkalommal hozzá-
járultunk a Péterfy Sándor utcai kórház 
működéséhez különféle felszerelésekkel 
és háztartási eszközökkel, ezúttal pedig 
a DK Erzsébetvárosi Szervezete nevében 
8000 maszkot, vérnyomásmérőt, véroxi-
génszint-mérőt, védőruházatot és egyéb 
felszereléseket adtunk át az intézménynek.

A Klauzál és a Garay téri piacokat fel-
ügyelő önkormányzati cégnek több száz 
darab védőmaszkot adományoztunk, 

hogy minél hatékonyabban óvni lehes-
sen a vásárlókat, árusokat és a piacokon 
dolgozókat. 

Mindnyájunk közbiztonsága érdekében 
az erzsébetvárosi polgárőröknek is vittünk 
egy nagyobb adag maszkot. Az Erzsébet-
városban a járvány alatt szolgálatot teljesítő 

felnőtt és gyermek háziorvosoknak, illetve 
segítőiknek – a kerületi DK-frakció nevé-
ben - praxisonként 100-100 darab maszkot 
adományoztunk. Nagyon örültek neki, 
mert a hangzatos médiabejelentések elle-
nére az elmúlt hónapokban állami részről 
szinte semmilyen védőfelszerelést nem biz-
tosítottak sem nekik, sem a pácienseiknek.

Nem feledkeztünk meg az érettségiző 
diákokról se: a kerületi DK-frakció ne-
vében kilenc, Erzsébetvárosban működő 
és érettségiztető oktatási intézményben 
összesen 2700 db szájmaszkot adomá-
nyoztunk, hogy a vizsgázók és felügyelő 
tanáraik is védve legyenek, ha már a 
kormány éppen a járvány tetőzésekor 
folytattatta le a vizsgákat.

A járvány elleni küzdelem azonban 
még nem ért véget, ősszel könnyen jö-
hetnek újabb fertőzési hullámok, melyek 
hatásait ugyanúgy segítenünk kell kezel-
ni, csillapítani.

A kerületre felesküdött képviselőként to-
vábbra is tesszük a dolgunkat, és vigyázunk 
Erzsébetvárosra , az erzsébetvárosiakra!

Vigyázunk Erzsébetvárosra
A sors kegyetlen tréfája, hogy idén tavasszal a kereszténység és a zsidóság nagy ünnepeit – a húsvétot és a 
pészachot – a koronavírus-járvány árnyékában kellett töltenünk. Igaz, mindkét ünnep egyfajta szabadulás-
ról és új élet kezdetéről szól, ám nekünk a járványtól való teljes szabadulás még várat magára. Nehéz volt 
a hónapokig tartó karantént otthon, sokszor szeretteinktől távol kibírni. Ám ez a különleges helyzet mind-
nyájunktól áldozatot követel, és egészen új feladatokat jelentett az önkormányzati képviselők számára is.

„A kerületre feleskü-
dött képviselőként 
továbbra is tesszük 

a dolgunkat, 
és vigyázunk 

Erzsébetvárosra!”

https://www.facebook.com/drolahlajos/posts/1937546569712328
https://www.facebook.com/drolahlajos/photos/a.441911312609202/1952396034894048/
https://www.facebook.com/drolahlajos/photos/a.441911312609202/1952396034894048/
https://www.facebook.com/drolahlajos/posts/1959921370808181
https://www.facebook.com/drolahlajos/posts/1953274284806223
https://www.facebook.com/drolahlajos/posts/1960693024064349
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Devosa Gábor  9. választókerület 

Nem tartok havi vagy heti fogadóórát, megbeszélés, egyeztetés után, 
a hét bármelyik napján lakóim rendelkezésére állok. 
Keressenek a +36-1-462-3106-os irodai telefonszámon, vagy közvetlenül elérhetnek a +36-30-900-3311-es mobilszámon.

Július elseje minden évben a magyar 
egészségügy ünnepe. Ezen a napon, 202 
évvel ezelőtt született Semmelweis Ignác, 
akit az anyák megmentőjeként ismernek. 
Ma, a 2020. évben, a világot körbejáró 
Covid-19 vírus járványa ad aktualitást 
Semmelweis felfedezésének, a kézmo-
sás higiéniai jelentőségének. Ő írta le a 
gyermekágyi láz-betegséget, úgy, mint 
amit fertőzés okoz. Kimutatta, hogy a 
kórt maguk az orvosok terjesztik, hiszen 
maguk a nőgyógyászok is boncoltak és 
utána levezették a szülést. A megoldást 
a klórmész-oldatos kézfertőtlenítés 
bevezetése jelentette, de a felfedezést az 
akkori orvostársadalom nem támogatta.

Az eddig szinte 
ismeretlen korona-
vírus okozta súlyos 
betegséggel kapcso-
latosan és az ez elleni 
védekezésben kevés 
ismeretanyag és esz-
közrendszer ellenére 
az egészségügyben dolgozók példaértékű 
helytállással dolgoztak a járvány megfé-
kezése és a fertőzés okozta veszteségek 
csökkentése érdekében.
 DEVOSA GÁBOR  DR. KISPÁL TIBOR 
 önkormányzati  önkormányzati
 képviselő,   képviselő, 
 frakcióvezető alpolgármester

 Az MSZP-frakció további hírei a 21. oldalon.  Pedagógus nap / Érettségi fertőtlenítéssel

Az MSZP-frakció tagjai a pandémia ideje alatt is 
végig fenntartották a lakossági kapcsolatokat, 
és mivel választókerületeikben is több időskorú, 
illetve segítségre szoruló lakó él, a személyes 
segítséget kiemelten fontosnak tartották. 

– A vészhelyzet más területen, és egy teljesen másfajta kép-
viselői munkát kívánt, és vont maga után, mint az évtizedek 
óta ismert feladataink – mondta Devosa Gábor frakcióveze-
tő. – Dr. Kispál Tibor képviselőtársammal gyakorlatilag már 
azelőtt végiggondoltuk a lehetséges segítőformákat, mielőtt 
a kormány kihirdette volna a vészhelyzetet, hiszen a kínai és 
olasz tapasztalatok egy része már közismert volt. Természe-
tesen nem lehetett mindenre előre felkészülni, de azt tudtuk, 
hogy mind a személyes segítségnyújtásra, mind az idősek 
védelmére, és a járványveszély lehetséges megelőzésére is 
szükség lesz. Az önkormányzati és képviselő-testületi munka 
mellett természetesen nagyon sokszor jártuk a kerület utcáit, 
plakátoltunk, a járvánnyal és védekezéssel, a vészhelyzetben 
kötelező szabályozásokkal kapcsolatos hírleveleket hordtuk ki 
a lakóházakba, maszkot vittünk ki a postaládákba, vöröske-
resztes élelmiszercsomagokat szállítottunk házhoz a rászoruló 
lakóinknak, részt vettünk a közterületek fertőtlenítésében. 
Nem csak egy-egy alkalommal, hanem rendszeresen, napi 
munkánk részeként, azt csináltuk, amire szükség volt. Sze-
retném megköszönni a lakók türelmét, hogy szabályszerűen 
betartották a járványügyi szabályokat, és szeretném megkö-
szönni frakciónk nevében segítőink támogató jelenlétét is.

Ezúton is hálásan megköszönjük az Erzsébetvárosban működő egészségügyi intézményekben, egészségügyi hálózatokban, az időseket ellátó szociális rendszerben dolgozók, orvosok, háziorvosok, nővérek, betegel-látók lelkiismeretes, példaér-tékű munkáját.

Semmelweis-nap

Szocialista képviselők a járvány alatt



KÉPVISELŐI OLDAL önkormányzati képviselő  Garai Dóra
E-mail: garai.dora@7ker.hu

Telefonszám: +36-30-227-4481. Facebook:  https://www.facebook.com/groups/elhetoerzsebetvaros
web: www.7ker.hu
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Lemondott a frissen kinevezett Rendészeti Igazgató 
Egyesületünk elfogadhatatlannak tartja, hogy az Erzsébetvárosi Rendészet új igazgatója szabálytalanul, pályáztatás nélkül lett kinevez-
ve. Mivel ezt követően kézhez kaptuk a rendészet vezetőjének lemondó levelét, így új rendészeti igazgató megválasztása válik szüksé-
gessé, ezúttal már pályázati úton. A szabálytalanság tisztázása érdekében belső vizsgálat indul.

BELSŐ-ERZSÉBETVÁROS
Újraéled a bulinegyed
Lassan kilábalunk a vészhelyzetből, és miközben a vendéglátóhelyek újranyitnak, a beígért éjféli zárórának nyoma sincs, a kritérium-
rendszer pedig a két hónapos türelmi időn felül további bizonytalan ideig elhalasztásra került, talán október körül léphet életbe, de a 
munkacsoportban jövő tavaszi hatálybalépés is elhangzott. Bár a turizmus a járvány miatt ideiglenesen visszaszorult, a türelmi idő érthe-
tetlen meghosszabbítása miatt az idei nyáron sajnos változatlanul semmi nem védi majd a lakosságot a zajszennyezés, vandalizmus és az 
igénytelen turizmus káros velejáróitól.

A kritériumrendszer nem egyenlő az éjféli zárórával
Bár az éjféli zárás ígérete vitte sikerre az ellenzéki pártokat, záróra helyett csak „kritériumrendszert” 

szavaztak meg, melyet egyesületünk pótcselekvésnek tart. A „kritériumrendszer” valójában a reggel 
6-ig való nyitvatartás olyan feltételekhez kötése, melyeket a vendéglátósok hajlandóak voltak 
elfogadni. Ami a kritériumrendszerből kimaradt, az a befogadóképesség szabályozása, a kocsma-
túrák problematikája, az ünnepnapi nyitvatartás szabályozásának teljes hiánya, illetve aggályos a 
hatóságilag megállapított zajhatárérték könnyű kijátszhatósága. 
Mivel a kritériumrendszer nem jelent majd megoldást a belső-erzsébetvárosi problémák mindegyi-
kére, így a munkacsoport tovább dolgozik. Az Élhető Erzsébetváros Egyesület nevében eddig Szikszai 
Sándor vett részt az üléseken, aki mindent megtett, hogy a lakosság érdekeit becsatornázza mégoly 
ellenszélben is, ezúton is köszönjük munkáját. A következő szakaszban pedig Novák Gergely vesz 
részt a lakosságot képviselő egyesület nevében, akinek precíz helyzetismerete sokat jelent majd a 
tárgyalásokon. Észrevételeket, javaslatokat várunk az elhetoerzsebetvaros@gmail.com címre.Népszava 2019. választási különszáma

A Klímabarát szövetséghez csatlakozás
Az Élhető Erzsébetvárost képviselve részt vettem a Klímabarát települések szövetségének rendezvényén, a képviselő-testület pedig 
elfogadta a belépési szándékunkra irányuló előterjesztést, így út nyílhat egy klímatudatos önkormányzati magatartás felé, hogy a kerület 
zöldebb és jobb levegőminőségű legyen.

Teraszok
Az Erzsébetvárosban működő teraszok a 2012-ben hozott önkor-
mányzati rendelet alapján este 10 óráig tarthatnak nyitva. A vendég-
látósok egy része nem hajlandó betartani ezt a rendeletet, mert igaz-
ságtalannak érzik. A rendeletek betartása nem fakultatív, azoknak 
megszegése törvényellenes. Budapest minden kerülete szabályozza 
a teraszok nyitvatartási idejét, ahogyan a többi kerületben, úgy 
Erzsébetvárosban sem lehet a törvényes működés vita tárgya. Egye-
sületünk bejárások alkalmával dokumentálja az éjszakai állapotokat, 
ellenőrzi a szabályok betartását, azok megszegése esetén pedig a 
lakosok védelme érdekében bejelentést teszünk.

A teraszok újranyitásának második éjjelén

Vita a civil támogatásról
Erzsébetvárosban komoly hagyománya van a civil szervezeteknek, fontos építőkövei társadalmunknak, ezért segítenünk kell a mun-
kájukat, a működésüket. A civil szervezetek támogatása, és az őket szabályozó rendeletek megalkotása során törvényi ellentmondást 
észleltünk, az új rendelet hátrányosan érintene néhány civil szervezetet. Állásfoglalást kértünk a kormányhivataltól.

mailto:elhetoerzsebetvaros@gmail.com
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Dr. Kispál Tibor  3. választókerület

E-mail: kispal.tibor@erzsebetvaros.hu
Fogadóóra időpontja szeptembertől: minden hónap második péntekén, 14.00–16.00 óráig. Helye: Nyugdíjas Klub, Király u. 97.
Telefonos egyeztetés és bejelentkezés a +36-1-462-3207-es telefonszámon.

Az UNESCO és a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet 1996-ban 
június 7-én fogadta el a peda-
gógusok jogairól szóló határo-
zatot. Magyarországon első al-
kalommal már 1952. június 7-én 
és 8-án ünnepelték ezt a napot, 
s ez alkalomból adták át a kiváló 
tanítói és tanári okleveleket.

Későbbi évek során számos díj alapítá-
sával és azok ünnepélyes keretek közötti 
átadásával köszönik meg a kiemelkedő 
teljesítményt felmutató pedagógusok, 
tanárok, oktatók munkáját:
• Eötvös József-díj
• Szent-Györgyi Albert-díj
• Apáczai Csere János-díj
• Brunszvik Teréz-díj
• Németh László-díj

Erzsébetváros pedagógusai az elmúlt 
év júniusa óta, különösen 2020. márciu-
sától tartó járványügyi vészhelyzet alatt 
kiemelkedő és elismerésre méltó munkát 
végeztek. A járvány alatti internetalapú 
távoktatás eddig soha nem tapasztalt, 
soha ki nem próbált oktatási módszer 
megtalálását, soha el nem készített 
internetalapú tananyagot, és oktatásra 
ki nem próbált szoftverek használatát, 
a helyzethez való gyors alkalmazkodást 
kívánt meg pedagógustól, gyermektől és 
szülőktől egyaránt azért, hogy a legkeve-

sebb hátrányt jelentsen gyermekeinknek 
ez a különleges helyzet. Mindezeket nap, 
mint nap, annak ellenére felelősséggel 
és hivatástudattal teszik meg tanára-
ink, hogy az oktatási ágazat az utóbbi 
években mélyen alulfinanszírozott és a 
legkevésbé megbecsült társadalmi kötele-
zettséggé vált. 

Mindezekre való tekintettel meg-
köszönjük az Erzsébetváros oktatási 
intézményeiben dolgozók, pedagógusok 
lelkiismeretes, példaértékű munkáját, és 
szeretnénk köszönetet mondani azoknak 
a szülőknek is, akik ebben a néhány hó-
napban bizony sokszor erejükön felül, sza-
badidejük terhére is átvállalták az otthoni 
oktatási feladatokban való részvételt!
DEVOSA GÁBOR  DR. KISPÁL TIBOR 
 önkormányzati  önkormányzati
 képviselő,   képviselő, 
 frakcióvezető alpolgármester

Pedagógusnapra
A Dob utca és Csengery utca sarkán álló épület felújításával kapcsolatban hónapok óta levelezek, egyez-
tetek, megbeszélek, szülőkkel, tanárokkal, iskolaigazgatóval, művezetővel, munkásokkal, hivatallal. Az 
utóbbi napokban eszembe jutott a Retró sorozat egyik budapesti epizódja, mikor a riporter a jegyzetelő 
rendőrt mutatja be, aki éppen felírja egy építkezés adatait, a rendetlenség miatt felelőssé téve és meg-
büntetve az építésvezetőt. Most őszintén, ha ez a ‘60-as években működött, akkor miért nem működik ma?

 Az MSZP-frakció további hírei a 19. oldalon.  Semmelweis-nap / Maszk / Vöröskereszt élelmiszerosztás / Járdafertőtlenítés. 

Az MSZP Erzsébetvárosi 
Szervezete és Frakció-
ja tisztelettel köszönti 
pedagógusait, tanárait, 
óvónőit és a gyermekne-
velési intézményeinkben 
dolgozókat Pedagógus-
nap alkalmából

Ebben az évben az érettségiző diákok felkészülését és az érettségi vizs-
gák letételét jelentős mértékben megnehezítette a koronavírus-járvány 
miatt kihirdetett vészhelyzet sok előírása.

Kezdeményezésemre az érettségit lebonyolító oktatási intézményeink 
előtti utcaszakaszok járdáit minden nap a vizsgák megkezdése előtt egy 
órával biológiailag aktív folyadékkal vírusmentesítettük. Az érettségire 
érkező diákok, az őket autóval kísérő szülők, hozzátartozók érdekében 
minden utcaszakaszon az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság és a 
VII. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei nyújtottak segítséget.

Erzsébetváros Önkormányzata továbbá a védekező eszközök, masz-
kok, fertőtlenítő kézfolyadékok hiánya esetén biztosította az intézmé-
nyek számára a szükséges mennyiséget, az érettségi vizsgák zavartalan 
lebonyolítása érdekében.

Ez úton is gratulálok valamennyi diákunknak a nehéz időszak ellené-
re sikeresen teljesített érettségi vizsgájukhoz, szüleiknek és nem utolsó-
sorban pedagógusainknak. DR. KISPÁL TIBOR önkormányzati képviselő

Koronavírus, érettségi: ERZSÉBETVÁROS 2020



KÉPVISELŐI OLDAL 5. választókerület  Molnár István

Július és augusztus hónapban a molnar.istvan@erzsebetvaros.hu e-mail-címen, vagy a 462-3137-es telefonszámon történő megkeresés esetén 
visszahívom, illetve levélben egyeztetünk a felvetett gondról, problémáról. Szükség esetén felkeresem Önt.

22    Erzsébetváros     2020. JÚNIUS

1. A november 25-i első, valódi döntéseket hozó ülésre beterjesztettem a társasházi pályázati rendszer teljes átalakításának irányelveit, és
2. a kerületi zöldfelületek növelésének érdekében közműtérkép készítésének igényét.
3. A december 18-i ülésre módosító indítványt nyújtottam be, mely a további, társasházakban kialakítandó munkásszállások, tömeg-

szállások működésének tilalmáról szólt magántulajdonú helyiségekben is, az önkormányzati tulajdon mellett. 
4. A január 23-i ülésen a testület elfogadta javaslatomat a társasházi pályázatokat szabályozó új rendeletről. 
5. A február 19-i ülésen a testület támogatta azt az előterjesztésemet, mely ezentúl a közműtérkép felhasználásával minden lehető 

helyen fák, fasorok ültetésére kötelezi a felújítást végző kivitelezőket (út, tér).
6. A március 18-i ülésre elkészítettem a „Tiszta utca, rendes ház 2020” pályázatot, mely azt az 50 

társasházat jutalmazta volna év végén, akik a legszebben tartják tisztán környezetüket. Sajnos 
a járvány kitörése miatt ez az ülésünk már elmaradt.

7. Ugyancsak ekkor került volna módosításra az a rendelet, mely az 1990-ben „házfelügye-
lői” lakásban ragadt lakóink jogi helyzetét tisztázta volna, önkormányzati bérlemény-
re jogosultnak elismerve őket. 

Valamennyi ülésen részt vettem, és a képviselő-testület minden előterjesztésemet egy-
hangú igen szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el.
Az elmúlt három hónapban a veszélyhelyzet miatt nem tarthattunk üléseket, a testület 
a tervek szerint először lapzárta után, június 25-én ülhet össze ismét, ekkor kerülhetnek 
elfogadásra a márciusra elkészített előterjesztéseim is.

Az első félév után
TISZTELT LAKÓIM! Az új önkormányzati ciklus első féléve után tájékoztatni szeretném Önöket a képvise-
lő-testületben eddig végzett munkámról.

Július és augusztus hónapban a molnar.istvan@erzsebet-
varos.hu e-mail-címen, vagy a 462-3137-es telefonszámon 
történő megkeresés esetén visszahívom, illetve levélben 
egyeztetünk a felvetett gondról, problémáról. Szükség ese-
tén felkeresem Önt.

FOGADÓÓRA:

3 4 5



Segítőként
Az egészségügyi zárlat a lakók életére is 
hatással volt, elsősorban az idősebb emberek-
nek és a gyerekes családoknak volt szüksége 
a segítségemre. Maszkot vittem, plakátol-
tam, folyamatosan értesítettem a lakóimat a 
változásokról, és amikor lehetőségem volt rá, 
beálltam az önkéntes segítők közé is, bevá-
sárolni, házhoz szállítani. Sok köszönömöt, 
sok mosolyt kaptam cserébe, és ez akkor is jó 
érzés, ha a járvány miatt a személyes kapcso-
latok igencsak távolságtartóak lettek. A továb-
biakban is várom a jelzéseiket, akár közösségi, 
akár egyéni ügyeikben, ha módom van rá, 
szívesen segítek a megoldás megtalálásában. 

KÉPVISELŐI OLDALNagy Andrea  8. választókerület

Fogadóórát előzetes megbeszélés alapján, egyeztetett időpontban tartok. 
Bejelentkezni a +36-1-462-3226-os telefonszámon lehet. E-mail-cím: nagy.andrea@erzsebetvaros.hu
Facebook: Nagy Andrea képviselő
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Kert épül a Murányiban
Növényesítési pályázaton nyert 
összegből építik a kertet a 
Murányi utca 38. szám lakói, a 
nagy munkálatok eredménye 
igazán akkor látszik majd, amikor 
elkészül a teljes kert. Ne feledjék, 
a növényesítési pályázat jelen-
leg folyamatos, 2020. október 31. 
napjáig, vagy az 5 millió forintos 
keretösszeg határáig bármikor 
lehet pályázni!

Semmelweis-napra és a hétköznapokra is
A körzetemben élők tudják, hogy kiemelt fontosságúnak 
tartom a Péterfy kórház működését, a dolgozóik támogatását. 
Nem magam miatt, hanem a közösségünk miatt. Mi erzsébet-
városiak, nagyon sokan születtünk ebben az intézményben, 
vagy itt születtek gyermekeik, ide járunk szakrendelésekre, 
bármilyen betegségünk esetén a legmagasabb szakmai szín-
vonalú ellátást kapjuk. Arról, hogy ezt milyen körülmények 
között teszik a munkájukat hivatásként végző egészségügyi 
dolgozók, nem az intézmény, vagy dolgozói tehetnek. 

JÁRVÁNY ALATT: Minden energiámmal azon vagyok, hogy támo-
gassam azokat, akik betegségükben segítenek Önöknek. A világjárvány 
sok mindent megváltoztatott, így a havi dolgozói támogatást sem tudtam 
átadni március óta, ellenben így is nagyon sokszor fordultam meg különféle 
adományokkal a kórházban. Volt, hogy magánszemélyek, cégek segítségét 
juttattam el, volt, hogy a kerület országgyűlési képviselőjével, dr. Oláh La-
jossal közösen vittünk ajándékot, csokoládét, kávét, kézkrémeket, vagy akár 
mosógépet és szárítógépet. Saját forrásból jutott így az intézménynek több 
csomagnyi lázmérő, vérnyomásmérő, maszk. 

HÓNAP DOLGOZÓJA: Nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak az 
eszközök területén támogassuk az intézményt, figyeljünk a dolgozókra is. 
Ezért az ideiglenesen szüneteltetett Hónap dolgozója jutalomátadást újra 
megszerveztem, június 18-án hét intézményi dolgozónak adjuk át a 3 napos 
rekreációs hévégére szóló vouchert, a vándorserlegeket és kupákat. 

                 Gangkoncert
A Marek József utca 16. szám alatti 
lakóközösséghez ellátogatott egy 
úgynevezett gangkoncert erejéig 
a Four Bones Quartet harsona-

együttes. Köszönöm a szervezést az 
Eröművház munkatársainak! Mivel 
több lakóközösség is érdeklődött, 

várjuk a további gangkoncertek 
szervezését. 



2009. december 23-án 10 éves koncesz-
sziós szerződést kötött Erzsébetváros 
Önkormányzata a Centrum Parkoló 
Kft.-vel. Eközben 2011-től – egy többször 
módosított törvény értelmében – csak 
önkormányzati cég végezheti a kerületi 
parkolást. Így 2018 közepén az akkori 
kerületvezetés áttekintette a szerződést, 
és később azt a döntést hozta, hogy 2019. 
december végén egyik kerületi cégünk 
veszi majd át a parkolási feladatokat. 
Addig pedig a rendelkezésre álló szűk 
másfél évben felkészül: ügyfélszolgálatot 
nyit, munkatársakat vesz fel és képez ki, 
több közbeszerzést lefolytat, parkolóórá-
kat kezd el üzemeltetni, a sort lehetne 
folytatni. Ellenzéki képviselőként hiába 
vártam, hogy beszámoljanak az előre-
haladásról, nem történt semmi. 2019 
márciusában előterjesztést nyújtottam 
be, amit a képviselő-testület elfogadott: 
számoljon be havonta a vagyonkezelő 
akkori vezetője, hol tart a felkészülés-
ben, hiszen gyorsan repül az idő. Nem 
számolt be. 

2019 májusában újabb előterjesztés-
ben felszólítottam a vezérigazgatót, hogy 
hajtsa végre a képviselő-testület döntését, 
számoljon be az előrehaladásról. 2019 
júniusában semmitmondó előterjesztést 
tett le az asztalra. 2019 őszén a korábbi 
fideszes kerületvezetés bukása után derült 
ki, hogy valójában semmilyen komolyan 
vehető intézkedés nem történt a felkészü-
lés terén. Amitől féltünk beigazolódott: az 
időt elvesztegették, 2019. december végén 
nem tudja a kerület átvenni a parkolást, 
mert nem tudná működtetni. Így újabb 
fél évre írtunk alá szerződést a Centrum 
Parkoló Kft.-vel, amely néhány nap múlva, 
2020. június 26-án lejár. 

Fizessen a parkolásért, aki nem itt 
lakik! Ez alatt az idő alatt rohamléptek-
ben megkezdődött a parkolási cégünk 
felépítése, megtörtént minden előkészü-
let. Hamarosan megkezdődik a parkoló 
oszlopok kihelyezése a Damjanich és 
Bajza utcákba, valamint a Városligeti 
fasorba is. Az önkormányzat illetékes 
irodáinak segítségével meghoztuk a 
szükséges döntéseket, így ezekben az 
utcákban is átvesszük a parkolás üzemel-
tetését, és megvalósul régi álmunk: fize-
tőssé válik a parkolás és kedvezményesen 
csak mi, itt lakók tudunk majd parkolni. 
Egyeztetéseket kezdtem Niedermüller 
Péter polgármesterrel és Halmai Gyula 

vezérigazgatóval, érjük el közösen, hogy 
a jövőben, a parkolási övezetek megvál-
toztatásával megemelkedjenek a parkolá-
si díjak is. Ne érje meg a környékünkön 
parkolni és foglalni a helyet előlünk!

Kedvezmény a helyieknek! Az előző 
ciklusban elfogadott előterjesztésemnek 
köszönhetően a Liget Budapest projekt 
keretében megépülő parkolóházakban 
Teréz- és Erzsébetváros kerületi par-
kolási engedéllyel rendelkező lakóinak 
kedvezményes parkolási lehetőséget 
biztosítanak. Bárdi Zsuzsa alpolgármes-
ter kollegámmal, Devosa Gáborral, a 
környék másik önkormányzati képviselő-
jével, Halmai Gyula vezérigazgató úrral, 
valamint Terézváros alpolgármestereivel 
egyeztetéseket folytattunk a Városliget 
Zrt.-vel és várhatóan az ősz folyamán 
megnyílnak ezek a parkolóházak is. To-
vábbi részletekről e lap hasábjain fogunk 
információkkal szolgálni.
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KÉPVISELŐI OLDAL 7. választókerület  Szücs Balázs
Fogadóóra időpontja: minden hónap első hétfőjén, 16-18 óráig, valamint előzetes megbeszélés alapján egyeztetett időpontban is.

Helye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. Polgármesteri Hivatal, 3. emelet 306. szoba. Bejelentkezés a +36-20-298-3169-es telefonszámon.
Kérem, hogy kövessék munkámat továbbra is a www.facebook.com/azenkepviselom oldalon!

Az eltűnt idő nyomában 
- A kerületi parkolásról
Körzetemben élőknek a legnagyobb problémát a parkolás jelenti évek óta. Én is hosszú perceket keringek rend-
szeresen, parkolni én sem tudok. Az elmúlt években még ellenzéki képviselőként sokakkal összefogva rengeteg 
roncsautót szállíttattunk el a környékről, szűkebbre vettük a parkolóhelyeket, hogy több hely legyen, de sajnos ez 
csak felületi kezelés volt. Igazi változás hamarosan kezdődik, de addig is összefoglalom, mi is történt a parkolás 
terén az elmúlt időszakban.

Kövesse munkámat közös-
ségi oldalamon: www.face-
book.com/azenkepviselom

AMIRŐL POSZTOLUNK
• A Párbeszéd aktivistáival 200 masz-

kot osztottunk ki körzetem óvodáiba, 
általános iskolájába és gimnáziumába! 

• Szerintünk semmi szükség az iskola-
rendőrségre, sokkal nagyobb szükség 
lenne kipihentebb, jól fizetett tanárok-
ra és több iskolapszichológusra, több 
civil szervezetre az iskolában! 

• Kegyeleti megemlékezés, gyertyagyúj-
tás a rasszizmus áldozataiért: Be-
szédet mondtam, ahol megidéztem 
Martin Luther King szellemét. Van egy 
álmom, van egy álmunk és nem adjuk. 
Hogy levegőt kapjunk!

• Nemzeti Napkonzultáció: Dr. Erőss 
Gábor Józsefváros alpolgármesterének 
posztjában minden benne van.

• Emlékezzünk együtt a trianoni bé-
keszerződés aláírásának 100. évfordu-
lójára! – Videóval!
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KÉPVISELŐI OLDALUjvári-Kövér Mónika  1. választókerület

Fogadóóra időpontja: minden hónap első hétfőjén 15-17 óráig.
Helye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. Polgármesteri Hivatal, 3. emelet 313. szoba
Bejelentkezés a +36-1-462-3359-es irodai telefonszámon.

A jövőben remélhetőleg már személyesen is lesz lehetősé-günk találkozni, ám addig is bármikor elérhetnek a fenti telefonszámon, e-mail-címen és Facebook-oldalon. Ha lakóink igényt tartanak rá, akkor pedig szívesen jelentkezünk újra videós formában, a Facebookon keresztül is.

Online fogadóóra a Facebookon
A koronavírus-járvány mindannyiunk számára új helyzeteket teremtett. Képviselőként és alpol-
gármesterként is számos formában vagyok állandó kapcsolatban a lakókkal, a személyes találkozás 
azonban mindig is különösen fontos része volt a kapcsolattartásnak. A kijárási korlátozás ideje 
alatt úgy tapasztaltuk, hogy sokan szívesen beszélgetnének a kerület problémáiról és terveiről, 
ezért Borka-Szász Tamás képviselőtársammal közösen május közepén élőben, online fogadóórát 
tartottunk a Facebookon. 

A kérdéseket előre és közben is be lehetett küldeni, így több témáról is szó esett. A Belső-Erzsé-
betvárosi Munkacsoport vezetőjeként főként az éjféli zárórával kapcsolatos kérdésekre válaszoltam, 

ám szóba került a Király utca balesetveszélyes útburkolatának felújítása, a Madách 
Imre tér növényzetnek locsolása, a fák metszése, valamint az óvodák és bölcsődék 
újranyitása is. Ha érdekli Önöket, hogy pontosan mik hangzottak el a témák kapcsán, 
olvassák be a QR-kódot, látogassanak el Facebook-oldalamra (https://www.facebook.com/ujvarikovermonika/), illetve 
Borka-Szász Tamás képviselőtársam Facebook-oldalán a Videók menüpont alatt is visszanézhetik a teljes fogadóórát! 

Fapótlás a 
Holló utcában
Még tavaly ősszel több 
bejelentést is kaptam 
a Holló utca lakóitól, 
akik jelezték, hogy egy 
elöregedett fűzfa nem-
csak esztétikai problémát, 
hanem balesetvédelmi 
kockázatot is jelentett 
a járókelők számára. A 
bejelentést továbbítot-
tam a Városgazdálkodási 
Iroda munkatársainak, 
akik azonnal kivizsgálták 
az ügyet, és szakértőik 
megállapították, hogy a 
fa valóban balesetve-
szélyes volt. A szakértői 
vélemény nyomán a fát 
kivágták, helyére pedig 
kezdeményeztem egy új fa ültetését. 
Sajnos a téli hónapok során ez azonnal nem 
valósulhatott meg, ám a jó idő megérkeztével 
májusban megtörtént a fa pótlása, és ma már 
egy egészséges, fiatal fácska őrzi a Holló utcát. 
Köszönöm szépen a lakók bejelentéseit és az 
illetékes munkatársak közreműködését!

Fertőtlenített közterületeink
Közterületeinket rendszeresen takarítja az Erzsébetváros Kft., sőt a járványhelyzetben biofertőtlenítést is végeznek. Éppen 
ezért vált szembetűnővé, hogy Belső-Erzsébetvárosban, ahol választókörzetem lakói élnek, a fővárosi közterületek takarítása 
nem a leghatékonyabb. Felvettem a kapcsolatot Galambos András cégvezetővel, aki már tárgyalásokat folytatott az FKF-fel, 
hogyan tudnánk hatékonyabbá tenni az említett közterületek takarítását. Örömmel tájékoztatom a kerületi lakókat, hogy a megkezdett 
párbeszéd eredményes volt, jelentős átalakulás van folyamatban, aminek részleteiről tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Ám addig is, május 
közepén, a teljes Rákóczi utat, valamint a Károly körút és Király utca egyes szakaszait is fertőtlenítette a kerület, saját költségén.

A kerületi lakóközösségek számára Gangkoncerteket 
szervez az Eröművház. Az első 3 rendezvény egyike 
választókörzetünkben volt, a Rákóczi út 6. szám alatt. 
Ha szeretnének hasonló kis közösségi koncertet tár-
sasházukban, jelezzék elérhetőségeimen. 
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KÉPVISELŐI OLDAL önkormányzati képviselő  Vattamány Zsolt

Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint.
Bejelentkezés a +36-1-462-3133-as telefonszámon.

„Nagyon jól esett, hogy a kerületiek megkerestek, és 
bizalommal fordultak hozzám ebben a kiszolgáltatott 
helyzetben. Számos olyan megkeresés is érkezett, amikor csak 
megnyugtató szavakra, információkra volt szükség, de termé-
szetesen a személyes segítségnyújtásra is volt igény” – mondta 
el Vattamány Zsolt bizottsági elnök, frakcióvezető.

Bevásárlás, gyógyszertár és állatorvos
A legtöbb megkeresés a személyes segítségnyújtás kapcsán a 
bevásárlással kapcsolatban érkezett, hiszen az idősebb korosz-

tály félve a vírusveszélytől úgy tartotta biztonságosabbnak, ha 
más vásárol be helyettük. Leginkább azok voltak érintettek, 
akik egyedül élnek, vagy családtagjaik más városban, országban 
ragadtak karanténban. Vattamány Zsolt hozzátette: „Sokszor 
voltam bevásárolni az idősebbeknek, amiért nagyon hálásak 
voltak. Ebben az ismeretlen helyzetben, amihez hasonló még 
nem volt az elmúlt évtizedekben, nagyon nagy összefogásra volt 
szükség. Én is ott segítettem, ahol csak tudtam: a bevásárláson 
kívül receptek kiváltásával, ügyintézéssel és különleges kérések-
kel is fordultak hozzám és kollégáimhoz a kerületiek.”

Javaslataink a veszélyhelyzetre
A személyes segítségnyújtáson kívül a város vezetőinek természetesen Erzsébetváros működésére, 

a polgárok támogatására és számos rendkívüli ügyre is figyelni kell egy ilyen vírushelyzetben. 
A Fidesz–KDNP-frakciója egy teljes körű javaslatcsomagot dolgozott ki márciusban három 
témakörben: lakossági, intézményi és gazdasági feladatokkal kapcsolatban. „A javaslatcsomag 
olyan átgondolt, támogató pontokból áll, amely elsősorban a lakosság és az Erzsébetvárosban 
dolgozók, vállalkozók segítését szolgálja a veszélyhelyzet lezárultáig. Kitértünk a költségvetés 
módosítására is, hiszen ez a helyzet teljesen átalakította a bevételeket, kiadásokat, de olyan köny-

nyítéseket is javasoltunk, mint például a kedvezményes, esetenként díjmentes parkolás, melyet 
később Magyarország kormánya be is vezetett, ingyenessé téve azt az egész országban” – mutatott 

rá Vattamány Zsolt.
A javaslatcsomag főbb pontjait Benedek Zsolt képviselő (Fidesz–KDNP) oldalán olvashatják.

Segítségnyújtás 
a rendkívüli helyzetben
Az elmúlt hónapok megpróbáltatásai mindannyiunk életét megváltoztatták. Egy világjárvány, amely legin-
kább az idősebb, védtelenebb korosztályt sújtja, mindig félelmet kelt, és hatalmas összefogást igényel. Mi 
itt Budapesten, a leginkább érintett területen próbáltuk minden erőnkkel megfékezni a koronavírust, és 
segítséget nyújtani minden rászorulónak. Vattamány Zsoltot kérdeztük a tapasztalatokról, visszajelzésekről.
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KÉPVISELŐI OLDALVeres Zoltán  önkormányzati képviselő

Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint.
Bejelentkezés a +36-30-486-5565-ös telefonszámon.

„Egy jó szó is sokat 
jelent az embereknek, 
akik be vannak zárva 
a lakásaikba”

Veres Zoltán önkormányzati képviselő munkájának nagy részét 
a veszélyhelyzettel kapcsolatos segítségnyújtás tette ki az elmúlt 
hónapokban. „Erzsébetvárosban nagyon sok az idős, nyugdíjas 
ember, akik korukból, egészségügyi állapotukból kifolyólag is 
a fokozottan védett kategóriába esnek. A járvány idején tényle-
gesen képviselőként kellett dolgozni, azaz valóban képviselni az 
embereket: segíteni őket, ellátni, ami azt is jelenti, hogy nagyban 
megnövekedett a kapcsolat a választókkal. Magam is többször 
hívtam az erzsébetvárosiakat, ez azért is fontos, mert ilyenkor egy 
jó szó is sokat jelent az embereknek, akik be vannak zárva a laká-
saikba. Most az is kitűnik, hogy az emberek egymásra is jobban 
odafigyelnek, támogatják egymást” – mondta Veres Zoltán.

A veszélyhelyzet és a kijárási korlátozások bevezetésével a 
legnagyobb figyelemre és segítségre talán az idősebbeknek volt 
a legnagyobb szükségük. Jó volt látni azonban, hogy mindenki 
kivette a részét a rendkívüli munkából: a hivatalos szervek, 
intézmények mellett a civil szervezetek, de a lakosság is ösz-
szefogott, lakók, szomszédok figyeltek és vigyáztak egymásra. 
A Fidesz Erzsébetvárosi Szervezete a Fidelitasszal közösen 
nyújtott segítséget az erzsébetvárosi polgároknak bevásárlással, 
gyógyszerek kiváltásával, folyamatos kapcsolattartással.

Kissé elkapkodott 
volt a közlekedés 
átszervezése

Nem volt nagy az öröm, amikor a május 1-jei hosz-
szú hétvégén a VI., VII. kerületi polgármesterek 
lezárták Belső-Erzsébetváros utcáit, és közben a 
főváros a Nagykörút egy részére bicikliutat festett 
fel, így egyetlen sáv maradt az autóval közleke-
dőknek. Átgondolatlanul és egyeztetés nélkül 
hozták meg a döntéseket.
A körúti kerékpársáv ad hoc, tervezéseket nélkülöző ötlete 
erős ellenállást váltott ki a kerületi lakókból is. Egyrészt a körút 
mellett élők előre féltek, hogy teljesen be fog dugulni a körút 
(félelmük sajnos azóta beigazolódott), és a megnövekedett 
károsanyag-kibocsájtás veszélyezteti az egészségüket, továbbá 
megnő a zajterhelés. Félő volt az is, hogy teljesen megbénít-
ja a kerületi közlekedést ez a módosítás. A koncepció sajnos 
közlekedésbiztonsági szempontból sincs végiggondolva, hiszen 
ahol jobbra lehet kanyarodni a gépjárműveknek, ott fokozottan 
megnő a baleset lehetősége.

Hasonlóan megosztotta a lakossági véleményt Bel-
ső-Erzsébetváros hétvégi lezárása. Nem lehet úgy döntést hozni, 
hogy szerdán bejelentjük, és két nap múlva pénteken lezárjuk a 
kerület egynegyedét. Egy ilyen döntés meghozatala előtt ki kell 
kérni az itt élők véleményét, végig kell gondolni a szabályozási 
rendszert, valamint be kell szerezni a szükséges hozzájárulásokat 
hatóságoktól vagy éppen a Budapesti Közlekedési Központtól. 
Kaptunk megkeresést olyan kerületben élő családtól is, akik 
albérletben élnek bejelentkezés nélkül, s lakcímkártya hiányában 
féltek, hogy nem tudnak a lakóhelyükhöz behajtani. A tartós 
lezárás esetén hogyan fognak boldogulni (vagy éppen ellehetetle-
nülni) a kereskedők, a szolgáltatók, a szalonok? Az ilyen kérdé-
sekre megoldást kell találni. Értjük azt, hogy ez az intézkedés 
egybevág a főpolgármester kerékpáros - gyalogos, autómentes 
koncepciójával, sőt talán tőle is származik a kérés vagy utasítás, 
de egy kerületben mindig a lakók az elsők s az ő érdekeiket és a 
véleményüket kell elsőként meghallgatni és figyelembe venni. Mi 
is fontosnak tartjuk Belső-Erzsébetváros közlekedésszabályozá-
sának áttekintését, hoztunk is döntéseket például a Madách tér 
átalakítása, átépítése során, de ezt csak tervezetten, egy írásos 
koncepció során lehet végrehajtani.

Július 1-től a kormány döntése értelmében megszűnik 
az ingyenes parkolás Budapesten is. Szintén ettől a 
dátumtól indulna az átszervezett parkolás üzemelteté-
se Erzsébetvárosban, azonban még mindig nincsenek 
megnyugtatóan rendezve az ezzel kapcsolatos ügyek. Az 
önkormányzati tulajdonú EVIN Kft. első ütemben kapott 

már 53 milliót az üzemeltetésre, majd nemrég további 127 millió 
forintot. Vajon sikerül-e a rengeteg lakossági kérdésre, kérésre 
megnyugtató válaszokat adni a kerület vezetésének, és biztonsá-
gosan elindítani egy valóban működő rendszert ennyi pénzből?

Mérföldkő vagy káosz lesz a parkolás júliustól?



KÉPVISELŐI OLDAL önkormányzati képviselő  Benedek Zsolt 

Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint.
Bejelentkezés a benedek.zsolt@erzsebetvaros.hu e-mail-címen.
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Aggályos szerződések a veszélyhelyzet alatt?
Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi felügyeleti 
eljárás keretében az arányosság és szükségesség elve alapján 
vizsgálta az önkormányzat a Czeglédy és Társai Ügyvédi 
Irodával kötött 29 millió forintos szerződését. A kormányhi-
vatal sajtófőnöke szerint a vizsgálat megállapította: a szerző-
déskötés módja jogsértően történt. A döntést csak az illeté-
kes kerületi bizottság hozhatja meg, de majd a veszélyhelyzet 
megszűnését követően. A Fidesz–KDNP-Frakció véleménye 
szerint ennek a szerződésnek most nincs sem helye, sem 
pedig ideje, veszélyhelyzetben sokkal fontosabb intézkedések 
várnak az önkormányzatra. A párttársak helyzetbehozása 
helyett a kötelesség legyen az első!

Gondoskodással 
a veszélyhelyzet is 

könnyebb

A vírushelyzet meg-
mutatta, hogy mi 

magyarok mennyire 
összetartó nemzet 

vagyunk. Örülök, 
hogy sok erzsébet-
városi megtisztelt 

bizalmával, és segít-
hettem bevásárolni, 
ügyet intézni. Együtt 

mindig erősebbek 
vagyunk!

Javaslataink a koronavírus-járvány 
és veszélyhelyzet kapcsán

A Fidesz-KDNP javaslatcsomagjának 
főbb pontjai: 
1. Költségvetési rendelet módosításának előkészítése, majd módosítása. 
2. Erzsébetvárosi Rendkívüli Szociális Alap létrehozásával gondoskodjunk azokról a csalá-
dokról, ahol a koronavírus-járvánnyal összefüggésben csökkent a jövedelem. Biztosítsunk 
átmeneti segélyt és jövedelempótló támogatást a járványhelyzet alatt munkájukat elveszí-
tők részére.
3. Az önkormányzati bérlakásokban élők számára kedvezményrendszer létrehozása, a rend-
kívüli időszakban keletkezett lakbérhátralékok kezelésére speciális pótfizetési konstrukció 
kidolgozása, a szociális lakbér részének vagy egészének esetleges elengedése, vagy későbbi 
időszakra átütemezése.
4. Az önkormányzati nem lakás célú ingatlanok bérlőinek megsegítésére dolgozzunk ki 
bérletidíj-fizetés átütemezési konstrukciót, így támogatva a kisvállalkozásokat is.
5. Videó- és telefonkommunikációs eszközök biztosítása a gondozószolgálat és a védőnői 
tanácsadáshoz.
6. Az önkormányzat elektromos személyszállító kisbuszait „Erzsébet taxi” állítsuk a járvá-
nyügyből fakadó feladatokat ellátó egészségügyi és szociális intézményeink rendelkezésére.
7. Szállástámogatás a Péterfy kórház és a háziorvosi hálózatunk orvosainak és nővéreinek.
8. A kijárási korlátozásból fakadó hatósági és rendészeti többletfeladatok ellátásához növel-
jük meg az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóság pénzügyi, tárgyi és humánerőforrásait. 
9. Takarítási és fertőtlenítési munkaterv átalakítása.
10. Támogassuk azokat a kerületi civil szervezeteket, akik önkéntes feladatellátást vállal-
nak az idős emberek megsegítése érdekében.
11. Online és telefonos ügyfélszolgálat kialakítása, mely folyamatosan rendelkezésére 
áll a kerület polgárainak a legfontosabb, legfrissebb információkkal, ügyintézési funk-
ciókkal.
12. Dolgozzunk ki szociális, munkahelyvédelmi és álláskeresés-támogatási tervet azon 
kerületi polgárok számára, akik elvesztették a munkahelyüket és állást keresnek.

A Fidesz–KDNP képvi-
selőcsoport a márciusi 
veszélyhelyzet elrende-
lését követően javaslat-
csomagot állított össze a 
polgármesternek. Részlet 
a levélből: „Az önkor-
mányzat számára most a 
koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos védekezés a 
legfontosabb feladat, ezért 
félre kell tenni minden 
politikai különbséget, 
hogy az előttünk álló 
feladatok megoldására 
és a lakók szolgálatára 
összpontosíthassuk min-
den figyelmünket. Így az 
intézkedési területeket is 
három fő csoportra oszta-
nánk: lakossági, intézmé-
nyi és gazdasági feladatok. 
Az egész országot nehéz 
helyzetbe hozta a korona-
vírus járvány. Ez a helyzet 
az önkormányzattól, a 
lakosságtól és a kerület 
gazdasági szereplőitől is 
áldozatvállalást igényel.”
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A Fidesz-KDNP javaslatcsomagjának 
főbb pontjai: 
1. Költségvetési rendelet módosításának előkészítése, majd módosítása. 
2. Erzsébetvárosi Rendkívüli Szociális Alap létrehozásával gondoskodjunk azokról a csalá-
dokról, ahol a koronavírus-járvánnyal összefüggésben csökkent a jövedelem. Biztosítsunk 
átmeneti segélyt és jövedelempótló támogatást a járványhelyzet alatt munkájukat elveszí-
tők részére.
3. Az önkormányzati bérlakásokban élők számára kedvezményrendszer létrehozása, a rend-
kívüli időszakban keletkezett lakbérhátralékok kezelésére speciális pótfizetési konstrukció 
kidolgozása, a szociális lakbér részének vagy egészének esetleges elengedése, vagy későbbi 
időszakra átütemezése.
4. Az önkormányzati nem lakás célú ingatlanok bérlőinek megsegítésére dolgozzunk ki 
bérletidíj-fizetés átütemezési konstrukciót, így támogatva a kisvállalkozásokat is.
5. Videó- és telefonkommunikációs eszközök biztosítása a gondozószolgálat és a védőnői 
tanácsadáshoz.
6. Az önkormányzat elektromos személyszállító kisbuszait „Erzsébet taxi” állítsuk a járvá-
nyügyből fakadó feladatokat ellátó egészségügyi és szociális intézményeink rendelkezésére.
7. Szállástámogatás a Péterfy kórház és a háziorvosi hálózatunk orvosainak és nővéreinek.
8. A kijárási korlátozásból fakadó hatósági és rendészeti többletfeladatok ellátásához növel-
jük meg az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóság pénzügyi, tárgyi és humánerőforrásait. 
9. Takarítási és fertőtlenítési munkaterv átalakítása.
10. Támogassuk azokat a kerületi civil szervezeteket, akik önkéntes feladatellátást vállal-
nak az idős emberek megsegítése érdekében.
11. Online és telefonos ügyfélszolgálat kialakítása, mely folyamatosan rendelkezésére 
áll a kerület polgárainak a legfontosabb, legfrissebb információkkal, ügyintézési funk-
ciókkal.
12. Dolgozzunk ki szociális, munkahelyvédelmi és álláskeresés-támogatási tervet azon 
kerületi polgárok számára, akik elvesztették a munkahelyüket és állást keresnek.

ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK

Bringa, vagy roller, 
vagy jogsi?
Kifejezetten fiatalok egyéni közlekedé-
sének támogatására írt ki pályázatot a 
kerületi önkormányzat a VII. kerületben 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. 
kerületben élő, 10., 11., 12., 13. évfolya-
mos diákok számára:
• „B” kategóriás gépjárművezetői engedély 

megszerzéséhez maximum 40.000 Ft 
összegben

• kerékpárvásárláshoz maximum 40.000 Ft 
összegben

• roller vásárlásához maximum 25.000 Ft 
összegben

Tehát ehhez mindössze VII. kerületi 
lakosnak és középfokú köznevelési intéz-
mény 10-13. évfolyamos tanulójának kell 
lenni, aki a kérelem benyújtása évének 
január 1. napján a 16. életévét betöltötte.

A kérelem nyomtatvány és a részletes 
információk letölthetőek a www.erzse-
betvaros.hu oldalról. A kérelem benyúj-
tására 2020. november 2-ig van lehetőség
Részletek: https://erzsebetvaros.hu/nyilva-
nossag/palyazatok_-vallalkozaselenkites/
onkormanyzati-palyazatok/fiatalok-egye-
ni-kozlekedesenek-tamogatasa

Mindenki elkezdi valahol, valamikor a 
biciklizést, és természetesen egyáltalán nem 
mindegy a viccesen drótszamárnak is neve-
zett járgány színe, formája, dudája, csengety-
tyűje, főleg, ha még kezdő bringásokról van 
szó. A fotónkon szereplő kicsi lányok még a 
legapróbb bicikliken ülnek, és biztosan nem 
vesznek részt a pályázaton, ám abban bizo-
nyosak vagyunk, hogy mire felnőnek, teljesen 
tisztában lesznek a biztonságos kerékpározás 
szabályaival. Nem lehet elég korán meg-
tanulni mit szabad, mit tilos, és mi az, ami 
kötelező bringázás közben.

Társasházak 
felújítása
Bárki, aki társasházban él, pontosan tud-
ja, hogy egyszerűen nincs az a pénz, amit 
ne tudna bekebelezni egy soklakásos 
épület. Éppen ezért nagyon fontos, hogy 
ne csak a közös képviseletek, hanem a 
lakók is tisztában legyenek azzal, milyen 
lehetőségeik vannak a költségeik csök-
kentésére. A 2020. évi Társasház Felújítá-
si Pályázati kiírás meglehetősen hosszúra 
sikerült, ennek elsődleges oka, hogy már 
nem több kisebb felújítási pályázaton, 
hanem egy nagy csomagba összedol-
gozott pályázaton, az aktuális felújítási 
igényt megjelölve lehet résztvenniük a 
közösségeknek. Ez nem csak azért köny-
nyebbség, mert nem kell 3-4 pályázatot 
végigbogarászni, hanem azért is, mert a 
korábbi évek tapasztalata is azt mutatta, 
minél több pályázat érkezik, annál több a 
hibásan benyújtott dokumentáció is. 

Legfontosabb tudnivalók: A pályázók 
kizárólag az önkormányzat közigazgatási 
területén lévő társasházak és lakásfenn-
tartó szövetkezeti házak lehetnek. A 
legegyszerűbben az önkormányzat hon-
lapjáról letölthető módon szerezhető be a 
felhívás, a kiírás és a mellékletek is. 

A pályázatokat Cégkapun / ügyfélka-
pun keresztül elektronikus úton lehet be-
nyújtani. Hivatali kapu elérhetőség: rövid 
név: BPVIIPH; KRID kód: 500127390

A pályázatok benyújtására nyitva álló 
időszak (kivéve Gázkizárt pályázatot): 
2020. március 16. hétfőtől - 2020. no-
vember 16. péntek 12.00 óráig

Gázkizárt pályázatok benyújtására a 
Gázkizárt pályázat költségvetési keret 
felhasználásáig, de legkésőbb 2020. de-
cember 31-ig van lehetőség. 

A pályázatok elbírálása július 15. és 
augusztus 20. között szünetel.
Részletek: https://erzsebetvaros.hu/nyilva-
nossag/palyazatok_-vallalkozaselenkites/
onkormanyzati-palyazatok/tarsashazi-pa-
lyazatok/2020/-2020-evi-tarsashaz-felujita-
si-palyazati-kiiras

A 2020. évi Növényesítési pályázatot 
lakóközösségek és önkormányzati 
intézmények részére, növényesítés 
támogatására írták ki. A felhívás meghir-
detésekor az önkormányzat költségveté-
sében ötmillió forint állt rendelkezésre 
a pályázaton résztvevő nyertes pályázók 
részére a támogatási keret kimerüléséig, 
de legfeljebb 2020. október 31. napjáig.
A támogatás vissza nem térítendő (utófi-
nanszírozás formájában), mértéke a pályá-
zati költségvetés legfeljebb 80 %-a  
(a pályázati tevékenység függvényében), 
mely azonban nem lehet több mint 
500.000 Ft.
A Pályázati felhívás és mellékletei le-
tölthetőek az önkormányzat honlapjáról 
(www.erzsebetvaros.hu).
A pályázaton részt vehetnek a VII. kerület 
közigazgatási területén lévő társasházak, 
lakásszövetkezetek (a lakásszövetkeze-
tekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.), 
önkormányzati lakóépületek kezelője és 
az önkormányzati intézmények.
Részletek
https://erzsebetvaros.hu/nyilvanossag/
palyazatok_-vallalkozaselenkites/onkor-
manyzati-palyazatok/tarsashazi-palyaza-
tok/2020/2020.-evi-novenyesitesi-palyazat

Növényesítés

A társasházi lakóközösségek jól tudják, 
hogy érdemes böngészni tavasszal az 
önkormányzat honlapját, mert több 
pályázat is kiírásra kerül a költség-
vetés elfogadása után. Azt azonban 

nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy 
nem csak társasházak számára írnak 
ki pályázatokat, és már nem is csak 

néhány hét a pályázatok leadásának 
határideje. Az új képviselő-testület az 

idei pályázatok közül jó néhánynak 
folyamatossá tette a leadását. 

A www.erzsebetvaros.hu weboldalon 
a Nyilvánosság menüpont Pályázatok 
almenüjében most is több pályáza-
ti kiírás található, köztük többnek a 

határideje késő ősszel jár le, vagy a ke-
retösszeg elfogyásával zárul korábban. 
A vészhelyzet ideje alatt a pályázatok 
leadásának módja megváltozott, kizá-
rólag elektronikus úton (ügyfélkapun) 

és postai úton történhetett.  
A vészhelyzet megszüntetése után 
érdemes érdeklődni a benyújtás 

módjáról, de lapunk is utána fog járni 
a lehetőségeknek.

PÁLYÁZATFIGYELŐ

https://erzsebetvaros.hu/nyilvanossag/palyazatok_-vallalkozaselenkites/onkormanyzati-palyazatok/fiatalok-egyeni-kozlekedesenek-tamogatasa
https://erzsebetvaros.hu/nyilvanossag/palyazatok_-vallalkozaselenkites/onkormanyzati-palyazatok/fiatalok-egyeni-kozlekedesenek-tamogatasa
https://erzsebetvaros.hu/nyilvanossag/palyazatok_-vallalkozaselenkites/onkormanyzati-palyazatok/fiatalok-egyeni-kozlekedesenek-tamogatasa
https://erzsebetvaros.hu/nyilvanossag/palyazatok_-vallalkozaselenkites/onkormanyzati-palyazatok/fiatalok-egyeni-kozlekedesenek-tamogatasa
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Változatlan 
marad a házi 
segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében a kerü-
letben bejelentett lakcímmel rendelkező 
– elsősorban idős vagy egészségi állapo-
ta, illetve fogyatékossága miatt rászoruló 
– személynek saját otthonában továbbra 
is biztosítjuk az önálló életvitel fenn-
tartásához szükséges ellátást – közölte 
a Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ (BJIHSZK).

A BJIHSZK szociális segítséget, vagy 
személyi gondozást biztosít az arra 
rászorulóknak. A házi gondozás azt 
jelenti, hogy a segítségre szoruló fizikai, 
mentális, szociális szükséglete biztosított 
legyen. A házi segítségnyújtás igény-
bevétele önkéntes, az ellátást igénylő, 
illetve törvényes képviselője szóbeli 
vagy írásbeli kérelmére, indítványára 
történik. A szolgáltatásokat a Humán 
Szolgáltató Ellátottirányítási Csoport-
jánál lehet igényelni. Kapcsolatfelvétel: 
06/1 342-5907-es telefonszámon.

Újra fogadnak az orvosok betegeket, a kicsik me-
hetnek bölcsődébe, óvodába. A Mozgáscentrum 
is kinyitott. 

A vészhelyzet megszűnésével fokozatosan újraindulnak azok 
a szociális és egészségügyi szolgáltatások, amelyeket az utóbbi 
hónapokban szüneteltetni kényszerült Erzsébetváros – közöl-
te a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 
(BJIHSZK). – A szolgáltatásaink nagy része fokozatosan 
újraindul, részletes információk folyamatosan jelennek meg az 
elektronikus felületeinken, a Facebookon és a honlapunkon – 
mondta lapunknak Kutassy Dorottya projekt csoportvezető. 

A LEGFONTOSABBAK: 
	Fokozatosan bővítve néhány egészségügyi ellátás újraindult 

Erzsébetvárosban, szigorú szabályok betartása mellett; 
	Az óvodák és a bölcsődék június 2-től visszatértek a normális 

működési rendhez. Minden intézmény megszokott nyitva-
tartással üzemel, és nem zárnak be a nyár folyamán sem; 

	A Mozgáscentrum is újraindult, csökkentett létszámú cso-
portokkal, szigorú higiéniai előírásokat betartva, minden 
óra után fertőtlenítve és a megfelelő távolságot tartva.

A BJIHSZK közleményében mindenkinek megköszönte az ed-
digi türelmet, és a következő időszakban is kérik az együttmű-
ködést az érdeklődőktől. 

 Újraindulnak a szolgáltatások
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Feltérképezi az önkormányzat az ottho-
nukban élő fogyatékkal élő emberek és 
családtagjaik helyzetét, ehhez kérik az 
érintettek közreműködését. 

Az önkormányzat arra kéri azokat, akik 
	fogyatékkal élnek, vagy 
	van a családjukban, ismerettségi körükben 

fogyatékkal élő,
	aki támogatásra szorul a vészhelyzetben, vagy 

akinek az esetében előállhat olyan helyzet, ami-
kor támogatásra lehet szükség (például gondozó 
családtag betegsége vagy karantén időszaka), 

az jelentkezzen az önkormányzatnál az alábbi elér-
hetőségeken: Telefon: (hétfőtől-péntekig: 8-12 óráig) 
06–20/ 267-6418; E-mail: soltesz.judit@fszk.hu

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató 
Központ azt javasolja: ha valaki e-mailt küld, a leg-
egyszerűbb az önkormányzat oldaláról 
letölthető adatlapot kitölteni. Arra is 
kérnek mindenkit, hogy a támogatás 
lehetőségéről tájékoztassa a környezeté-
ben lévő fogyatékkal élő személyt!

Fogyatékkal élőket 
támogat 
az önkormányzat

Módosították a gyógyászati segédeszközökről szóló 
rendeletet, így bizonyos gyógyászati segédeszközöket 
innentől elektronikus vény formájában is lehet rendelni. 
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térnek (EESZT) köszön-
hetően a fokozottan veszélyeztetett, krónikus betegségekben szen-
vedők kevesebb személyes kontaktussal és papírmentesen juthat-
nak hozzá az eRecepten rendelt, nélkülözhetetlen termékekhez. A 
papírmentes kiváltás egyelőre csak a patikákban lehetséges, valamint 
a hagyományos, papíralapú recept felírási lehetősége is megmarad, 
amelyek továbbra is egyaránt kiválthatók a gyógyászati segédeszközö-
ket forgalmazó üzletekben és a patikákban. 

A fejlesztés első fázisa jellemzően az olyan termékeket, kötszereket, 
cukorbetegségben szenvedők segédeszközeit (vércukorszint-mérés és 
inzulinkezelés eszközei), gyógyászati segédeszközöket érinti, ame-
lyek nagy részét eddig is a patikákban váltották ki. A jövőben tovább 
bővülhet az eReceptre írható GYSE termékek köre.

Gyógyászati 
segédeszközök eRecepten

Búcsúzunk
Súlyos betegség következtében 47 évesen elhunyt kerületünk dísz-
polgára, Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és 
világbajnok vízilabdázó, 2013 és 2016 között a férfi vízilabda váloga-
tott szövetségi kapitánya, a vizes sportágak halhatatlanjainak tagja. 

Benedek Tibor Budapesten született, 1972. július 12-én, édesapja Benedek Miklós 
színművész. Erzsébetvárosban nőtt fel, a Rottenbiller utcai általános iskolába járt. 
Erzsébetvárosi lakos volt akkor is, amikor bekerült az olimpiai csapatba. Gerincprob-
lémái miatt kezdett úszni, de unalmasnak találta, így került kapcsolatba a vízilab-
dával. A KSI-ben kezdett, majd az UTE-ben ért el komoly nemzetközi sikereket 
is. 1991-ben a Testnevelési Főiskolán edzői oklevelet szerzett, 2006-ban pedig a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán vette át diplomáját. 
Sydneyben olimpiai aranyat nyert a válogatottal, ezt 2004-ben és 2008-ban is sikerült 
megismételni. 2013-ben nevezték ki a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi ka-
pitányává, és még abban az évben világbajnokok lettünk. 2016 októberétől a Magyar 
Vízilabda Szövetség elnökségi tagjává választották. 

Benedek Tibort Erzsébetvároshoz kötődő lokálpatriotizmusáért, több évtizeden át 
kifejtett kimagasló sportteljesítményéért 2011-ben Erzsébetváros Díszpolgára címmel 
tüntették ki. Benedek Tibort az Erzsébetvárosi Önkormányzat saját halottjának tekinti.

„Mégis, ha legvégül össze kellene 
foglalnom a sikereim okát, 

csak annyit mondanék, 
hogy mindig én akartam jobban. 

Ez az én tehetségem.” 
Benedek Tibor 
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ERÖMŰVHÁZ

A hatályos egészségbiztonsági szabályo-
zásnak megfelelően, fokozatosan visszatér 
az élet az ERöMŰVHÁZ intézményeibe. A 
közösségi médiában kínált videótartalmak 
mellett, egyelőre kizárólag a szabadtéri 
tereket használva a Wesselényi17 és a K11 
Művészeti és Kulturális Központ (Király 
utca 11.) udvarán június végén már rendez-
vények várják az érdeklődőket. 

• Június 23-án MeseTerápia felnőtteknek 
Boros Lucával a K11 udvarán (max. lét-
szám 15 fő)

• Június 24-én Kortárs táncóra a szabad-
ban. Improvizációra, szabad mozgásra 
épülő közös tánc Grecsó Zoltán vezeté-
sével a K11 udvarán (max. létszám 35 fő)

• Június 27-én és 28-án Tekerem szere-
lem – Bringaszerelő műhely, elmélet és 
gyakorlat az RK Bikes Kálmánjával a Wes-
selényi17 udvarán (max. létszám 15 fő)

Júliusban 4 különböző témájú napközis 
táborral várják a gyerekeket a Wesselé-
nyi17-ben: KézMűvész, Játsszunk színházat!, 
TársasJáték, Öko-tábor. Részletes informá-
ció honlapjukon: www.k11.hu, www.w17.hu 

Ültetett szabadtéri rendezvényekre újra 
bérelhető – maximum 35 főig – a K11 
udvara! További információ: titkarsag@
eromuvhaz.hu.

Júniusi történetek
Öt olyan dolog is történt júniusban, amelyre érdemes bővebben 
emlékeznünk, miközben egyik esemény sem rengette meg a világot. 
Számunkra, erzsébetvárosiak számára a legfontosabb, hogy 153 év-
vel ezelőtt, június 8-án koronázták meg Erzsébet királynét a budavá-
ri Nagyboldogasszony-templomban.

Erkel Ferenc, aki mindössze egyetlen 
óra alatt lett készen a Himnusz megzenésíté-
sével, 1844. június 15-én nyerte meg a Kölcsey 
versének megzenésítésére kiírt pályázatot. 
Kevesen tudják, hogy nem egy, hanem két 
változatot készített, egy kórus-zenekari verziót 
és egy sokkal későbbi, aláírt, négyszólamú 
kórusváltozatot. A tíztagú bizottság, benne Vö-
rösmartyval és Szigligeti Edével, egyhangúan 
választották ki Erkel művét. 

   A John Pemberton 
amerikai gyógyszerész által 
feltalált Coca-Cola 1967-ben a 
BNV-n mutatkozott be először, 
akkora érdeklődés mellett, hogy 
a rendőröknek kellett rendet 
tenniük, majd az üdítőt 1968. 
június 27-én elkezdték árusítani 
a közértek.

A Magyar Rádió 1959. 
június 30-án kezdte sugározni 
leghosszabb sorozatát, a Szabó 
családot, egy angyalföldi család 
életéről. Az ötletadó, Liska Dénes 
szappanoperája 48 éven át volt 
jelen az éterben, utolsó adását 
2007. május 21-én sugározták.

Június 23-áról 24-ére virradó 
éjszaka Szent Iván éjszakája, vagy más 
néven nyárközép éjszakája. Bár eredetileg 
pogány ünnep volt, ma Keresztelő János 
egyházi napjához és Szent Iván (azaz Ke-
resztelő János) névnapjához kötődik, ekkor 
van az év legrövidebb éjszakája. Ezen a 
napon az emberek nagy tüzeket raktak, 
hogy elűzzék a sötétséget, ekkor kezdődik 
a csillagászati nyár is.

Kultúra – szabadtéren
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Kimaradt, de nem elmaradt
Kerületünk egyik legrégebben, 1991 óta működő kiállítóhelyén, a MAMÜ galéri-
ában (Damjanich utca 39.) most már évek óta havonta új tárlat nyílik. A járvány 
miatt csupán egyetlen kiállítás maradt el!

Természetesen semmi tévedés, járvány ide vagy oda, a MAMÜ makacsul ragaszkodik hagyomá-
nyaihoz, sorra nyitotta új kiállításait, igaz mindezt az online térben. A MAMÜ március óta két 
kiállítást is „nyitott”, A kimaradt Flasbach és Off/On címmel. Az előző Bartus Ferenc, utóbbi 13 
művész közös tárlata. A megnyitókat olyannyira komolyan vette a galéria, hogy mindkettőhöz 
virtuális megnyitó is készült. 

Bartus Ferenc a helyzetre való tekintettel megváltoztatta kiállításának címét, amely így arra utal, 
hogy a tárlatot megrendezték ugyan, de a közönség személyesen sajnos nem részesülhet a címben 
említett élményben. Bartus képei egy pszichedelikus vizuális élményre, vagyis időutazásra invitál-

ják a látogatókat. Az esemény alapkoncepciója utalás egy „időutazásra”, amikor véletlenszerűen visszatérünk egy olyan életesemény 
vagy érzés képi lenyomatára, ami fontos lehetett abban a pillanatban számunkra. A kiállításhoz készült digitális média lehetőséget 
nyújt egy virtuális flashback eléréséhez. Az Off/On című közös tárlat lényegében nem más, mint kérdésfeltevés. A képzőművészek a 
bezártság alatt elgondolkodtak a művészeti szcénában zajló harcról, feloldhatatlan ellentétekről, illetve lehetséges alternatívákról. A 
válaszoknak azonban a képek nézőiben kell megszületniük. Az alkotások a galéria honlapján tekinthetők meg: https://mamuso-
ciety.wordpress.com/

Nyugalmat keresőknek
Várdai István csellóművész, a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti vezetője néhány éve lemezre ját-
szotta Bach összes csellószvitjét. Várdai a hat művet tavaly a Zeneakadémián egyetlen este játszotta el a 
közönségnek. Bach, aki vitathatatlanul a zene alfája és omegája, egyfajta kiindulási alap, akire sokan a 
zenei tökéletesség mintaképeként tekintenek. Ő volt az, aki mindent összegyűjtött az előző évszázadok 
zenei tudásából, és mindebből egy tökéletesen újat és egyedit hozott létre. Ha a lakásban nyugalom-
ra vágyunk, vagy akár csak arra, hogy munka közben békesség vegyen körbe bennünket, érdemes 
meghallgatni Bach hat csellószvitjét Várdai előadásában. Ehhez nem kell mást tenni, mint a YouTube 
keresőjébe beírni Várdai István és Bach nevét. Ha van olyan ismerősünk, akinek megvan, érdemes 
kölcsönkérni Jens Johler A világ hangolása – Bach ifjúsága című könyvét is. 

Szívből jövő szerenádok
Budapesti Fesztiválzenekar : Március óta a kultúrára és szórakozásra éhes közönség maximum otthon hallgathatott koncertfel-
vételeket. A Budapesti Fesztiválzenekarnak azonban támadt egy zseniális ötlete: ha az emberek nem mehetnek el meghallgatni a 
koncerteket, a koncertezők mennek az emberekhez. Június folyamán 200 házba látogattak el  a fővárosban, köztük több kerületi 
társasházba is, hogy ingyenes szerenáddal dobják fel a mindennapokat. A koncertekre a Fesztiválzenekar email címén lehetett 
jelentkezni.  A 10-15 perces ingyenes szerenádot ablakokból, erkélyekről, gangokról hallgathatták a kerületiek, a zenekar tagjai 
öt Damjanich, két Dembinszky, egy Marek és egy Murányi utcai házban adtak koncertet.  Hogy ne gyűljön össze nagyobb cső-
dület a koncertekre, ezért az alkalmakat nem hirdették meg, csak az adott ház lakóinak szóltak. 

https://mamusociety.wordpress.com/
https://mamusociety.wordpress.com/
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– Mit csinál pontosan a Bélyegmúzeum művészeti vezetője?
– Tekintettel arra, hogy a múzeumban nem dolgozunk sokan, egyszemélyben koor-

dinálom az intézmény mindennemű vizuális megjelenését plakátokon, sajtóhirdetése-
ken, valamint én álmodom meg a múzeum kiállításainak látványvilágát. 
– Honnét ered a vonzódása a bélyegek iránt?

– A Pénzjegynyomdában 1987-ben bankjegytervezőként kezdtem a pályámat. A 
Pénzjegynyomda grafikai iskolája héthatáron túl is nevezetes iskola volt, ahonnét elég 
sok bélyegtervező grafikus indult. Az első bélyegsorom az 1990-es olaszországi labda-
rúgó-világbajnokságra készült. 
– Hány bélyegtervező művész dolgozik Magyarországon?

– Nagyjából ötvenen vagyunk. 
– Milyen helyet foglal el Magyarország a világ bélyegtervezői között?

– Európában, minden szerénytelenség nélkül állíthatom, a legjobbak között vagyunk. 
– Manapság Magyarországon hány különböző bélyeg jelenik meg?

– Évente 35 és 45 közötti különféle bélyegfajta. Hozzá kell tennem, hogy Magyar-
országon élő személyről nem jelenhet meg bélyeg, míg más országokban uralkodók, 
neves sportolók előtt még életükben tisztelegnek egy bélyeg kiadásával. 
– Miért keltheti fel egy bélyeg annak a figyelmét, aki csupán annyit tud róla, hogy 
borítékra kell ragasztani?

– Ha már Erzsébetvárosban vagyunk, például híres az erzsébetvárosi zsidó művészet, 
amelyekről rengeteg gyönyörű magyar bélyeg jelent meg. Szintén fontos lehet az erzsé-
betvárosi személyek motívumgyűjtése, hiszen nagyon sok író, költő, neves előadó, tudós 
kötődik a kerülethez, akikről szintén szép számmal jelentek meg bélyegek. Majdnem ki-
hagytam Erzsébet királynét, mint a kerület névadóját, akiről szintén csodálatos bélyegek 
jelentek meg. Minden erzsébetvárosi találhat olyan bélyegeket, amire büszke lehet. 

A laterna magicától 
a 3D-s diafilmig
Kevesen tudják, de az erzsébetvárosi, 2015 
óta Art+Cinema néven működő artmoziban 
található az ország legnagyobb diafilm-
gyűjteménye. Bíró Ferenc magángyűjtő 
Európában egyedülálló diafilmgyűjtemé-
nye kapott itt méltó helyet. A gyűjtemény, 
harmincéves kutató- és gyűjtőmunkájának 
gyümölcse, 4443 diafilmből áll, ebből 1200 
tételt digitalizáltak is: egy része az OSA-Ar-
chívum közreműködésével létrehozott 
virtuális diamúzeumban tekinthető meg. 
A diafilmről a többségnek némi nosztalgi-
ával általában a mesefilmek jutnak eszébe. 
A gyűjteményben azonban korántsem 
csak gyerekeknek szóló filmek vannak. Sőt, 

többségben van az ismeretterjesztő anyag, 
vagy tudományos, iskolai oktatóanyagok. 
Szép számmal vannak propagandafilmek, 
sorozatok is. A diafilmmúzeum bármikor, 
bármelyik napon látogatható, egyetlen fel-
tétel, hogy előre be kell jelentkezni az orib.
ferenc@gmail.com vagy a diafilmmuze-
um@osaarchivum.org címen.

100 éve történt 
Erzsébetvárosban
„A főkapitányság detektívjei szombaton 
az Erzsébetvárosi demokrata körben, a já-
tékosok ellenőrzése alkalmával öt bankot 
foglaltak le, mert tiltott szerencsejátékot, 
makaót és ramslit játszottak. A detektivek 
5090 koronát foglaltak le.”
Nemzeti Újság 1920. január 06.

FŰSZERÜZLET Erzsébetváros legnagyobb 
forgalmú utcájában 100.000 koronáért 
eladó. „Soló” Király-utca 87.
Pesti Hírlap, 1920. augusztus 19.
 
„(Amikor a primadonna mulat.) Hetek 
óta a Royal-szállódában lakom, …de 
még egyszer sem aludtam ki magamat. 
Itt lakik szépségéről híres primadonna, 
… Hol éjjeli zenét adnak a művésznőnek, 
hol pedig a cigánnyal felvonulnak a mű-
vésznő lakosztályába, ahol reggelig tart a 
mulatság. … az ünnepségek oly lelkesek 
és főképpen oly zajosok, hogy a szálloda 
lakói nem tudnak aludni.”
Magyarország 1920. november 4. 

Világutazó bélyegtervező

Elekes Attila André 
bankjegy- és bé-
lyegtervező grafi-
kusművész, világ-
utazó fotográfus, 
a Bélyegmúzeum 
művészeti vezetője. 
Bélyeget és min-
denféle filatéliai 
kiadványt 1990 óta 
tervez. Eddig közel 
180 bélyege jelent 
meg itthon és kül-
földön. 

Fogadás 100 éve
Az egyik legjobb elfoglaltság az olvasás, például Agatha Christie 
legelső megjelent könyvét, A titokzatos stylesi esetet. A mű állítólag 
egy fogadásnak köszönhetően született, a tét az volt, hogy az 
olvasó egészen az utolsó oldalakig még csak ne is sejtse, ki lehet a 
gyilkos. Ma már furcsának hat, de az első világháború éveiben írt 
regényt több könyvkiadó is visszautasította, végül New Yorkban 
jelent meg 1920-ban, éppen száz éve. A fogadás eredményéről 
nincs tudomásunk, de fogadok, hogy Christie megnyerte. A kötet 
majdnem kétezer példányban fogyott, és azonnal híressé tette író-
ját, aki ekkoriban a torquayi kórház gyógyszertárában dolgozott. Ez 
az első regény, amelyben színre lép a híres bajuszos belga, vagyis 
Hercule Poirot. A kötetet magyarul először a Kaland Könyvkiadó 

adta ki 1943-ban Poirot mester címmel. 

mailto:orib.ferenc@gmail.com
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2020. JÚNIUS     Erzsébetváros    35

KULTÚRA

A kultúra házhoz megy!
Az ERöMŰVHÁZ szervezésében házhoz megy a 2003-ban alakult, kizárólag 
harsonásokból álló Four Bones Quartet. Az első társasházi koncertek már le is 
zajlottak. A tapasztalatokról Gyetvai Pétert, a quartet egyik tagját kérdeztük.
– Kihívás egy ilyenfajta furcsa gangkoncert az együttes életében, egyáltalán csináltak már hasonlót?
– Minden koncertre kihívásként tekintünk. Az együttes 2003 óta létezik, az elmúlt 17 évben 
nagyon sok helyen jártunk már Európában és a világban. Németországban például rendszeresen 
koncertezünk. Minden koncert új élményeket tartogat. Az elmúlt hónapok fényében egy pesti 
bérház udvarán koncertezni pedig egészen speciális helyzet a teljesen szokatlan környezet miatt. 
– Milyen volt a fogadtatás, mit tapasztaltak?
– Mi sem tudtuk pontosan, mire számíthatunk majd, de mindenütt szívet melengető fogadtatás-
ban volt részünk. Hozzáteszem, elég nehéz nem meghallani egy harsona hangját, főképpen egy 
bérházban. Korosztálytól függetlenül nagyon sokan voltak, végig álltak a gangokon, szerettek 
bennünket, és nagyon hálásak voltak. Többször is megesett, bekiabálták, hogy köszönjük szépen. 
– A repertoárjukból játszottak, vagy külön készültek az alkalomra?
– Mondhatnám, hogy is-is, de nagyon készültünk. Könnyedebb, lendületesebb darabokat vá-
lasztottunk. Egy Palya Beától kapott bolgár népdalt, a csapat egyik tagjának, Magyar Péternek 
Budapest című szerzeményét és sanzon darabot játszottunk, amit nekünk írtak. Megpróbáltunk 
egy vidám, színes csokrot összeállítani. Felemelő közösségi élmény volt. De az a legcsodálatosabb, 
hogy örömöt adhattunk az embereknek.
A teljesen ingyenes egyedi gangkoncert-sorozat tovább folytatódik, a társasházak jelentkezését a 
w17@eromuvhaz.hu e-mail-címre várják. A kéréseket beérkezési sorrendben fogják teljesíteni. A 
koncertek alatt az aktuálisan érvényes járványügyi szabályokat természetesen be kell tartani.

Kiszámítha-
tatlan karma

A kerületünkben élő Gál 
Szabolcsnak most jelent 
meg első regénye Star Sky, 
Csillagok útja címmel. A 
kötet borítóját Pálfi Balázs 
festőművész készítette, 
kifejezetten a regényhez. 
A történet első része a 
viktoriánus Angliában ját-
szódik, és a középpontban 
a helytörténész Catherine 
és a könyvelő Thomas kap-
csolata áll, de van benne 
politika, korrupció, akció 
is. 164 évvel később Buda-
pesten találkozik egymás-
sal a projektmenedzser 
Tamás és az idegenvezető 
Carolina. A múlt és a jelen 
szálai összefonódnak, a 
kérdés, vajon megszakít-
ható-e a negatív karma. 



Díjat kapott a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga
A műemléki világnap alkalmából az ICOMOS (Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Taná-
csa) nemzetközi műemlékvédelmi szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága idén is díjakat hirdetett. A 
műemlékvédelmi civil szakmai szervezet az év legsikeresebb műemlék-helyreállításainak adományo-
zott ICOMOS-díjjal ismerte el a fővárosi Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga helyreállítását, az épület 
példaértékű restaurálásáért, centrális terének kulturális hasznosításáért. Az épület, amely 1873-ban 
készült el Otto Wagner tervei szerint, sok évtizedes hányattatás és több évig tartó felújítás után nyer-
te el ismét eredeti formáját, jelenleg a belső berendezése van folyamatban.
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Kitüntették az 
erzsébetvárosi rendőröket

Május 22-én hajnalban két társaság keveredett vitába a Deák 
téren; a 18. születésnapját ünneplő Cs. Krisztián a gyanú szerint 
több késszúrással végzett a 21 éves Gergellyel és a 16 éves Lász-
lóval. A verekedésben aktívan részt vett az az ikerpár, a 19 éves 
J. Marcell és J. Dániel is, akiket szintén előzetes letartóztatásba 
helyeztek. Az ügy nagy port kavart. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság perceken belül azonosí-
totta és elfogta a három férfit, akik közül a kést használót több 
emberen elkövetett emberölés, két társát csoportosan és felfegy-

verkezve elkövetett garázdaság miatt hallgattak ki gyanúsított-
ként, majd előterjesztették a letartóztatásukat.

Kevesen tudják, hogy mindhárom gyanúsítottat erzsébetvá-
rosi rendőrök fogták el. Szabó Bence társával, Eszter Józseffel 
aznap hajnalban átfésülte a környéket, és a Nyugati téren, a 
villamosmegállóban, Iványi Máté pedig a Ferenciek terén fogta 
el a gyanúsítottakat. Az országos rendőrfőkapitány dicséretében 
és pénzjutalomban részesítette a rendőröket, a szakszerű és 
gyors intézkedés elismeréséül.

A Deák téren történt késelés gyanúsítottjait három erzsébetvárosi rendőr fogta el. A budapesti rendőr-
főkapitány dicséretben és pénzjutalomban részesítette őket.

ESZTER JÓZSEF 
r. főtörzsőrmester 

2009. májusában szerelt fel. 
2017 óta dolgozik a Budapes-
ti Rendőr-főkapitányság VII. 
kerületi Rendőrkapitánysá-
gán körzeti megbízottként.

IVÁNYI MÁTÉ 
r. főtörzsőrmester 

2010 óta rendőr, jelenleg a Bu-
dapesti Rendőr-főkapitányság 
VII. kerületi Rendőrkapitányság 
Rendészeti Osztályán dolgozik 

baleseti helyszínelőként. 

SZABÓ BENCE 
r. főtörzsőrmester 

Gyerekkora óta rendőr szeretett 
volna lenni. 2011-ben kezdett 

dolgozni a Budapesti Rendőr-fő-
kapitányság VIII. kerületi Rendőr-
kapitányságán. 2015-ben szerelt 
át a BRFK VII. Kerületi Rendőrka-

pitányságára, ahol jelenleg körzeti 
megbízottként dolgozik.

 



Az alig két és fél kilogrammos babát egy villamosmegállóban szülte meg édesanyja – közölte a rendőrség. 
Különleges szolgálatot tudhat maga mögött Papp Benjámin r. főtörzsőrmester és Berkes Alexandra r. őrmester, ugyanis a járókelők 
tőlük kértek segítséget egy erős fájdalmakkal küzdő, vajúdó nőhöz a Blaha Lujza téren. A két rendőr aktívan közreműködött a baba 
megszületésnél. Hamarosan a helyszínre érkeztek a mentők, és a SOTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájára szállították a babát és 
anyukáját. A 36. hétre született, 2444 gramm súlyú és 47 cm hosszú kisfiú a Noel nevet kapta. Ő is és édesanyja is jól van.

Kisbabát segítettek világra a Blahán



Az utóbbi időben kétszer is elő-
fordult, hogy az erzsébetvárosi 
rendőrök házkutatást tartottak 
kábítószer-kereskedőknél, ami-
kor megjöttek a vevők. 

Az első eset közúti intézkedéssel indult; a 
BRFK járőrei június 2-án az Izabella 
utcában megállítottak egy 
autót, amiben marihuána-
szagot éreztek. Átnézték 
a három utas csomag-
ját és ruháikat; az 
egyikük, a 35 éves C. 
Dániel táskájában – és 
később a lakásában 
is - több kábító-
szergyanús anyagot 
találtak. Az autóban 
ülő két másik férfiről 
kiderült, hogy drogoztak. A 
járőrök mindhármukat elfogták. 
A nyomozás eljutott Sz. Balázshoz, akitől 
a kábítószer származott. Az erzsébetvárosi 
nyomozók a BRFK Bűnügyi Bevetési Osz-
tály és a Kábítószerbűnözés Elleni Osztály 
munkatársaival közösen egy Murányi 
utcai lakásban el is fogták Sz. Balázst. Az 
ő lakásán is marihuánát, a kábítószer érté-

kesítéséhez használt precíziós mérlegeket 
és készpénzt találtak.

Az akció ideje alatt az egyik vevő is 
megjelent a lakásnál, aki az ajtót nyi-
tó nyomozótól szeretett volna drogot 
vásárolni. Hasonló eset történt egy héttel 
később: egy Jósika utcai dílerlakásban 

razziáztak a rendőrök, ahol több, mint 
hárommillió forint értékű ká-

bítószert találtak. 3 vásárló 
is becsöngetett közben, 

akik nem foglalkoztak 
a társasház előtt álló 
rendőrautókkal. 

A második eset-
ben kiderült, hogy 
egy fiatal pár árulta a 

kábítószert; lakásukban 
készpénzt, kábítószert, az 

árusításhoz szükséges esz-
közöket és az eladásokról ve-

zetett naplót is találtak a rendőrök. 
Miközben a lakásban kutattak, a társasház-
nál három vásárló is megjelent, akiknek 
a kapu előtt álló rendőrautók sem voltak 
gyanúsak, felmentek a lakásba kábítószert 
venni, ahol már csak a rendőröket találták. 
A három férfit mintavételre előállították a 
kerületi rendőrkapitányságra. 

A díler helyett 
a rendőrök nyitottak ajtót
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A nyári időszakban kedvelt fürdőzés 
rengeteg bosszúságot okozhat, ha nem 
tesszük meg a tőlünk elvárható óvintéz-
kedéseket. 
A védekezés legjobb módszere a megelő-
zés – közölte a rendőrség. 
Mielőtt járművüket a parkolóban hagyják, 
győződjenek meg arról, hogy a járműben 
látható helyen nem hagytak semmiféle 
tárgyat, ami csábíthatja a tolvajt. 
A strandon, nyaralóhelyen értékeiket 
helyezzék el értékmegőrzőbe, a csomag-
jaikat ne hagyják őrizetlenül.
A strandolásra értékes tárgyakat ne 
vigyenek magukkal.
A nyári szabadságolások miatt a laká-
sokra, családi házakra, nyaralókra mind 
a természet, mind a betörők komoly 
kockázatot jelentenek. A betörések ellen 
az előrelátás a leghatékonyabb fegyver, 
ezért fontos, hogy gondoskodjanak ingat-
lanuk megfelelő zárhatóságáról. Mivel a 
kockázatokat teljesen lehetetlen kizárni, 
ezért kössenek megfelelő biztosítást is.
Amennyiben mégis betörtek, vagy betö-
résre utaló jeleket fedeztek fel, úgy ha-
ladéktalanul értesítsék a rendőrséget az 
ingyenesen hívható 112-es hívószámon.

Leszakadt az ég Budapesten
A Budapestet is érintő viharos időjárás miatt fél óra alatt 
több mint hetven helyszínre riasztották a tűzoltókat – kö-
zölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Június 14-én nagy erejű széllökésekkel és felhőszakadással érkezett meg a 
vihar Budapestre. Erzsébetvárosban jég is esett, az Izabella utcában pedig 
bokáig-térdig állt a víz. Volt, ahol a jég annyi ideig megmaradt, hogy szinte 
téli látványt kölcsönzött az utcáknak.

Az Akácfa utca 6.-ban leomlott a tűzfal egy része. A tűzoltóknak a kidőlt 
fák és a leszakadt ágak eltávolítása, illetve megrongált épületrészek adtak 
folyamatos munkát; több, mint 350 riasztást kaptak a vihar miatt.

A Nyugati téren vízeséssé változtak az aluljáróba vezető lépcsők. Beázott 
a 4-es metró Móricz Zsigmond téri megállója. Fa dőlt keresztben az Alkot-
mány utcára, több BKV-járat leállt időszakosan. Elsősorban villamosok, 
illetve a 70-es és a 78-as trolik közlekedése szünetelt.

Tippek a biztonságos 
strandoláshoz



38    Erzsébetváros     2020. JÚNIUS

KULTÚRA

JÁTÉK ÉS VERS

Kvíz • Az ERöMŰVHÁZ májusban Erzsébetvárosi kvíz 
címmel játékot indított mind az öt Facebook profil-
ján. 7 fordulóban 7 tematika szerint 3-3 kérdést kaptak 
Erzsébetvárosról vagy a kerülethez kötődő személyekről, 
érdekességekről a játékos kedvű nézők. A legügyesebbek 
között napi nyereményként vásárlási ajándékutalványo-
kat, valamint egy fődíjat is kisorsoltak.

Verspályázat • Júniusban a Wesselényi17-ben lévő Négy-
szoba Galéria többfordulós verspályázatot hirdetett 35 
évnél fiatalabb, önálló verseskötettel nem rendelkező 
alkotók számára. A pályázat négy körből áll: június folya-
mán minden hétfőn egy-egy új feladatot írnak ki a Ga-
léria oldalán, amelyek alapján a pályamunkákat várják. 
A négy hét összesített eredményéből áll össze a végső 
sorrend. A zsűri tagjai: Ferencz Mónika költő, műfordító 

és Závada Péter költő, drámaíró.

Az Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ, vagyis az ERöMŰVHÁZ valamennyi intézménye
júniusban még továbbra is az online térben érhető el. Előtérben a lelki egészség, az irodalom, 

a környezettudatosság, a mozitörténet és a beszélgetések. 

KULTÚRA SOK RÉSZBEN

A K11 Művészeti és Kulturális Központ az intéz-
mény újranyitásáig Facebook-oldalán videóival 

kárpótolja kitartó közönségét. Júniusban a lelki egész-
ség kerül előtérbe, hiszen talán ezen a területen kell 
most, a kényszerű bezártság után a legtöbbet segíteni 
az embereknek. Naponta újabb videókkal jelentkeznek, 
bármikor be lehet csatlakozni a sorozatok nézésébe. 
Júniusban Pszichowellness sorozat  is indul. A testet és 
a lelket egyszerre ápolja az elsősorban gyermekeknek 
szóló, ötrészes „Jóga suli mini tanfolyam”, melyekben 
kicsik és nagyok játékosan és vidáman ismerkedhetnek 
a jógagyakorlatokkal. Már a videók címei is izgalma-
sak: Pörögjünk fel! – Állatkerti jóga parti – Ez kész 
cirkusz! – Üdvözlet Indiából! – Irány a tenger! Ho-
gyan kezdjük újra az életünket? Mi történt a családok-
ban a karantén alatt? Bácskai Juli pszichológus hetente 
jelentkezik, a nézők akár kérdezhetnek is. 

Júniusban a Wesselényi17 virtuális színpada iro-
dalommal, zenével és környezettudatos életmódra 
szoktatással telik meg. Ismert és népszerű kortárs írók 
ajánlanak nyári olvasnivalót. Kiss Judit Ágnes a legki-
sebbeknek, Molnár Krisztina Rita a kisiskolásoknak 
ajánl olvasnivalót, Nógrádi Gergely „fiús” könyveket, 
míg Nyáry Krisztián „lányos” szerelmes könyvekkel 
érkezik. Dragomán György nem csupán kiváló író, de 
remekül főz: saját Gasztro-meséiből kapunk ízelítőt 
négy „tételben”. A zenei programok ebben a hónapban 
a könnyedebb vizek felé veszik az irányt. A Firkin ze-
nekar készít otthon, fotelből hallgatható koncertet, míg 
Borbély Mihály a jazz improvizáció világába viszi né-
zőit videójával. Tovább folytatódik a „zöld” szemléletre 
nevelő sorozat Szebenyi Péterrel. Júniusban aktuális 
témák kerülnek terítékre: hogyan nyaraljunk, hogyan 
strandoljunk, és hogyan éljünk tudatosabb minden-
napokat nyáron? Hangolódunk a következő havi 
Műanyagmentes Júliusra! Király Ágnes, a FerMentor 
blog szerzője bevezet minket a fermentálás alapjaiba, 
amely nem csupán a savanyúkáposztát jelenti? A videó 
alapján elkészíthető több, idénygyümölcsökből és 
növényekből álló szénsavas üdítőital!

A Pesti mozi kiállításról Saly Noémi beszélge-
tett Hamvas Leventével, a kiállítás kurátorával. 
„Csak egy kis emlék” – magyar filmtörténet 

filmdalokban és a legendás mozik történetei Kelecsényi 
László filmtörténész elbeszélésében három részben 
péntekenként. Kézműves fotótechnikákat bemutató 
négyrészes videósorozat indult Vékás Magdolna veze-
tésével. Folytatódik a májusban útjára indított tizenegy 
részes mozi- és filmtörténeti filmsorozat, a Tűnt idők 
mozija, amelynek rendezője Csukás Sándor. A sorozat 
darabjaiból havonta négy részt vetítenek le.

Június 17-től minden szerdán Szunyogh Szabolcs: 
Nők a Bibliában című, négyrészes előadás-soroza-
tát láthatják. Borgula András A nagy világon e kívül 
címmel indít négyrészes sorozatot csütörtökönként, 
amelyben Kanadában, Finnországban, Izraelben és 
Németországban élő magyar zsidókkal beszélget az ott-
honról és minden más érdekességről az itthon, otthon 
témában. Gerendás Péter június 28-án, vasárnap ad a 
Csányi5 követőinek koncertet a Facebookon.
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Sok egyéb ágazathoz hasonlóan, kiszolgáltatott helyzetbe kerültek azok 
az emberek, akiknek a színházak adnak munkát, tehát nem csupán a 
színészek, de a színházi háttéremberek is. Több szervezet tett azonnali 
intézkedéseket, hogy saját forrásból és gyűjtésekből befolyt támogatá-
sokból segítsék az előadóművészeket és a háttérszakmákat. 

A SZÍNHÁZI SZOLIDARITÁS ALAP ALAPÍTVÁNY célja, hogy olyan művészeknek nyújtson 
támogatást, akiknek nincs állandó szerződésük kőszínházi vagy egyéb intézménnyel, és az 
elmaradó előadások miatt minden várt bevételüktől elesnek. (www.facebook.com/szinhaziszo-
lidaritasialap)
A FÜGGETLEN ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG (FESZ) a Színházi Szolidaritási Alap mun-
kájával összehangolva színházi alkotóművészek és valamennyi színházi háttérmunkás jövede-
lempótló támogatását szervezi. A Segélyalap az Örkény Színház januári adományából 4 millió 

forintos keretösszeggel indult. (www.fesz.org)
AZ ELŐADÓMŰVÉSZI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET (EJI) a rendkívüli szociális támogatásra 90 

millió forintot különített el. (www.eji.hu)
AZ ARTISJUS pályázati alapon biztosít szociális támogatást a jelentős szerzői életművel rendelkező 

könnyűzenei szerzőknek. Az Artisjus szorosan együtt dolgozik az EJI-vel, egyeztetik a kérelmeket 
annak érdekében, hogy minél több rászoruló művész kaphasson segítséget az egyik vagy a másik 

egyesülettől. (www.artisjus.hu)
A SZÍNHÁZI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE SEGÍTSÜNK ALAPÍTVÁNYÁT 1996-ban Pécsi Ildikó hozta 
létre a munkanélküli és nehéz szociális helyzetben lévő szakszervezeti tagok megsegítésére. A szak-

szervezet elnöksége felhívást tett közzé, hogy akinek módjában áll, bármily csekély összeggel is, támo-
gassa az alapítványt. (www.komedias.hu)

2020SOLIDARITY
Május 20-án startolt a 2020Solidarity elneve-
zésű kampány, amely a Trafó Galéria és a Fiatal 
Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) közös 
akciója. A július 1-ig tartó kampánnyal az FKSE és a 
Trafó Galéria csatlakozott a nemzetközi képzőmű-
vészeti kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy 
a COVID-19 krízis nyomán nehéz helyzetbe került 
kulturális helyeket, közösségi projekteket és kiad-
ványokat támogassa.

A kampány számára több mint 50 neves képzőművész 
ajánlott fel plakátokat. A plakátok nyomtatásáról és Budapestre 
szállításáról a Between Bridges gondoskodik, a printek utáni 
teljes bevételt az eladó szervezetek számára ajánlották fel.

A kampányból befolyt összeg felét az FKSE működési költ-
ségeire, míg másik felét a Trafó Galéria jövő évadra tervezett 
kiállításaira és a felkért hazai képzőművészek tiszteletdíjára 
fordítja majd. A befolyt támogatásokon túl azt is remélik, hogy 
ez a közös kampány egy lépéssel közelebb vezet egy egymást 
támogató összefogáshoz is a hazai képzőművészeti szervezetek 
és intézmények között, amely nélkül a hazai képzőművészek 
pályakezdésének és pályán maradásának segítése és érdekképvi-
selete nem képzelhető el a jelenlegi bizonytalan helyzetben.

A plakátok A2 méretűek (59.4 x 42 cm), darabonként 17.700 
forintba (50 euró) kerülnek. A művészek által a kampányra 

felajánlott plakátok darabszáma nem limitált, de azok kizárólag 
a kampány végéig (2020. július 1.) érhetőek el. 

A plakátvásárlás összes technikai részlete megtalálható a 
Trafó Galéria oldalán: https://trafo.hu/trafo_galeria/2020so-
lidarity

Bajban az előadóművészek

https://trafo.hu/trafo_galeria/2020solidarity
https://trafo.hu/trafo_galeria/2020solidarity
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Zivataros évtizedek
A kántor lapunknak elmesélte, hogy az 
orgona beépítése eleve nem kezdődött sze-
rencsésen. A templom mocsaras területre 
épült, három évig nem is ajánlották az 
építészek, hogy beépítsék az orgonát.Végül 
1901-ben készült el, de csak 5 évet bírt ki 
és elnémult. Helyette egy harmóniumot 
állítottak be a templomba. A hangszert 
1909-ben átépítették, 1937-től 1996-ig mű-
ködött, aztán ismét elnémult. Időközben 
sem kímélték az évek: az 56-os forradalom 
alatt például az ablakokat kirobbantották, 
rengeteg belövést kapott az épület. 

– Rakusz Ferenc kántor feljegyezte, 
hogy amikor ablak nélkül üzemelt a 
templom, volt, hogy mínusz hét fokot 
mértek a karzaton; nyilván sem a fagy, 
a hóvihar sem tett jót a hangszernek – 
mesélte Melis Mihály. Hozzátette: négy 
évvel ezelőtt még az volt a koncepció, 
hogy az orgona lesz az utolsó, amit 
helyreállítanak, ha a templom kész lesz. 
Azonban pár éve engedélyt kért és kapott 
a plébánostól, hogy elkezdődhessenek a 
felújítási munkálatok, és a hívek adako-
zásából elindult valami. 

– 2 évvel ezelőtt kértem engedélyt a 
plébánostól, legalább takarítsuk ki az 
orgonát, hogy az a rengeteg malter, meg 
építőanyag, ami belekerült, ne károsít-
sa tovább. Csodával határos módon a 
sípoknak a templom felújítása alatt nem 
esett baja – mesélte a kántor, aki felhívta 
a figyelmet: óriási érték van fent a karza-
ton, 3 manuálos, 47 regiszteres orgonáról 
van szó. 

2 éve kezdődött a felújítás
– A nyári szünetben, az első évben lapá-
toltunk, sípokat kerülgettünk, ami nem 
egyszerű, mert az egészen kicsi sípoktól a 
hat méteresekig mindenfajta megtalálha-
tó az orgonán. Hat zsák maltert lapátol-
tunk ki – emlékezett vissza Melis Mihály. 
– Tavaly kezdtük el a sípokat ténylegesen 
megmenteni: letakarítottuk és azóta is ja-
vítjuk őket. A hangszert január óta építik 
újjá a szakemberek. 

Az orgona végül nagycsütörtök estéjén 
szólalt meg először billentyűről újra 
– pont amikor egyébként a katolikus 
templomokban az orgonák és a harangok 
elhallgatnak. 

– Ezt az érzést nem lehet szavakkal 
leírni. Sok ember többéves munkája van 
ebben az egészben. Fizikailag öt ember 
segített a közösségből, akik egyfolytában 
bujkáltak az orgona sípművei alatt – 
mondta a kántor, aki nem csak a kollégái-
nak, de a híveknek, a templomba járók-
nak, az összes adakozónak megköszönte 
a közreműködést. – Rendkívül sokan és 
sokat adakoztak. Ezért sikerülhetett az 
orgona ezen egységét részben megmente-
nünk. Azért részben, mert nem minden 
regisztert – sípsort – sikerült most felúj-
tanunk, de amit igen, ahhoz 70 évig nem 
kell hozzányúlni – közölte a kántor. 

Melis Mihálytól megtudtuk, hogy na-
gyon sok munka van még az orgonával, 
ugyanis három billentyűsorral rendel-
kezik, plusz a pedálmű; ebből pedig a 
harmadikat, az úgynevezett redőnymű-
vet sikerült megmenteni egyelőre. Ez 12 
sípsort tartalmaz. A pedálmű egy részét 
is megmentették, ahol a négy sípsorból 
egyelőre kettő tud megszólalni. A kántor 
megerősítette: a terv az, hogy az egész 
hangszert felújítják, de ez még évek 
kérdése. 

– Ha felújítjuk a hangszert, minden áldozatot fel kell vállalnunk – mondta lapunknak Melis Mihály kán-
tor, aki a Rózsák terei Szent Erzsébet plébánia orgonájának felújítását felügyeli. Két éve kezdődött a 
Rózsák terén az orgona felújítása, ami így áprilisban már működképessé vált. A jelek szerint még renge-
teg munka lesz vele: az 1200 sípból egyelőre 54 tud hangot adni. De ez is nagy csoda ahhoz képest, hogy 
az orgona egy részét a templom felújításából maradt törmelék borította két évvel ezelőttig.

26 év után ismét 
működőképes az orgona
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MILYEN VOLT 
AZ ELSŐ 
ISTENTISZTELET?
Bartha Tibor:
Megrázó volt az 
időszak, amikor 
minden bezárt. 
Sokat gondolkoz-
tam, hogy hogyan 
tudunk visszatérni 
a „normális” életbe. Na-
gyon felemelő érzés, hogy lehet 
látni, hogy van kiút. A templom 
is azt mutatja, a lezárt sorokkal, 
hogy valami elindult. Más lelkü-
lettel ülünk itt, mint otthon.

Kertész Rita:
Visszakerültünk 
abba, ami elvileg 
normális, de még-
sem az. Jól esett 
összejönni, gyüle-
kezni és az is, hogy 
a gyülekezet vezetése 
átgondolta, hogy biztonságosan 
vehessünk részt a szertartáson. 
Online annyira más, ennek mégis 
az együttlét a lényege. 

Evelin:
Furcsa volt, de jó 
volt, hogy újra 
itt lehettünk. 
Minden vasár-
nap igyekszünk itt 
lenni, és sokáig nem 
járhattunk. 

Rehorovszky Géza:
Örülök neki, hogy 
végre jöhetünk 
újra templomba. 
Az isten-élmény 
a monitoron nem 
jön úgy át, mint 
élőben. Kicsit szokatlan is 
volt, hiszen római katolikusként 
jártam először görögkatolikus 
templomban.  

Rodán András:
Csodálatosan 
éreztem magam, 
a pünkösd a 
kedvenc szertar-
tásom az évben. Ez 
hivatalosan az egyház 
születésnapja, és a Szentlélek 
kiáradásával kezdődött az egyház 
működése. Gyerekkorom óta ez 
a kedvenc liturgiám, a szó szoros 
értelmében lelkesít. 

Szinte az összes kerületi templom kinyitott 
május végén-júniusban. 

Az istentiszteleten való részvételre az aktuális 
gyülekezési feltételek érvényesek minden 
templomban: szájmaszk viselése, egymástól 1,5 
méteres távolságtartás, fertőtlenítés és szigorú 
ülésrend. A templomok az istentiszteleteket 
továbbra is a szokott módon közvetítették az 
interneten.

Június 7-én vasárnap délelőtt megnyitottuk 
Gyülekezeti termünket közösségi istentiszte-
letre – közölte a Gyulai Pál utcai Református 
Gyülekezet. A bibliaórákat még nem tartják a 
szokott rendben, viszont az istentiszteleteket 
továbbra is felveszik videóra, és fölteszik a hon-
lapjukra: www.refgyulai.hu.

Éppen pünkösdkor nyitott meg a Wesselényi 
utcai Baptista Gyülekezet és Közösségi Ház. 
„Örömmel készülünk és hívunk mindenkit a 
kijárási korlátozásokat követő istentisztelete-

inkre, melyek közül az első éppen csodálatos 
ünnepünkre, pünkösdre esik. Alkalmainkat 
2020. május 31-étől a továbbra is a szükséges 
óvintézkedéseket bevezetve tartjuk meg” – 
közölte az egyház. A Wessi külön kérése az a 
hívekhez, hogy a honlapjukon található űrlapot 
töltsék ki, annak érdekében, hogy megfelelően 
fel tudjanak készülni a testvérek fogadására. 
(http://wessi.hu)

Május 18-tól visszaálltak a nyilvános misék 
a Szent Erzsébet Plébániában, az online misék 
megszűnnek. – A misére bárki jöhet bármelyik 
időpontban, nincs korosztályhoz kötve – közöl-
te a templom. Bíboros atya közleménye szerint 
az idősek és a gyenge egészségűek továbbra is 
felmentést kaphatnak a vasárnapi szentmise 
látogatása alól, amennyiben jobbnak érzik 
otthon maradni. A szentmisék elején általános 
feloldozásban részesítik a jelenlévőket, szemé-
lyes gyónásra egyelőre nincs lehetőség.

Újra kinyitottak 
a templomok

Bibliákat vittek az idősotthonkba
A Mahanaim Gyülekezet vezető lelkésze, Kovás György és Szücs 
Balázs alpolgármester képes Bibliát juttatott el Erzsébetváros 
idősotthonokba, egyeztetve a Bischitz Johanna Humán Szolgáltató 
Központtal. – Bízunk abban, hogy a járvány elmúltával a nagyszülők 
és az őket meglátogató unokák együtt fogják forgatni a Bibilákat – 
fogalmazott az alpolgármester. 

Budapest-Fasori Refor-
mátus Egyházközség 
templomában tartotta 
ülését a Magyarországi 
Református Egyház 
Zsinata június 11-én. Ez 
a Magyarországi Refor-
mátus Egyház legfőbb 
döntéshozó testülete. 
Bogárdi Szabó István 
püspök a Zsinat idei 
első ülését megnyitó 
beszédében köszöne-
tet mondott minden-
kinek, aki ebben a 
rendkívüli időszakban 
mindent megtett, hogy 
az evangélium üzene-
tét átadja.

Református
zsinat

http://www.refgyulai.hu
http://wessi.hu


Ezzel a címmel gyűjt fotókat és történeteket a járvány idején hor-
dott szájmaszkokról a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum.

Manapság a jelen legfontosabb kelléke 
a szájmaszk lett. A Skanzen szerint 

ebben a helyzetben a maszkkészítés a 
tárgyalkotó népművészet kortárs vál-
tozata lett. Úgy érezték tehát, hogy 
ezt a folyamatot mindenképpen do-
kumentálniuk kell. A maszkkészítés 
ugyanis egyfajta élő népművészet 

lett. Arra kíváncsiak, kik és hol varr-
nak maszkot, azokat saját maguknak, a 

családtagoknak vagy a szélesebb közös-
ség tagjainak készítik? Milyen maszkok és 

milyen anyagból készülnek? És a legfontosabb: 
mi a maszk története? Azt kérik, hogy akinek van kedve írja meg 
történetét, küldje el maszkjának fotóját, amelyekből később egy 
virtuális gyűjtemény és kiállítás jön létre. A történeteket és a 
fotókat a maszk@skanzen.hu e-mail-címre várják.
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Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter, valamint Kovács 
Lotti és Szemenyei János a Madách Színház új bemu-
tatóiban! A Madách Színház világviszonylatban is új, 
rendkívüli bemutatókra készül. Igen, bemutató!

Az Erzsébet kör-
úti teátrum 2020. 
június 4-én mutatta 
be Carol Rocamo-
ra: Örökké fogd a 
kezem című művét, 
amelyet a szerző An-
ton Pavlovics Csehov 
és felesége, Olga 
Knyipper színésznő 
levelezése nyomán 
írt. A darab interne-
tes ősbemutatójának 
szereplői Nagy-Ká-
lózy Eszter és Rudolf 
Péter, a rendező 
Szirtes Tamás voltak. 
A különleges előadás 
helyszíne Nagy-Ká-
lózy Eszter és Rudolf 
Péter házaspár 
lakása, ahonnan élőben sugározták a bemutatót június 4-én 
színházi időben, 20.00 órakor, és a további előadásokat is, 
amelyeket június 5., 6., 9. és 10-én rendeztek meg, ugyancsak 
színházi időben, este 20.00 órai kezdettel. Az előadások minden 
alkalommal élők, egyszeriek és megismételhetetlenek voltak! 

A „Madách Színház élőben az Ön otthonában” sorozat kö-
vetkező darabját Bernard Slade: Jövőre veled, ugyanitt című 
1975-ben írt vígjátékát, Kovács Lotti és Szemenyei János előa-
dásában, Harangi Mária rendezésében, 2020. június 11-én, este 
20.00 órakor mutatták be. A további előadásokat június 12., 13., 
16., 17-én, este ugyancsak 20.00 órai kezdettel lehetett megnéz-
ni. Ez a produkció is a rendkívüli helyzet jegyében született, 
az előadás helyszíne itt is a művészek lakása volt. A darabot a 
világ több országában is bemutatták. A Madách Kamarában 
Sztankay István és Schütz Ila, valamint Lesznek Tibor és Kiss 
Mari szereplésével, Szirtes Tamás rendezésében több mint 500 
előadást ért meg. Az előadásokat a Madách Színház honlapjáról 
lehetett elérni. Az előadás-sorozat különlegessége, hogy valós 
időben sugározták, később nem visszanézhetők. A közvetítés a 
Budapest Film Zrt. technikai segítségével jött létre.

Madách Színház 
élőben az ön 
otthonábanKiváló dolgozók

Kiváló dolgozók munkacímű új produkciójához work-
shop-résztvevőket, „láthatatlan dolgozókat” keresett az 
Örkény Színház. Az ötlet kitalálói úgy gondolják, a járvány-
helyzet alapvetően alakította át az emberek munkavégzését, 
és rámutatott arra, hogy mik azok a tevékenységek, amelyek 
nélkül nem élne túl a társadalom: az ápolók, gondozók, orvo-
sok, bolti eladók. Az ő, gyakorta sokszor alábecsült munkájuk 
most felértékelődött, miközben munkaterheik is jelentősen 
nőttek. Ugyanígy emelkedett a családon, háztartáson belül 
végzett munka mennyisége is. Alapvetően olyanok jelentke-
zését várták, akiknek olyan munkájuk van/volt, amely szinte 
sosem kerül reflektorfénybe, vagy hosszú évek óta komoly 
problémákkal működik, netán nem is tekintik hivatalosan 
munkának. Olyan feladat, amelyben úgy érzi, hogy magára 
hagyták, vagy olyan, amelyet az emberek többsége nem talál 
vonzónak, esetleg el kellett hagyni a lakhelyét a nagyobb 
megbecsülés érdekében. Vagy épp ellenkezőleg: olyan munka, 
amelyben maradéktalanul örömét leli, amelyet értéke sze-
rint megbecsülnek, talán még csak nem is megélhetés végett 
űzi. A jelentkezők történeteinek felhasználásával, munkájuk 
nehézségeiről és örömeiről, a munka lényegéről és munkahe-
lyi körülményeikről való beszámolóik alapján Neudold Júlia, 
Boross Martin és Szabó-Székely Ármin szövegkönyve alapján 
összeálló dokumentarista előadást a jövő évadban tervezik 
bemutatni Boross Martin rendezésében, ám nem csupán 
hivatásos színészek, de civil lakosok szereplésével.

Mutasd a maszkod!

mailto:maszk@skanzen.hu 
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Képzeletben ugorjunk vissza 84 évet az 
időben. Az ország 1936 októberének 
elején a 49 évesen meghalt vitéz jákfai 
Gömbös Gyula miniszterelnök temeté-
sére készül. Kevesek kapják fel a fejüket 
a hírre, hogy Kriszt Mihály féltékeny-
ségből lelőtte a feleségét, ahogyan arra 
sem, hogy Szentlőrinckátán Novotny 
Frigyes borbélymester megfojtotta, 
feldarabolta és elégette 30 éves élettársát. 
Belső-Erzsébetváros egyik legrégibb 
utcájának, a Nagy Diófa utcának az 
elején az egyik kapualjban egy fiatal lány 
holttestét találják. A lány úgy fekszik ott 
a járdán szétterült fekete hajával, mint 
egy rongybaba. Egy vastag kis köny-
vet, a Mirjamot, egy zsidó imakönyvet 
találnak nála, ezen kívül semmi egyebet. 
A gyilkosságról Gordon Zsigmondot, Az 
Est bűnügyi újságíróját egy Kalmár nevű 
rendőr értesíti. 

Nos, aki ismeri a sztorit, már ponto-
san tudja, hogy így kezdődik Kondor 
Vilmos Budapest Noir című, rendkívül 
népszerű bűnügyi könyve. Kissé félreve-
zettük Önöket, hiszen bár egy elképzelt 
gyilkosságról van szó, de érdekes a szto-
ri, jó a cselekményvezetés, és a történet 
egy része Erzsébetvárosban játszódik, 
hiszen például a Rákóczi úton volt Az 
Est szerkesztősége is, ahol Gordon 
dolgozik.

A könyvben természetesen fordulato-
san és sok váratlan szál felbukkanásával, 

a jószimatú és elszánt újságíró végére 
jár az esetnek. Kiderül, mit keresett a 
lány a Nagy Diófa utcában, ki és kinek a 
megrendelésére ölte meg. 

Rendben, mondhatják, de hol itt a 
kettős rejtély. Egyszerű: eddig még sen-
kinek sem sikerült megfejtenie, kicsoda 
a népszerű Gordon Zsigmond történetek 
kiötlője és írója, Kondor Vilmos. Egye-
lőre csak annyit tud mindenki, hogy egy 
álnév és egy jól felépített életrajz mögé 
bújt valaki. És még az sem biztos, hogy 
egyetlen emberről van szó!

ERZSÉBETVÁROSI MISZTIKUM

Kettős rejtély

6 dolog, amit nem tudott 
a Szent Erzsébet-templomról
Előző számunkban (2020. május) azt írtuk: valamiféle szakrális 
tér lehet a Rózsák tere, hiszen négy vallási, egyházi épület is áll 
a téren. Egyik a Szent Erzsébet plébánia, ami Budapest és a VII. 
kerület egyik legszebb épülete. Varga Zoltán atya segítségével 
összegyűjtöttünk hat olyan érdekességet, amit nem biztos, hogy 
mindenki ismer.
1. Budapest második legnagyobb temploma. Csak a Szent 

István-bazilika nagyobb nála. 1800 m2 alapterületű és 2500 
ember belefér. 1995 óta műemléki védettséget élvez. 

2. Az egyetlen római katolikus templom a kerületben. A legtöbb 
kerületben 3-4-5 katolikus templom működik; Erzsébetváros 
egy részén a Rózsafüzér Királynéja plébánia is jelen van, de ők 
főleg Zuglóban vannak.

3. Steindl Imre tervezte, aki a Parlamentet is. Azt szokták mondani, 
hogy a templom a Parlament szakrális párja. Steindlnek ez volt 
az egyetlen szakrális épülete; neogótikus stílusban építette meg. 

4. Teljesen egységes stílusban épült. A legtöbb templom magá-
ban hordozza a különböző korok különböző fázisait. Hatott 
rá a Mar burgi Szent Erzsébet-templom, ami nagyon hasonló 
hozzá. A magyar királylány Németországban tartózkodott 4 
éves kora után. 

5. Ferencz József tette le az alapkövét, 1895. október 20-án. 6 évig 
építették, 1901. május 16-án szentelték fel az új templomot. 

1881-ben a téren a kis (mai görögkatolikus) templom épült fel. 
Később, amikor kivált a kerület Terézvárosból, és megalakult 
Erzsébetváros, akkor kezdődött a templom építése. A görögka-
tolikus egyház így kapta meg a kisebbik templomot a téren. 

6. Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére szentelték fel, a magyar-
országi királylány védelmébe ajánlották 
Korábban a Rózsák terét Szegényház térnek hívták; ugyanis az 

Erzsébet kórház (később: Korányi, majd Péterfy kórház) szegény-
ház volt, ezért hívták a teret Szegényház térnek. A Rózsák tere 
nevet úgy kapta, hogy Szent Erzsébet halálának 700. évforduló-
ján, 1931-re felállították a szent szobrát, Dankó József szobrász-
művész alkotását. Szent Erzsébet attribútuma a rózsa, a legenda 
szerint a kosarában vitte a kenyeret a szegényeknek, amely rózsá-
vá változott, amikor kérdőre vonták, mit visz a kosarában.

MINISOROZAT: 2. RÉSZ

Szakrális központ a Rózsák tere?
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A Vanek
A Vanek egy kávéház volt a sok közül. Kezdetben a József körúton, 
aztán az Erzsébet körút 30.-ban, végül a mai Thököly úton. Eszünk-
be sem jutott volna emlegetni, ha Rejtő Jenő meg nem örökíti nevét 
a halhatatlanságnak, mint Vanek B. Eduárd, aki A tizennégykarátos 
autó és a Vanek úr Párizsban című regényeiben bukkan fel, mint 
Gorcsev Iván titkára. Balla Vilmos, A kávéforrás című kötetében így 
ír az Erzsébet körúti Vanek kávéházról: „Ismert kávéház a kilencvenes 
években Vanek József japán stílusban és eredeti bambuszbútorokkal 
berendezett helyisége az Erzsébet körúton, ahol a nagy műveltségű 
kávés (aki fiatal korában többször is körülutazta a világot) esténként 
saját találmányú gépei segítségével vetített képekkel szórakoztatja a 
közönséget. Amikor 1880-ban bolyongásaiból visszatér, kávéházat nyit 
a József körút és Stáció utca sarkán. Onnan tíz évvel később átmegy az 
Erzsébetvárosba. Mindenütt nagy publikumot vonzanak vetített képei.” Rejtő biztosan nem ismerte személyesen Vanek Józsefet, de az 
biztos, hogy a híre eljutott hozzá, ahogyan az is, hogy törzsvendég volt a Vanek helyén nyílt Bucsinszkyban. Biztosan érdekelhette a 
kávés személye, hiszen Vanek jóval Rejtő születése előtt beutazta az egész világot, ráadásul egy világszerte ismert mágus és illuzionista 
bűvész volt. Vélhetően ismerhette Vanek fiát, ifj. Vanek Józsefet, aki egy rendkívül tehetséges karikaturista és festőművész volt.

Bucsinszky
Pontosan ott állt, ahol korábban a Vanek, vagyis az Erzsébet körút és a Wesselényi utca sarkán. Itt volt törzsvendég többek között Rejtő 
Jenő, aki vélhetően hallhatott egy-két dolgot az előzményekről, azaz a Vanek, majd az Angol kávéházól. A kávéházat 1932 májusában 

nyitotta Bucsinszky Lajos, aki feltehetően elég jól érthetett a marketinghez, mert heteken át írtak a lapok a Básthy István 
tervei szerint átépített új kávéházról. „Az Erzsébet-köruton állan-
dóan hatalmas tömegek gyönyörködnek az uj Bucsinszky-kávé-
házban, amely az Angol-kávéház helyén készült…” – írta az Esti 
Kurír. A Magyarság így fogalmazott: „Nem sok dolog sikerül most 
Budapesten! Azért örvendetes, hogy a Bucsinszky-kávéház pár 
hónap alatt oly népszerűségre tett szert, hogy meg kellett nagyobbi-
tani. Ma már köztudomású hogy a Bucsinszky café-restaurant az 
Erzsébet- körut 30. alatti finomizlésü, modem termeiben a magyar 
és francia szakácsmüvészet remek ételéi és pompás leveskülönleges-
ségei frissen készítve kaphatók és a figyelmes, pontos kiszolgálás is 
elsőrangú.” Ide járt többek mellett Nagy Lajos, Szerb Antal, József 
Attila, Karinthy Frigyes is. A közeli Magyar Színháznak saját törzs-
asztala volt, amely ebben az esetben szó szerint értendő, ugyanis 
legtöbbször Törzs Jenő ült itt színész kollégákkal. A kávéházban a 
„törzsek” ingyen kapták a szódát és ebéd után a gyümölcsöt. 

A kávéházak tízparancsolata
I. Én vagyok a pesti kávéház, aki elszórakoztatlak reggeltől-estig és estétől-reggelig. 

II. Ne akarj a mai rossz viszonyok mellett drága szórakozóhelyekre menni, nincs jobb egy jó kávéháznál. 
III. Tiszteld a kávéházat, hogy hosszúéletü legyél a kényelmes törzsasztalnál. 

IV. Csak olyan kávéházba járj, amelyik tiszta, ízléses, elegáns, olcsó és súlyt helyez a rendes kiszolgálásra. 
V. Nézd meg a kávéház konyháját, mert ízletes étel csak tiszta konyhából kerülhet ki. 

VI. Ha meg vagy elégedve a kávéházaddal, ne kívánj magadnak más kávéházat.
VII. Ne bliccelj. 

VIII. Ne vesd meg azt a kávéházat, ahova a legjobb polgári publikum jár, ahol minden újság megvan és úgy bánnak veled, 
 mint anya az elkényeztetett gyermekével. 

IX. Egy jó kávéház mindent pótol, de egy jó kávéházat nem pótol semmi. 
X. Egy jó kávéház jobb mint otthon.
Forrás: 1932. május 29., Az Ojság
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Az első magyar kulturális központ
A mai Károly körút 7. telkén eredetileg özv. Fischerné földszintes 
háza állt, ezt 1776-ban vette meg Hacker Antal József ácsmester. A 
telken – az akkori Országút 47. szám alatt – Hacker a régi épület 
lebontása után építette fel egyemeletes, nagy kerttel övezett házát. 
Pár évvel később a kert végében építették fel a táncmulatságok 
színhelyéül is szolgáló vendéglőt, a Hacker Szálát (a szála jelentése: 
terem, szalon, táncterem), amely a magyar nyelvű színi előadások 
miatt vált híressé. 1780-ban már volt díszterme is, ahol bálokat 
rendeztek. 1809-ben Vida László földbirtokos ezt az épületet bé-
relte ki a második magyar társulatnak, hogy így Buda után Pesten 
is felhangozhassék a színpadon a magyar szó. A társulat 1809. 
február 24-e és 1812. február 19-e között tartott itt előadásokat. 
Itt tűnt fel Déryné és Kántorné, és itt látott először színielőadást 
egy fiatal jogász, bizonyos Katona József, aki aztán Békessi álnéven 
beállt a társulatba, és megírta számukra első drámáját, a Jolánthát. 
Az épületben kávéház, vendéglő, bálterem is működött a színház 
mellett. Mai fogalmaink szerint ez lehetett az első kulturális központ. Ide jártak az „Ifjú Magyarország” mozgalom fiataljai, diákok, 
jogászgyakornokok, mészáros és csizmadia legények, akik mindennek ellene voltak, ami német. A később kétemeletesre bővített 
házat 1966-ban bontották le. Ma egy 1970 körül épült, 8 emeletes modern lakó- és irodaház áll itt, amelynek falán emléktábla jelzi, 
hogy 1776-tól 1966-ig ezen a helyen állt a Hacker-ház.

Pesti feketeleves
„Tiszteld, pesti ember, a kávéházat, vénebb és tiszteletteljesebb az, mint te magad.” (Kosztolányi Dezső) Az, hogy Budapest a kávé-
házak városa, ma már közhely, hiszen már 1907 márciusában így írt az Erzsébetváros újság. Nem, nem elírás, már akkor is létezett 
egy ilyen nevű lap: „Korunk kulturhisztorikusa bizonyára nem fogja elmulasztani, hogy kiemelje azt a speczálisan budapesti jelensé-
get, hogy minden utczasarkon kávéház van. … És ha megvizsgáljuk, hogy a főváros melyik részében van a legtöbb kávéház, azonnal 
rájövünk, hogy ezen a téren is a mi kerületünk: az Erzsébetváros vezet.” Kosztolányi Dezső írta elsőként, hogy Budapest kávéváros 
a Hét 1914. márciusi számában, ahol egyébként ő állapította meg, hogy az első kávéházi törzsvendéget Petőfi Sándornak hívták. Aki 
azonban elsőként veti papírra, hogy Budapest a kávéházak városa, az Gerö Ödön, aki többnyire Viharos álnéven publikált. A belváros 
címmel 1889. július 14-én a Pesti Hírlapban megjelent tárcájában Gerő mindenkit megelőzve így fogalmazott: „Budapest a kávéházak 
városa; aki a főváros képét festeni akarja, fesse le a kávéházait.” Mindennek szellemében bizonyítjuk, hogy a kerületben hány és hány 
kisebb-nagyobb olyan kávéház, klub működött, amelyek egykor mind a szellem otthonai is voltak.

A BBC kapcsolja Budapestet
A New York mellett általában elfeledkezünk az Ostende kávéházról (Rá-
kóczi út 20.), amelyet valamikor 1909-ben nyitott Grosz Ödön, aki kez-
detben az előkelő családok találkozóhelyeként hirdette műintézményét. 
A kávéház megnyitását követően a Magyarország című lap így írt: „A 
Rákóczi-uton levő «Ostende» kávéház, amely körülbelül egy évvel ezelőtt 
nyilt meg, egyike azoknak a kávéházaknak, amelyek elsősorban érdemesek 
arra, hogy megemlítsük őket, nemcsak a pontos kiszolgálás miatt, hanem 
már azért is, mert a modern berendezés és világítás remekeit mutatják be. 
Az «Ostende»-ben mindenki jól érzi magát. A belföld és a külföld összes 
lapjaival rendelkezik: kitűnő billiard asztalai vannak; az ország egyetlen 
klasszikus czigány- zenekara, Vörös Misivel az élén, oly szórakozást és 
élvezetet nyújt a közönségnek, hogy a legdisztingváltabb családok is elősze-
retettel keresik fel ezt a kávéházat.” Az Ostende melletti házban (Rákóczi 
út 22.) 1925-ben kezdte meg működését a Magyar Rádió, így gyakorta 
előfordult, hogy a rádió a kávéházból közvetítette az ottani műsort. A 

kávéházban három különböző zenekar játszott: cigány-, rajkó- és jazzegyüttes, például Heinemann Sándor zenekara. De itt lépett fel a 
kor egyik legnépszerűbb énekese, az egyébként Erzsébetvárosban lakó Kalmár Pál, akit tangókirálynak is neveztek. Ő volt az, aki elsőként 
énekelte lemezre a Szomorú vasárnapot. A BBC 1937-ben egy körkapcsolásos közvetítésben kapcsolta az Ostende kávéházat. A műsort az 
az Eric Maschwitz vezette, aki korábban színész volt, aztán műsorvezető lett, majd a világháború alatt titkosügynök volt. 

És végezetül, amit kevesen tudnak: egy időben a kávéház felső helyiségeiben tartotta összejöveteleit a Nyugat szerkesztősége.

Kép: FSZEK Budapest gyűjtemény

Kép: FSZEK Budapest gyűjtemény
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Ha van fura színű leves, akkor a litvánok céklalevese kenterbe ver mindent. 
Nem mindig adódik lehetőség, hogy kedves idős hölgyet interjúvoljunk meg, mit főzött az unokáknak, ebben a hónapban szakállas 
fiatalembert kérdeztünk meg különleges receptjéről. Tóth Gergő egyetemistaként önkéntesnek állt Litvániában, és hazahozott egy 
pár litván receptet, amit néha párjával, Nórával lelkesen megfőznek. – A karantén alatt is rengeteget főztünk, talán összesen kétszer 
rendeltünk – mesélte lapunknak Gergő, aki a Damjanich utcában lakik. – Pontosítsunk – tette hozzá – általában segítek zöldséget 
pucolni. A királyi többes, hogy főzünk, az kicsit túlzás. Főleg Nóra főzött. A fizikailag nehezebb melókat én végzem el a konyhában. 
A múltkor lereszeltem egy karalábét, vagy karfiolt. Sok levest főztünk, hamis gulyást, frankfurti levest. Csomószor improvizáltunk, 
főztünk például leveles tésztás parajt fetával. Az egyik kedvencünk a spárga, baconba csomagolva, sajttal. Sokszor ettünk mostaná-
ban spárgát, spárgakrémlevest, meg répakrémlevest is. Szerencsére a zöldséges nyitva volt a karantén alatt is. 

Gergőéknek van egy másik, különleges szokása: néha egy hónapig – főleg karácsony után – hetente egy napon csak zöldséget és 
gyümölcsöt esznek. – Ki akartuk próbálni, milyen egy napig kicsit kevesebbet, könnyebbet enni, ésszel enni. Azt mondják, nagyon 
egészséges és jót tesz az alakunknak is. Karácsony, születésnapok, családi események után rendszeresen iktatunk be egy-egy „köny-
nyebb”, zöldséges-gyümölcsös napot, amikor nem eszünk húst, se tejterméket, se pékárut.

HIDEG BORSCS, VAGY 
CÉKLALEVES
A hideg litván céklaleves, a šaltibarščiai, 
szó szerinti jelentése: hideg borscs. Nyá-
ron kifejezetten hűsítő. Gergő azt tanácsol-
ta, ne ijedjünk meg a randa rózsaszín létől, 
az íze príma és nagyon laktató. „Észak 
gazpachója”, hiszen elkészítési technikája 
hasonló. Litvániában az egyik legjellegze-
tesebb ételféleség.

Hideg céklaleves (šaltibarščiai)
	2-3 db nagyobb cékla
	½ liter almalé, babérlevél, szegfűbors
	1-2 teáskanál tormakrém
	100 ml tejföl
	1 liter kaukázusi kefir

A céklát héjában megfőzzük, majd meghá-
mozzuk. 48 órán át marináljuk az almalé-
ben a fűszerekkel. (Ha erre nincs időnk, 
akkor csak turmixoljuk össze a hozzáva-
lókat a főt céklával – nem ugyanaz lesz az 
íze, de így is finom.)

Ha a céklát összeturmixoltuk a kaukázusi 
kefirrel és a tormakrémmel, akkor hozzá-
adjuk a tejfölt és az almalé-marinádból 1 
dl-et, habverővel eldolgozzuk. Kevés vízzel 
könnyíthetjük, leveses-krémes jellege le-
gyen. Van, aki még ezután is átszűri, hogy 
selymesebb legyen. Sóval ízesítjük. Hűtsük 
be alaposan, és pár óráig engedjük ösz-
szeérni az ízeket. Hagyományosan a levest 
aludttejjel/ íróval készítik. Sok helyütt főtt 
tojássárgáját metélőhagymával eldol-

goznak, és ezt is elkeverik sűrítő-ízesítő 
anyagént a levesbe. (A leves betétrészét 
ilyenkor az apróra vágott tojásfehérjével is 
gazdagítják.)

Betét, kísérő
	1 nagyobb kígyóuborka
	1 tojás/ személyenként
	rozskenyér
	burgonya
	kapor
A kígyóuborkát meghámozzuk, 5mm-es 
kockákra vágjuk és elkeverjük a levesben. 
Rozskenyérből 1 cm vastag hasábokat 
vágunk, vajon lepirítjuk, bedörzsöljük fok-
hagymával. Újburgonyát héjában megfő-
zünk, meghámozzuk, és tűzforrón, kaporral 
meghintve kínáljuk a hideg céklaleves 
mellé.

Tálalás
Litvániában a hideg céklalevest mindig 
forró főtt burgonyával és keménytojás-be-
téttel kínálják.

A litvánok hideg és 
rózsaszín levese
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REJTVÉNY

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!  



Az EVIN Nonprofit Zrt. tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit

a parkolást érintő 
fontos változásokról

Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata a parkolás üzemeltetési 

feladatokat 2020. július 1-től 
saját gazdasági társaságán,

 az EVIN Nonprofit Zrt.-n keresztül látja el. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ügyfélszolgálati 
irodánk elérhetőségei az alábbiak szerint változnak:

1074 Budapest, Dohány utca 90.
E-mail: info@erzsebetparkolas.hu
Honlap: www.erzsebetparkolas.hu

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:
hétfő-kedd-csütörtök: 9:00–17:00

szerda: 9:00–18:00
péntek: 9:00–16:00


	_GoBack

